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Tämä opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen eli produkti. Opinnäytetyön toimeksiantaja
on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry ja opinnäytetyön tuotoksena on opas siirtolapuutarhoille
Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseksi. Avoimet Puutarhat on valtakunnallinen yhden päivän mittainen vuosittain järjestettävä avoimien ovien puutarhatapahtuma Suomessa. Sitä järjestää Puutarhaliitto yhdessä Kotipuutarha -lehden ja Svenska Trägårdsförbundet rf:n kanssa. Opas on rajattu koskemaan Avoimet Puutarhat -tapahtumaa.
Opinnäytetyössä esitellään Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n ja Avoimet Puutarhat -tapahtuma. Tapahtumajärjestämistä käsitellään opinnäytetyössä tapahtuman mukaisessa kronologisessa järjestyksessä, tuoden esille siirtolapuutarhojen kannalta merkittäviä kohtia. Tapahtuma on aina ainutlaatuinen, täsmälleen samanlaista tapahtumaa ei pystytä järjestämään uudelleen, vaikka tapahtuma olisi vuosittain toistuva tapahtuma. Tapahtuman suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa, koska suunnitteluvaihe vie eniten aikaa koko tapahtumajärjestämisessä. Opinnäytetyössä käydään läpi tapahtumajärjestämisen kolme vaihetta: suunnittelu, itse tapahtuma ja jälkimarkkinointi. Opas on kirjoitettu näitä vaiheita noudattaen.
Opas on syntynyt oman kokemuksen, siirtolapuutarhaviljelijöille ja siirtolapuutarhayhdistysten hallituksille tehdyn webropol kyselyn sekä Siirtolapuutarhaliiton hallituksen haastattelujen avulla. Myös tapahtuman järjestäneitä siirtolapuutarhureita on haastateltu.
Oppaan tarkoitus on antaa neuvoja siirtolapuutarhoille tapahtuman järjestämisen avuksi.
Oppaan avulla tapahtuman voi järjestää niin pienellä kuin suurella alueella. Opas antaa
vinkkejä tapahtuman kaikkiin vaiheisiin alkaen suunnittelusta ja ennakkotöistä, edeten itse
tapahtumaan ja päättyen lopputöihin. Oppaan avulla ensimmäistä kertaa tapahtumaa järjestävä alue voi varmistua, että kaikki tarvittavat kohdat on huomioitu, mukaan lukien lupaasiat. Tapahtumaa jo aiemmin järjestäneet saavat oppaasta vinkkejä tapahtuman monipuolistamiseen.
Opas on tärkeä, koska sen odotetaan lisäävän tapahtumaan osallistuvien siirtolapuutarhojen määrää ja täten nostavan siirtolapuutarhojen tunnettuutta Suomessa. Opas jaetaan
sähköisessä muodossa siirtolapuutarhoille. Opas on tulostettavissa ja paperiseen tulosteeseen voi tehdä muistiinpanoja. Opasta päivitetään Suomen Siirtolapuutarhaliiton toimesta
vuosittain tarpeen mukaan. Työ on toteutettu marraskuu 2019 – toukokuu 2020 välisenä
aikana.

Asiasanat
Tapahtuma, siirtolapuutarha, opas

Sisällys
1 Johdanto ....................................................................................................................... 1
2 Taustaa toimeksiantajasta ja Avoimet Puutarhat tapahtumasta ..................................... 2
2.1 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry ............................................................................ 2
2.2 Avoimet Puutarhat -tapahtuma.............................................................................. 6
3 Tapahtuman järjestäminen ............................................................................................ 9
3.1 Tapahtuman suunnitteluvaihe ............................................................................. 10
3.2 Tapahtuman aikana tehtävät työt ........................................................................ 15
3.3 Purku ja lopputyöt ............................................................................................... 16
4 Miten opas syntyi ........................................................................................................ 18
4.1 Näin tein oppaan ................................................................................................. 18
4.2 Menetelmät, toteutus ja työtavat ......................................................................... 19
4.3 Produkti............................................................................................................... 21
5 Pohdinta ...................................................................................................................... 22
Lähteet ............................................................................................................................ 24
Liitteet .............................................................................................................................. 26
Liite 1. Haastattelurunko.............................................................................................. 26
Liite 2. Webropol -kysely ............................................................................................. 27
Liite 3. Produkti ........................................................................................................... 32

1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön aihe nousi käytännön tarpeesta. Oppaan kirjoittaminen oli tärkeää,
koska vuosien kokemus Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisestä on osoittanut tarpeen oppaalle. Olen ollut siirtolapuutarhuri vuodesta 2012 Tampereen Nekalan siirtolapuutarhalla, ja osallistunut Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseen alusta asti. Kyselyjen myötä on tullut ilmeiseksi, että monet siirtolapuutarhat hyötyisivät suuresti oppaasta, jossa keskityttäisiin nimenomaan Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseen
siirtolapuutarha-alueella. Tällaista opasta ei ole ennestään olemassa.

Opinnäytetyön tavoite on kirjoittaa selkeä opas Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseksi Suomessa siirtolapuutarhoilla. Tarkoitus on helpottaa tapahtuman järjestämistä ja
madaltaa kynnystä lähteä järjestämään tapahtumaa. Opinnäytetyön tuotoksena on opas,
joka jaetaan kaikille Suomessa oleville ryhmä- ja siirtolapuutarhoille, sekä julkaistaan sähköisessä muodossa Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n sivuilla. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry, joka on asettanut tavoitteet kirjoitettavalle oppaalle.

Opinnäytetyön rajaus on nimenomaan ryhmä- ja siirtolapuutarhoille suunnattu opas, joka
keskittyy nimenomaan Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseen. Oppaassa ei keskitytä muihin yleisötapahtumiin, eikä muun tyyppisten puutarhojen osallistumiseen Avoimet Puutarhat -tapahtumaan. Opas keskittyy ei-kaupalliseen, vapaaehtoisten toimesta järjestettävään tapahtumaan.

Opinnäytetyö on muodoltaan produkti, jonka tuotoksena on opas, tilaajana toimii Suomen
siirtolapuutarhaliitto ry. Tietoperusta on koottu pääosin tapahtumajärjestämistä käsittelevästä kirjallisuudesta. Näkemyksiä oppaan sisällöstä ja muodosta on kerätty sekä haastatteluin että webropol-kyselyllä sekä siirtolapuutarhaliiton johdolta että siirtolapuutarhureilta.

Keskeiset käsitteet: siirtolapuutarha, tapahtuma, opas / ohjekirja, nämä käsitteet käydään
läpi niiden esiintyessä tekstissä.
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Taustaa toimeksiantajasta ja Avoimet Puutarhat tapahtumasta

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry puheenjohtajanaan Pertti Laitila. Opinnäytetyöehdotus esiteltiin puheenjohtajalle loppuvuodesta 2019 ja
toimeksianto tehtiin myös tuolloin.

2.1

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry

Siirtolapuutarhalla tarkoitetaan kaupungissa tai sen lähistöllä oleva pieniin vuokrapalstoihin jaettua puutarha-aluetta, jolla on vuokralaisten rakentamia mökkejä (Kielitoimiston sanakirjan). Vuokralaisia kutsutaan viljelijöiksi. Siirtolapuutarhat on alkujaan perustettu helpottamaan kaupunkilaisten ruokahuoltoa ja tuomaan virkistystä kaupungissa asuville ihmisille. Ensimmäinen siirtolapuutarha perustettiin Suomessa vuonna 1916 Tampereen Hatanpäälle.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto Ry (myöhemmin Liitto) on perustettu vuonna 1930. Se toimii
siirtolapuutarhayhdistysten keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä. Sen keskeinen tehtävä on
edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa Suomessa. Liitto järjestää jäsenilleen vuosittain koulutusta niin puutarhanhoidon osalta kuin yhdistystoimintaankin. Siirtolapuutarhaliiton tehtäviin kuuluu muun muassa tukea siirtolapuutarhayhdistysten toimia, lisätä siirtolapuutarhojen merkitystä sekä puutarhaviljely- että vapaa-ajanviettopaikkoina, harjoittaa julkaisutoimintaa ja tehdä siirtolapuutarhatoimintaa tunnetuksi eri puolilla Suomea. (Siirtolapuutarhaliitto.fi).

Siirtolapuutarhoilla toimii aktiivisesti erilaisia kerhoja, esimerkiksi käsityö-, petankki-,
ruusu- ja muita kasvikerhoja. Yhdistykset toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin, joillakin yhdistyksillä on osa-aikaisia työntekijöitä mm. alueiden ulkotöiden ja siivouksen hoitamiseen.
Yhdistykset rahoittavat toimintansa jäsenmaksulla, joka on usein palstan pinta-alaan sidottu vuokra. Lisäksi kerätään sähkömaksu kunkin viljelijän oman kulutuksen mukaan.
Liitto kerää jäsenmaksun jokaiselta viljelijältä. Jäsenmaksulla liitto kustantaa toimintansa,
julkaisee Siirtolapuutarha -lehteä ja järjestää kursseja. Monilla alueilla järjestetään kevätja syystalkoot yhteisten alueiden ja rakennusten kunnostamiseksi. Yhdistyksillä on myös
usein käytössä niin kutsuttu yhteisötyöjärjestelmä, jonka mukaan viljelijät ovat velvoitettuja
tekemään tietyn tuntimäärän kaudessa yhdistyksen töitä. Näitä töitä ovat esimerkiksi välinevuokraus, maa-aines myynti, kahvilan työt, puutarhatyöt yhteisillä alueilla sekä kirjanpidolliset työt. Yhteisötyöt ovat mukava tapa tehdä yhdessä hyvää oman alueensa hyväksi
ja tutustua toisiin viljelijöihin. Yhteisötyön voi myös kuitata rahalla, mikäli on estynyt osal-
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listumaan yhteisiin töihin. Vapautuksen yhteisötöistä voi saada esimerkiksi iän tai jäsenajan perustella. Kukin yhdistys suunnittelee ja organisoi oman alueensa työt ja maksut itsenäisesti.

Liitto on poliittisesti sitoutumaton. Se julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Siirtolapuutarha -lehteä, jossa julkaistaan ajankohtaista tietoa puutarhan töistä ja koulutuksista.
Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä Suomessa olevien 31 jäsenyhdistyksen kanssa. Suurin
osa Liittoon kuuluvista yhdistyksistä sijaitsee Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, kuten oheisesta kuviosta 1 selviää.

Kuvio 1 Siirtolapuutarhaliittoon kuuluvat yhdistykset maakunnittain, N= 31

Myös palstamäärät ovat suurimmat Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, yhteensä 81%, oheisen kuvion 2 mukaan. Palstamäärä tarkoittaa usein samaa kuin jäsenmäärä.

3

Kuvio 2 Siirtolapuutarhaliittoon kuuluvien yhdistysten palstamäärä maakunnittain, N=3669

Liitto tulee jakamaan tämän oppaan kaikille Suomen siirtola- ja ryhmäpuutarhoille. Oppaan saavat myös Liittoon kuulumattomat yhdistykset, joita on Suomessa 33 kpl. Yhteensä Suomessa on siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistyksiä 64 kpl. Siirtola- ja ryhmäpuutarha ovat nykyään sanoina synonyymejä. Alun perin niiden tarkoitus oli erottaa toisistaan
kunnan vuokramaalla (siirtolapuutarha) ja muiden, esimerkiksi yksityisten tai yhteisöjen
omistuksessa olevilla mailla (ryhmäpuutarha) sijaitsevat alueet. Uusia yhdistyksiä perustetaan edelleen, esimerkiksi Seinäjoella alkoi uuden siirtolapuutarhan rakentaminen
11.4.2020. (Siirtolapuutarhaliitto.fi.)
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Kuvio 3 Suomen Siirtolapuutarhapalstat yhteensä maakunnittain, N= 6288
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Siirtolapuutarhapalstojen kokonaismäärää Suomessa maakunnittain on syytä tutkia muistaen, että yleissääntö yhdistyksillä on, että jäsenmäärä vastaa palstamäärää. Suomessa
vain Etelä-Pohjanmaalla ei ole siirtolapuutarhaa (kuvio 3).

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry on Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton, Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, jäsen. Kansainväliseen siirtolapuutarhaliittoon kuuluu jäsenyhdistyksiä 13 maasta, ja siihen kuuluu n. 2 miljoonaa jäsentä. Kansainväliset määritelmät yhdistyksistä, palstoista ja jäsenistä vaihtelevat maittain. Norjassa
myös palstaa jonottavat kuuluvat liittoon, kaksinkertaistaen Norjan jäsenmäärän. Myös
palstojen koko, omistussuhteet ja muut säännöt palstojen käytöstä vaihtelevat suuresti.
Esimerkiksi Itävallassa palstat ovat isoja ja niillä sijaitsee asuttavia, omakotitaloa muistuttavia rakennuksia, kun taas Iso-Britanniassa palstoilla saa olla vain työkaluvaja tai kasvihuone. Lähes kaikissa liittoon kuuluvissa maissa siirtolapuutarha voi tarkoittaa myös viljelypalstaa, jolla ei ole mitään rakennuksia. Kansainväliseen liittoon kuuluvilla yhdistyksillä
on alueillaan yhteensä n. 1,5 miljoonaa palstaa. Eri maiden palstamääriä kuviossa 4. (jardins-familiaux.org).

Kansainväliseen liittoon kuuluvien maiden palstamäärät
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Kuvio 4 Kansainvälisen järjestön palstamäärä maittain, N= 1 506 986
Vuoden 2020 teemana Kansainvälisellä siirtolapuutarhaliitolla on ”osana ympäröivää yhteiskuntaa”. Tuleva opas toimii hyvänä apuna tämän teeman toteuttajana. (Wessman
21.11.2019.)
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry kuuluu myös Puutarhaliittoon, joka on Suomessa toimiva
puutarha-alan kattojärjestö. Puutarhaliiton tehtävä on varmistaa suomalaiselle puutarhaelinkeinon toimintaedellytykset sekä parantaa suomalaisten hyvinvointia puutarha- ja vihertuotannon keinoin. Puutarhaliittoon kuuluvat ammattiviljelijäjärjestöt, kaupan alan järjestöt, yksityiset ja julkisen sektorin viheralan toimijat, harrastustoimintaa edistävät paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt sekä puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan opiskelijoiden yhdistykset. Puutarhaliittoon kuuluu noin 17 puutarha-alan erikoisyhdistystä, 42
puutarhayhdistystä. Puutarhaliitto kustantaa suosittua Kotipuutarha-lehteä ja toimii julkaisijana Viherympäristö- ja Puutarha & kauppa -lehdissä. (Puutarhaliitto.fi).

Svenska Trägårdsförbundet rf on Puutarhaliittoa vastaava liitto ruotsinkielisille puutarhatoimijoille. Henkilöjäseniä yhdistyksellä on n 2000 ja jäsenyhdistyksiä n. 11. (tradgard.fi.)
Puutarhaliitto, yhteistyössä Kotipuutarha -lehden ja Svenska Trägårdsförbundet rf:n
kanssa, järjestää Avoimet Puutarhat -tapahtuman.

2.2

Avoimet Puutarhat -tapahtuma

Avoimet Puutarhat -tapahtuma on vuodesta 2012 asti järjestetty kaikille avoin tapahtuma,
jossa ihmiset esittelevät omaa puutarhaansa vierailijoille. Avoimet Puutarhat -tapahtuma
on kotipuutarhoja, yleisökohteita ja kauppapuutarhoja esittelevä yhden päivän mittainen
tapahtuma. Esillä on yli 550 puutarhaa ympäri Suomea ja kävijöitä vuosittain noin 70 000.

Kuva 1. Avoimet Puutarhat -tapahtumaan osallistuvat puutarhat 2020
6

Oheisessa kartassa on kesän 2020 puutarhakohteita (kuva 1). Koronatilanteen vaikutus
tilanteeseen nähdään kesän 2020 aikana. Pohjoisimmat puutarhat sijaitsevat Lapin Ivalossa (2020) ja eteläisimmät Uudellamaalla Hangonkylässä, itäisimmät Pohjois-Karjalan
Keskijärvellä ja läntisimmät Hammalandissa Ahvenanmaalla. Eniten puutarhoja on auki
Etelä-Suomessa, missä asutustakin on eniten.

Tapahtuma on kävijöille ja yksityisille puutarhansa avaaville maksuton, kaupalliset kohteet
maksavat 80€ osallistumismaksun. Tapahtumalla on omat nettisivut, joiden kautta voi ilmoittaa puutarhansa mukaan tapahtumaan ja tutustua ennakkoon avoinna oleviin puutarhoihin. Matkailija voi nettisivujen kautta etsiä itseään kiinnostavia kohteita esimerkiksi
maakunta- tai kuntarajauksen avulla. Tarkoituksena on päivän aikana jakaa kokemuksia
puutarhaharrastuksesta, tutustua erilaisiin puutarhoihin ja puutarhureihin. (Avoimetpuutarhat.fi.)
Puutarhaliiton mukaan tapahtuman tärkeintä antia ovat kohtaamiset. Saadun palautteen
mukaan toisten puutarhureiden tapaaminen ja mahdollisuus esitellä omaa puutarhaa vierailijoille ovat tärkeimmät syyt osallistua. Puutarhaliitolla on myös tavoite kehittää Suomea
puutarhamatkailumaana. Puutarhaliitto kuvailee Suomea mielenkiintoisena ja monella tavalla rikkaana puutarhamaana. Www.avoimetpuutarha.fi -sivuilta voi tutustua kohteisiin
ympäri vuoden, ja suunnitella matkakohteita myös kesäsesongin ulkopuolella. (Puutarhaliitto.fi.)

Avoimet Puutarhat -tapahtuman esikuvana on ollut Pohjoismaissa järjestettävät avoimien
ovien päivät (Avoimetpuutarhat.fi.) Juuret tämän tyyppisille tapahtumille löytyvät IsostaBritanniasta National Garden Scheme ja Yellow Book (Benfield, 2013, 61). Ensimmäinen
Yellow book nimen alla järjestetty tapahtuma oli Englannissa vuonna 1931, toki IsossaBritanniassakin on avoimien ovien päiviä järjestetty aiemminkin, muun muassa Gardens
of England and Wales Open for Charity vuonna 1921 (nsg.org.uk). Britanniassa tapahtumat eroavat suomalaisista Avoimet Puutarhat -tapahtumasta siinä, että Briteissä tapahtuma on hyväntekeväisyys -tapahtuma, jonka pääsymaksuilla kerätyt tulot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Nekalan siirtolapuutarhalla olen huomannut, että Avoimet Puutarhat -tapahtuma, kuten
muutkin avoimet ovet -tapahtumat siirtolapuutarhoilla, ovat merkityksellinen osa siirtolapuutarhojen yhteisöllistä ja avointa toimintaa ympäröivän kaupunginosan ja kaupungin
kanssa, unohtamatta muita matkailijoita. Lähimatkailu, maata pitkin matkailu, kestävä ke-
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hitys, ympäristön suojelu ja -kohentaminen, pölyttäjien suojelu, monimuotoisuus, ekologisuus ja monet muut maailman megatrendit nivoutuvat tiiviisti osaksi siirtolapuutarhoja, ja
niillä tapahtuvaa toimintaa.
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3

Tapahtuman järjestäminen

Tapahtumia kuvaavat ominaispiirteet ovat ainutkertaisuus, katoavaisuus, tunnelma ja palvelu, isotöisyys, rajattu aikaisuus, ei-käsinkosketeltavuus, henkilökohtainen kanssakäyminen, rituaali tai seremonia. Kussakin tapahtumassa nämä kahdeksan ominaisuutta yhdessä muodostavat ainutkertaisen kokemuksen, joka ei ole koskaan täysin edellisen kaltaisena toistettavissa, vaikka kyseessä olisi vuosittainen tapahtuma. (Shone & Parry 2010,
15-19.)

Tapahtumat ovat osa ihmisen luontaista toimintaa, tapa vahvistaa yhteisöjä, joissa toimimme. Tapahtuman järjestäminen, järjestelytoimikunnan muodostaminen, yhteistyökumppaneiden hankinta ja itse tapahtuma kaikki yhdessä edesauttavat yhteisöjen vahvistumista ja yhteenkuuluvuutta. (Bodwin, Allen, O’Toole, Harris & McDonnell 2011, 64.)

Turismin kannalta tapahtumien järjestämisessä tulisi kehittää mahdollisimman hallittavissa
oleva ja tasapainoinen valikoima ja pyrkiä ennemmin laatuun kuin määrään. Suuri osa tapahtumista on suunnattu lähialueiden asukkaille, eikä niiden tarkoitus ole kerätä yleisöä
kansainvälisiltä markkinoilta. Tällaisten tapahtumien ansiona on ennemmin pitää matkailijat ja heidän rahansa omalla alueella. Tapahtumilla on myös vahva rooli alueen imagon
rakentumisessa, ja onnistunut tapahtuma vaikuttaa positiivisesti koko alueen matkailuimagoon. (Getz & Page 2012, 191-192.) Avoimet Puutarhat -tapahtumalla on vahva rooli siirtolapuutarhojen tunnettuuden lisäämisessä sekä niiden imagon kohottamisessa. Myös
kaupunginosan alueen sisäinen yhteisöllisyys kasvaa.

Yleensä tapahtuma järjestetään, jotta tarjottaisiin osallistujille kokemus. Kokemuksen tarkoitus voi olla opettavainen, tietoisuutta lisäävä tai tunnepuolta korostava, esim. yhteisöön
kuulumista vahvistava. Se, miten tapahtuma koetaan ja mitä siitä jälkeenpäin puhutaan, ei
ole aina se, mitä on tarkoitettu. Vaikka tapahtuma olisi toisaalta menestys, esimerkiksi
osanottajamäärän suhteen, voi se toisilta osin, esimerkiksi kokemuksena olla osallistujille
pettymys. (Getz & Page 2012, 223.) Kokemus tuo varmuutta kävijämäärien arvioinnissa.
Alussa saattaa kävijämäärät olla hyvinkin pieniä, mutta tässäkin kannattaa ajatella, että
laatu korvaa määrän. Tarkoitus on viettää mukava päivä ja tavata ihmisiä, vaihtaa puutarhakokemuksia ja mahdollisesti oppia itsekin jotain uutta. Iloinen asenne järjestäjien puolelta auttaa pitämään kokemuksen kaikille positiivisena.

Onkin tärkeää pohtia, että miksi tapahtuma järjestetään. Mitkä ovat järjestäjien tavoitteet
ja motiivit, mikä on haluttu tulos ja miten sitä arvioidaan. Tapahtuman järjestämisen motiiveja voi olla vaikea yksiselitteisesti määritellä, koska tapahtumat usein palvelevat monia
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tarpeita. Mitattavia tavoitteita tapahtumalle ovat esim. kävijämäärä, median huomio tapahtumalle, taloudellinen tuotto, esille panijoiden määrä. (Wagen & White 2010, 25.)

Henkilökohtaiset motiivit tapahtuman järjestämiseen ovat usein hyvin yksinkertaisia. On
halu osallistua yhteisön toimintaan ja saada itselle positiivinen kokemus. (Wagen & White
2010, 48.)

Halu järjestää Avoimet Puutarhat -tapahtuma siirtolapuutarhalla johtuu usein ylpeydestä
omasta alueesta, halusta esitellä omia saavutuksia, jakaa kokemuksia puutarhan hoidosta
ja kokemuksista. Taustalla on myös yhteisöllisyyden rakentaminen niin alueen sisällä viljelijöiden kesken kuin kaupunginosan ja kaupungin asukkaiden kesken. Motivaationa on
myös halu nostaa alueen imagoa ja houkutella uusia ihmisiä mukaan siirtolapuutarhatoimintaan. Väestön ikääntymisen myötä monilla alueilla on mökkejä myytävänä, ja tapahtuma tarjoaa kiinnostuneille oivallisen tavan päästä tutustumaan alueeseen monipuolisesti. (Laitila P, 18.11.2019.)

Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisessä siirtolapuutarhalla on pitkälle kysymys
mukavasta yhdessäolosta, ylpeydestä omasta alueesta ja halusta jakaa puutarhaharrastuksen ilo muiden kanssa. Tapahtuma on antoisa niin järjestäjille, pihansa avaajille kuin
vierailijoille. (Karlstedt P, 19.11.2019.)

3.1

Tapahtuman suunnitteluvaihe

Tapahtuman järjestäminen jaksottuu luontevasti kolmeen vaiheeseen. Ennen tapahtumaa,
tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen tehtävät työt. Ennen tapahtumaa tehtäviä töitä
on eniten, ja ne vievät eniten aikaa, n. 75% kaikesta tehdystä työstä, kuten kuviosta 5 voi
nähdä. (Vallo & Häyrinen. 2016, 189.)

Vallo & Häyrinen (2016, 189) kertovat tapahtuman järjestämiseen käytettävän ajan painottuvan vahvasti alkutöihin. Noin 75 % töistä on tapahtuman suunnittelua ja valmistautumista. Itse tapahtuman toteutus vie noin10 % ja jälkityöt ja jälkimarkkinointi noin 15 % kaikesta käytetystä ajasta. Myös käytännön kokemus Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisestä vahvistavat tätä näkemystä. Tämä korostuu etenkin, kun itse tapahtuma on yksipäiväinen. Samalla valmistelumäärällä voisi hyvin järjestää myös viikonlopputapahtuman.
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Tapahtumaprosessin kulku

15%
10%

75%

Suunnitteluvaihe

Tapahtuman toteutus

Jälkimarkkinointi

Kuvio 5. Tapahtumaprosessiin käytetyn ajan prosenttiosuudet (mukaillen Vallo & Häyrinen
2016)

Suunnitteluvaiheen töitä ovat projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tarkistus, päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. Tapahtuman toteutukseen sisältyvät rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Jälkimarkkinointiin kuuluvat
kiitokset asianosaisille, materiaalin toimitus, palautteen kerääminen ja työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja lupausten lunastaminen, yhteenveto sekä tapahtuman jakaminen sosiaalisessa mediassa (Vallo & Häyrinen 2016, 189.)

Tarkempi tapahtumasuunnittelu alkaa heti, kun päätös tapahtuman järjestämisetä on
tehty. Mikäli tapahtumaa on järjestetty jo aiemmin, on aiemmista suunnitelmista suuri apu.
Mikäli tapahtuma on uusi, suunnitelman joutua tekemään hyvinkin intuitiivisesti ja asetetuista tavoitteista johtaen. Huolellinen suunnittelu on aina tarpeen. Suunnittelun edetessä
laaditaan tarkempi ja yksilöidympi suunnitelma, johon eritellään tarvittavia tehtäviä isommalla tarkkuudella esimerkiksi oheisen kuviossa 6 esitetyn mallin mukaan (Shone & Parry,
2010).

1

tavoitteet

miksi tapahtuma järjestetään

2

suunnittelu

milloin, kuka, mitä, missä, miksi, miten

3

organisointi ja valmistelu

kehittämistoimet
aikataulutus ja määräpäivät
sijaintiin liittyvät kysymykset
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4

tapahtuman käytännön järjestelyt

lupahakemukset
vakuutukset
varaukset ja sopimukset
riskianalyysit
varasuunnitelmat

5

logistiikka ja tarvikkeet

sähkö ja muut tarvittavat hyödykkeet
erityistarpeet
välinevuokraus
ruoka- ja juomatilaukset
henkilökunnan asusteet
opasteet ja kyltit
audiovisuaaliset tarpeet
lavasteet
turvallisuus
koristelu
yleisön ja henkilökunnan sosiaalitilat

6

tapahtuman toteutus

toiminnot
toiminta ja valvonta
kommunikaatio
ongelmanratkaisu tapahtumapäivänä

7

yhteenveto

lopputoimet
arviointi
palaute
laitteistojen ja tarpeiston purku ja palautus
siivous
maksut ja sopimusten loppuun vienti
tapahtumapaikan korjaukset ja luovutus

Kuvio 6. Tapahtuman eri vaiheiden suunnitelmakaavio (mukaillein Shone & Parry 2010)

Tapahtumaa suunnitellessa tulee miettiä, mikä on juuri sen tapahtuman vau -efekti. Äänet,
tuoksut ja kokemuksellisuus muodostavat vahvan kokemuksen helpommin kuin kulttuurillisuus tai oppimiskokemus. (Getz & Page 2012, 191.)
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Suunnitteluvaiheeseen kannattaa ottaa alusta alkaen kaikki tapahtuman kannalta olennaiset tahot ja henkilöt. Kattavan edustuksen etu on, että saadaan alusta alkaen mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä järjestelyistä. Näin pystytään myös välttämään ikävät
yllätykset itse tapahtumassa. Suunnitteluvaiheen kesto voi olla kuukausia tai jopa vuosia,
riippuen tapahtuman luonteesta. Tapahtumatuotannon osa-alueet ovat sisällön tuotanto,
tekninen tuotanto sekä kaupallinen tuotanto, oheisen taulukon mukaisesti (Vallo & Häyrinen 2016, 191-193.)

Kokemus on osoittanut, että edellä kuvatuista tehtävistä yksi tärkeimmistä on aikataulutus.
Aikataulun tulee olla mietittynä niin suunnittelun, markkinoinnin, henkilökunnan hankinnan
kuin logistiikan kannalta. Kaiken pohdinta, suunnittelu ja toteutus vie merkittävästi aikaa,
varsinkin jos tapahtuma on uusi, tai suunnittelijalla ei ole pitkää kokemusta tapahtumajärjestämisestä. Tutunkin tapahtuman järjestäminen tutulla projektiryhmällä vie aikaa.

Pieniä eroja on havaittavissa lähteiden välillä, miten työt sijoittuvat kaavioihin. Periaate on
kuitenkin sama. Jokainen tapahtumasuunnittelu etenee periaatteessa samassa järjestyksestä. Tapahtuman tarkoitus, luonne, koko, sijainti ja tekijät asettavat kullekin omat ominaispiirteensä.

Taulukko 1. Tapahtumatuotannon osa-alueet (mukaellen Vallo & Häyrinen 2016)
sisällön tuotanto

tekninen tuotanto

kaupallinen tuotanto

strateginen suunnittelu

tapahtumapaikan valinta ja

budjetointi

suunnittelu
tapahtuman idea, konsepti,

tapahtumarakenteet

tunnusluvut

ympäristönsuunnittelu

tavoitteet, mittarit, ja mittaa-

teema, punainen lanka
viestit, tarina

minen
palvelut ja tuotteet

tekniikka

kohderyhmät ja segmentointi

visuaalinen ilme ja elemen-

luvat, pelastus- ja turvalli-

verkkosivut, kutsu ja kutsu-

tit

suussuunnitelma

prosessi

palvelupolku, käsikirjoitus

rakentaminen ja purkami-

markkinointisuunnitelma,

nen

myös sisäinen viestintä

aikatauluttaminen

sosiaalinen media
yhteistyökumppanuudet,
sponsorointiyhteistyö
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Kun kyseessä on valtakunnallinen tapahtuma, johon osallistutaan omalla alueellisella tapahtumalla, helpottuu sisällön tuotanto suuresti. Tällöin tapahtuman visuaalinen ilme ja
osa tarvittavasta materiaalista on jo olemassa. Edelleen on kuitenkin syytä perehtyä huolella osa-alueisiin. Oheisen (Vallo & Häyrinen 2016) tai vastaavan taulukon tai muistilistan
käyttäminen helpottaa merkittävällä tavalla tapahtuman toteutusta.

Tekninen tuotanto pitää sisällään monia huomionarvoisia asioita, joihin on syytä perehtyä
huolella. On syytä suunnitella vierailijoiden saapuminen, pysäköinti sekä autoille että polkupyörille, tarvitaanko mahdollisesti lisää pysäköintitilaa jostain lähistöltä. Oman kunnan
viranomaisilta tulee tarkistaa lupakäytännöt, etenkin, jos tarvitaan järjestelyjä pysäköinnin
suhteen. (VisitTampere.fi). Yleensä riittävät ilmoitukset pelastustoimeen ja poliisille tapahtuman järjestämisestä. Ilmoitus yleisötilaisuudesta tehdään, mikäli tapahtumaan osallistuu
yli 200 henkeä (Poliisi.fi). Tapahtuman järjestämiseen mahdollisesti liittyviä muita lupia
ovat mm. maankäyttölupa ja katulupa, riippuen siitä tarvitaanko tapahtumalle kaupungin
tai valtion omistamia maita ja katualueita (VisitTampere.fi).

Tekniseen tuotantoon kuuluvat myös turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten ensiapuvalmius.
Ensiaputaitoisen henkilöstön paikallaolo on varmistettava, samoin kuin ensiapuvälineistön
kunto tarkastettava (Vallo & Häyrinen 2016, 219).

Tapahtumalle asetetut tavoitteet antavat suunnan markkinointikanaville ja markkinointitoimenpiteiden laajuudelle. Kokemus on osoittanut, että on hyvä pohtia etukäteen, kuinka
monta ja minkä tyyppistä vierailijaa tavoitellaan, jotta mainonta osataan kohdentaa oikein.
Kävijätavoitteen määritteleminen selkiyttää markkinointitoimia. Mikäli tavoitellaan suuria
väkijoukkoja, markkinoidaan monikanavaisesti ja mittavasti. Kokemus on osoittanut, että
sosiaalinen media on tehokas väline tavoittaa suuria väkijoukkoja. Se on myös kustannustehokas tapa. Mikäli alueelta löytyy sosiaalisen median käyttäjiä, on hyvä valjastaa sosiaalinen media markkinoinnin avuksi.

Sosiaalisen median valjastaminen tapahtuman markkinointiin kunnollisen markkinointisuunnitelman avulla luo tehokkaan lumipalloefektin, kun ihmiset jakavat tietoa ja suosittelevat tapahtumaa ystävilleen ja tutuilleen. Sosiaalista mediaa tulisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti jakamalla tiedotteita, mainoksia ja videoita sekä valjastamalla vaikuttajat työhön myös (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014.)
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3.2

Tapahtuman aikana tehtävät työt

tapahtuman toteutus

toiminnot
toiminta ja valvonta
kommunikaatio
ongelmanratkaisu tapahtumapäivänä

Kuvio 7. Tapahtuman eri vaiheiden suunnitelmakaavio: tapahtuman toteutus (mukaillein
Shone & Parry 2010)

Itse tapahtuman aikana, on tärkeää, että kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuvat tietävät omat tehtävänsä ja aikataulun. Myös yhteyshenkilö on hyvä olla kaikilla tiedossa,
jotta ongelmien ilmestyessä on kommunikointi vaivatonta. (Shone & Parry. 2010. 235).

Kokemus on osoittanut, että vapaaehtoisista työntekijöistä on olemassa selkeät listat henkilön yhteystietojen kanssa. Tapahtuma-aamu on hyvä aloittaa aamupalaverilla, jossa
vielä kerran tarkastetaan, että kaikki ovat paikalla ja tietävät tehtävänsä. Tilaisuudessa on
hyvä tarjota kahvit ja nostattaa henkeä. Motivoitunut ja hyväntuulinen henkilökunta on onnistuneen tapahtuman ehdoton edellytys.

kohtelias

hyvin
informoitu

rauhallinen ja
hallittu

Ammattimainen
tapahtumatyöntekijä
ylpeä
tapahtumasta

avulias

tunnistettavissa

aktiivinen
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Kuvio 8 Ammattimaisen asiakaspalvelijan ominaisuudet (mukaillen Wagen & White 2010,
176)

Vapaaehtoisten ohjeistuksessa on hyvä vielä korostaa ammattimaisen asiakaspalvelun
elementtejä esimerkiksi kuvion 8 mukaisesti (Wagen & White, 2010, 176).

Kokemuksen mukaan henkilökunnan on helppo toimia edellisen ohjeen mukaisesti, kun
tapahtuma on hyvin suunniteltu ja tehtävät ovat selvillä ja kommunikointi toimii. Jokaisessa tapahtumassa tulee yllätyksiä ja kiperiä kohtia, jotka tulee ratkaista lennosta. Avoimet Puutarhat -tapahtumassa riittää yleensä, että kahviolla on oma vastuuhenkilö, joka
vastaa keittiön ongelmista ja muulle tapahtumalle on sovittu toinen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt ovat koko tapahtuman ajan tavoitettavissa puhelimitse, ja he tarpeen mukaan delegoivat esiin tulleet ongelmat tarvittaessa eteenpäin.

3.3

Purku ja lopputyöt

yhteenveto

lopputoimet
arviointi
palaute
laitteistojen ja tarpeiston purku ja palautus
siivous
maksut ja sopimusten loppuun vienti
tapahtumapaikan korjaukset ja luovutus

Kuvio 9. Tapahtuman eri vaiheiden suunnitelmakaavio: yhteenveto (mukaillein Shone &
Parry 2010)

Tapahtumapäivän lopuksi on syytä ensimmäiseksi kiitellä kaikki paikalla olevat tapahtuman työntekijät. Kiitokset tekijöille on yksi tehokkaimmista vapaaehtoisten motivointikeinoista (Shone & Parry. 2010. 235). Kiitokset on hyvä hoitaa loppukahvien äärellä. Kokemus on osoittanut, että on mukava istahtaa hetkeksi tapahtuman jälkeen ja jutella epävirallisesti tapahtumapäivästä. Perusteellisempi loppupalaveri pidetään viikon sisään tapahtuman jälkeen, jotta kaikki ovat ehtineet toipua itse tapahtumasta ja jotta ajatukset ovat
hieman jäsentyneet kullakin. Tässä palaverissa kootaan kaikki kokemukset ja palautteet
yhteen kirjalliseksi tuotokseksi, joka säilytetään tulevia tapahtumia varten. kokemus on
osoittanut, että yhteenveto on syytä säilyttää vähintään kahden henkilön toimesta.
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Palautetta tulee kerätä ja kerätyn palautteen laatuun on syytä kiinnittää huomiota. On oltava rohkeutta kysyä ja vastaanottaa saatu palaute. Palautetta on hyvä kerätä sekä vierailijoilta että oman organisaation jäseniltä, jotta tapahtumaa voidaan jatkossa kehittää. Palautteen pyytäminen tulee olla selkeää ja näkyvää, ja palautteen antamisen helppoa ja nopeaa. (Vallo & Häyrinen. 2016. 224-227, 301.)
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4

Miten opas syntyi

Opinnäytetyön tuloksena syntyneen oppaan tavoite on tarjota mahdollisimman kattavat
neuvot siirtolapuutarhoille, kuinka järjestää Avoimet Puutarhat -tapahtuma siirtolapuutarha-alueella. Oppaan tavoite on käydä läpi kohta kohdalta kaikki kyseisen tapahtuman
järjestämiseen liittyvät seikat. Oppaassa käydään läpi tapahtuman tausta, tarvittava henkilöstö, aikataulutus, oheisohjelma, budjetti, markkinointi, tarvittavat luvat, logistiikka, pystytys, itse tapahtuma, purku ja lopputyöt.

Toimeksiantaja työlle on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry, puheenjohtajana Pertti Laitila.
Opas julkaistaan sähköisenä versiona Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n verkkosivuilla, ja
se jaetaan Suomen siirtolapuutarhoille sähköpostitse. Itse oppaan lisäksi julkaistaan lyhyempi muistilista kaikista huomioitavista seikoista onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi.
Oppaan päivitys tapahtuu Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n toimesta joko itsenäisesti tai
oppaan kirjoittajalta tilaten.

Opas on helposti tulostettavissa, koska siirtolapuutarhureiden ikäjakauma on varsin laaja,
eikä kaikilla jäsenillä ole älypuhelimia tai muuta tietotekniikkaa siirtolapuutarhalla. Paperiversioon on myös mahdollista tehdä omia muistiinpanoja oman tapahtuman järjestämisen
tueksi. Oppaassa on lopussa tilaa järjestäjän omille muistiinpanoille sekä muistilista, jonka
voi tulostaa itsenäisenä osana tapahtuman järjestämisen avuksi.
4.1

Näin tein oppaan

Keväällä 2012 hankin oman siirtolapuutarhapalstan Tampereen Nekalasta. Alusta asti
olen ollut mukana järjestämässä ja kehittämässä Avoimet Puutarhat -tapahtumaa. Syksyllä 2019 idea oppaan kirjoittamista sai alustavan hyväksynnän Haaga-Heliassa. Haastattelut tein marraskuussa 2019, Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry teki toimeksiannon joulukuussa 2019. Oppaan tietopohjan kerääminen käynnistyi tammikuussa 2020, rakanteen
hahmottelu ja kirjoittaminen helmikuussa 2020. Maaliskuussa toteutin webropol -kyselyn,
keräsin tulokset ja jatkoin kirjoittamista. Huhtikuussa kirjoitin opasta ja testasin sen toimivuutta Avoimet Puutarhat -tapahtumaa järjestävien tahojen kanssa. Jaoin oppaan heille
luettavaksi ja pyysin palautetta. Toukokuun aikana, saamani palautteen perusteella, viimeistelin kirjoitustyötä, pohdin kuvitusta ja tein muistilistan oppaan loppuun.

Oppaan kuvittamisen ratkaisin siten, että piirroskuvat toteutti Tampereen Ammattikorkeakoulun tietojen käsittelyn opiskelija Aino Kuismin, jonka suuntautumisalana on Game Pro-
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duction/ Game Artist. Kuvitus on toteutettu Procreate ohjelmalla. Kuvitus on juuri tilaukseni mukainen, kuvat havainnollistavat ja keventävät opasta juuri tarkoitetulla tavalla. Käytin myös muutamia omia valokuvia. Kuvien oikeudet on luovutettu Suomen Siirtolapuutarhaliitolle.

Toukokuussa myös viimeistelin oppaan ulkoasun, esitin sen Haaga-Heliassa ja opas julkaistiin Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n sivuilla.

2012 palstan hankinta

2019
toimeksiantosopimus,
haastattelut

02/2020 oppaan
rakenteen
hahmottelu

03/2020 kysely,
kirjoitustyötä

01/2020
tiedonhankinta

04/2020
kirjoitustyötä,
testausta

05/2020
viimeistely,
palautteen keruu,
muistilista, esitys
Kuvio 10. Aikajana opinnäytetyön syntyminen

4.2

Menetelmät, toteutus ja työtavat

Päätin käyttää monipuolisia tiedonkeruumenetelmiä saadakseni mahdollisimman monipuolisen näkemyksen sekä tapahtumajärjestämisestä että tulevien käyttäjien toiveista. Lisäksi halusin vielä syventää näkemystäni Avoimet Puutarhat -tapahtumasta osana Suomen puutarhamatkailua ja laajentaa tietämystäni tapahtumajärjestämisestä

Päätin haastatella Suomen Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja Pertti Laitista, Suomen
Siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tina Wessmania ja Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksen
Päivi Karlstedtia, saadakseni ensikäden näkemyksen oppaan tarpeelle, sisällölle ja muodolle. Webropol -kyselyn siirtolapuutarhureille ja alueiden hallitusten jäsenille tein saadakseni näkemyksiä kentältä oppaan sisällöstä ja vahvistaakseni uskoa oppaan tarpeellisuudesta. Tapahtumajärjestämisen tietokirjoja tutkin saadakseni ammattimaista näkemystä
tapahtumien järjestämisestä, sen osa-alueista ja selkeästä esittämistavasta.
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Aloitin opinnäytetyön haastattelemalla Suomen Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja Pertti
Laitista ja liittosihteeri Tina Wessmania, jotta saisin liiton näkemyksen Avoimet Puutarhat tapahtumasta. Halusin myös saada Liiton ohjeet tulevan oppaan suhteen. Haastattelin
myös Päivi Karlstedtia Nekalan siirtolapuutarhalta. Karlstedt on toiminut tapahtuman vetäjänä vuodesta 2012 alkaen. Sain haastatteluilla hyvän pohjan oppaan tekniseen toteutukseen, sisältöön ja ulkoasuun. Toiveina haastatteluissa esitettiin, että oppaan tulisi olla hyväntuulinen, tarkka, yksityiskohtainen, yksinkertainen ja helposti luettavissa. Opasta tulee
voida päivittää ajan saatossa. Haastatteluista keräsin toiveet ja tein niistä yhteenvedon.
Haastattelurungot liitteessä 1.

Lisäksi tein kyselyn suoraan siirtolapuutarhureille Webropol -kyselytyökalulla, liitteessä 2.
Jaoin kyselyn Facebookin Siirtolapuutarhaelämää sivustolla, sekä linkin kyselyyn sähköpostilla siirtolapuutarhayhdistysten puheenjohtajille. Myös tämän kyselyn tarkoituksena oli
selvittää, minkälaisia asioita oppaassa olisi hyvä käsitellä. Yhteenveto kyselyn vastauksista liitteessä 2. Vastauksia kyselyyn sain 51, eniten ohjeita kaivattiin tarvittaviin lupiin ja
ilmoituksiin, 75% vastaajista. 65-69% vastaajista kaipasi ohjeita oheisohjelman järjestämiseen ja markkinointiin, selvitystä tapahtuman järjestämisen hyödyistä alueelle ja viljelijälle
sekä listaa kaikista tarvittavista töistä. 50-58% vastaajista kaipasi ohjeita palautteen keräämiseen, aikataulutukseen ja talkoolaisten rekrytoimiseen. 40% kaipasi neuvoja budjetointiin. Muina toiveina nousi esiin neuvot siitä, miten saada alueen viljelijät innostumaan
tapahtumasta. Myös näkemyksiä mahdollisista haasteista kaivattiin, sekä tulostettavia
opasteita.

Webropol -kyselyn perusteella kiinnostusta Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämiseen on valtaosalla, 76%:lla vastaajista. Vastaavasti valtaosa, 71% vastaajista, oli sitä
mieltä, että oppaasta olisi apua tapahtuman järjestämisessä. Oletettavaa on toki, että valtaosa vastaajista oli lähtökohtaisesti kiinnostuneita tapahtumasta.

Oppaan haasteena oli eri siirtolapuutarhojen suuret keskinäiset erot. Alueet eroavat toisistaan niin palstamääriltä, rakenteilta kuin käytettävissä olevien resurssienkin puolesta suuresti. Myös maantieteellisesti hajonta on suurta. Pienillä alueilla ei ole resursseja samanlaisen tapahtuman järjestämiseen kuin isoilla alueilla. Kaikilla ei ole yhteistiloja kahvioineen, toisilla on hyvinkin mittavat yhteistilat suurtalouskeittiöineen ja yleisösosiaalitiloineen.

Haaste oli myös, kuinka kirjoitta yksinkertaisesti mutta perusteellisesti. En halunnut oppaasta isoa opusta, mutta ihan muutamalla lauseella ei asioita voinut perusteellisesti selittää. Ratkaisuksi tuli kahden erillisen dokumentin kirjoittaminen. Itse opas, jossa kaikki
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kohdat käydään perusteellisesti läpi sekä lyhyempi muistilista. Muistilista on oppaan lopussa, se jaetaan alueille myös erillisenä dokumenttina. Oppaan tuli olla helposti tulostettavissa, jotta siirtolapuutarhojen jäsenet voivat halutessaan tulostaa paperiversion itselleen ja tehdä oppaaseen omia muistiinpanoja.

Oppaan otsikoiden järjestys noudattaa järjestystä, jota on hyvä seurata, kun suunnittelee
tapahtumaa. Oppaan sisältöön on otettu aiheita, joita nousi webropol -kyselyssä esille.
Eniten toiveita siirtolapuutarhureilta tuli kokonaisuuden kartoittamiseksi. Kaikki kyselyssä
ehdotetut kohdat saivat ääniä

4.3

Produkti

Avoimet Puutarhat -tapahtuma siirtolapuutarhalla -järjestäjän opas (liite 3) syntyi puhtaasta tarpeesta saada Siirtolapuutarhaliiton jäsenistölle selkeä ja helppolukuinen opas
kyseisen tapahtuman järjestämisen avuksi. Oppaan tuli olla helppolukuinen ja selkeä
etenkin jäsenistön monimuotoisuuden takia. Myös se, että monellakaan siirtolapuutarhurilla ei ole tietotekniikkaa mökeillään sai aikaan vaatimuksen oppaan skaalautuvuudesta
niin mobiililaitteille kuin printtiversioksi.

Opas levitetään Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n omien nettisivujen, Liiton Facebook sivujen, Siirtolapuutarhaelämää Facebook sivujen kautta. Se levitetään myös sähköpostitse
kaikille siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistyksille.

Oppaan pääasiallinen levitystapa on sähköinen muoto, jotta sitä on helppo päivittää Liiton
henkilökunnan tai oppaan kirjoittajan toimesta. Oppaan lisäksi julkaistaan muistilista, joka
on tiivis lista kaikista muistettavista ja hoidettavista asioista.

Produktin tuotos on liitteenä, liite 3.
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5

Pohdinta

Opinnäytetyön idea syntyi, kun pohdin mikä olisi itselleni tärkeä aihe ja mistä olisi mahdollisimman isolle joukolle ihmisiä hyötyä. Olen siirtolapuutarhuri, palstani on Nekalan siirtolapuutarhalla Tampereella. Olen ollut mukana järjestämässä Avoimet Puutarhat -tapahtumaa vuodesta 2012. Vuosien saatossa olemme järjestelytoimikunnan kanssa kehittäneet
tapahtumaa ja hioneet sen yksityiskohtia toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestäjätoimikunnalle on esitetty kysymyksiä, kuinka se järjestää tapahtuman. Halusin kirjoittaa käytännön
kokemuksen yhdeksi tietopaketiksi, jota voivat hyödyntää kaikki siirtolapuutarhat, jotka haluaisivat osallistua Avoimet Puutarhat -tapahtumaan. Oppaasta löytyy käytännöllisiä ohjeita tapahtuman järjestämiseen, sekä ideoita tapahtuman monipuolistamiseen.

Opasta ovat tarkastuslukeneet tapahtumaa järjestäneet siirtolapuutarhurit Sirpa Santala
NSPY, Päivi Karlstedt, NSPY sekä oppaan tilaaja Pertti Laitila ja Tina Wessman Suomen
Siirtolapuutarhaliitto ry. Saatu palaute on positiivista. Opas on todettu kattavaksi ja selkeäksi. Itse oppaan lisäksi tilaaja pyysi yksinkertaistetun muistilistan, joka olisi joka vuosi tulostettavissa järjestävän siirtolapuutarhan avuksi.

Kehittämisehdotuksena näen mahdollisuuden jatkojalostaa opasta siten, että siirtolapuutarhoilta kerättäisiin vuosittain kokemuksia Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisestä ja päivitettäisiin opasta näiden kokemusten ja uusien ideoiden avulla. Myös oppaan
ulkoasua voi kehittää helppolukuisemmaksi, kevyemmäksi ja ammattimaisemmin tuotetuksi. Jatkotutkimuksena näen mahdollisuuden tämän pohjalta tutkia suomalaista puutarhamatkailua laajemminkin, tutustua kaupallisiin kohteisiin ja tehdä selvitystä puutarhamatkailun potentiaalista Suomessa.
Prosessina opinnäytetyön kirjoittaminen oli mielenkiintoinen. Alun aiheidean helppouden
ja lopputuloksen väliin mahtui vaiheita epätoivosta päättäväiseen kirjoittamiseen. Ohjaajan
apu oli merkittävä rajauksia ja sisältöjä pohdittaessa. Vaikeimmaksi osoittautui empiirisen
osan kirjoittaminen loogiseksi. Kevään 2020 korona kriisi asetti omat haasteensa kirjastojen sulkeutumisen myötä. Olin onneksi kopioinut lähdeteoksista kohtia, joita vuoden 2019
lopulla suunnittelin käyttäväni opinnäytetyössä. Näiden, ja netistä löytyvien julkaisujen varassa oli opinnäytetyö kirjoitettava, koska kirjastot suljettiin maaliskuussa 2020.

Korona tilanne vaikuttaa vuoden 2020 osalta myös Nekalan Siirtolapuutarhan osallistumiseen Avoimet Puutarhat -tapahtumaan. Suomen hallitus on linjannut, että alla 500 hengen
tapahtumia voidaan järjestää kesällä 2020. Nekalan vierailijamäärät ovat olleet jo vuosia
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yli 500 henkeä, joten vuonna 2020 ei tapahtumaa järjestetä Nekalassa. Opas kuitenkin
jaetaan sovitun mukaisesti kaikille alueille, ja jokainen siirtolapuutarha tekee itsenäisen
päätöksen vuoden 2020 osallistumisestaan.

Oma osaaminen on kasvanut laajan tutkimuksen tekemisessä, sekä eri tutkimus menetelmien tuntemisessa. Olen oppinut webropol -työkalun käyttöä sekä haastattelujen tekemistä. Tärkein oppi haastatteluiden tekemiseen oli, että haastateltavaa on syytä suitsia
pysymään aiheessa, koska litterointi on aikaa vievää, jos puhe kovasti polveilee. Mieleinen oppimiskokemus oli, että kykenen tuottamaan oppaan tarpeeseen. Kyky olla avuksi ja
hyödyksi omalle yhteisölle on merkittävä positiivinen lopputulos.

Kirjoitusprosessin loppuosan suurimmaksi haasteeksi nousi hankaluudet Word-ohjelman
käytössä. Ilmeni, että kahta sisällysluetteloa sisältävää dokumenttia ei saa liitettyä toisiinsa ilman rakenteellisia vaurioita. Tätä ongelmaa selvittivät monet henkilöt niin koulun
taholta kuin omasta lähipiiristäni. Olisi tähdellistä saada tällaiset työkaluihin liittyvät ongelmat poistettua, jotta voisi keskittyä varsinaiseen kirjoitustyöhön.

Palautetta oppaasta pyysin sekä tilaajalta että muilta haastattelemiltani henkilöiltä ja tapahtumaa järjestäneiltä siirtolapuutarhureilta. Palaute on ollut hyvin positiivista. Opas on
saanut kiitosta niin selkeyden ja kattavuuden kuin myös miellyttävän kielenkäytön kuin kuvituksen puolesta. Kaikkiaan opas on otettu hyvin vastaan ja sen uskotaan merkittävällä
tavalla helpottavan siirtolapuutarhojen osallistumista Avoimet Puutarhat -tapahtumaan.
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Liitteet
Liite 1. Haastattelurunko
Kuinka monta siirtolapuutarhaa Suomessa on?
Kuinka kauan on osallistuttu Avoimet Puutarhat -tapahtumaan?
Kuinka kauan on järjestetty tapahtumaa vastaavia avoimien ovien päiviä?
Kuinka paljon alueilta tulee kyselyjä liittyen Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestämiseen?
Millaisista asioista tulee kysymyksiä?
Mitkä asiat koetaan vaikeiksi?

Säännöt
Viranomaismääräykset
Talkooporukan kokoaminen
Viljelijöiden mukaan saaminen
Yhdistyksen mukaan saaminen
Opastaminen
Kahvitukset
Ennakkomarkkinointi
Vierailijoiden ohjeistaminen
Viljelijöiden palkitseminen
tms

Mitkä asiat koetaan helpoiksi?
Missä muodossa opas olisi hyvä olla, paperi / netti / printattava pdf?
Mitä alue hyötyy liiton näkökulmasta osallistumisesta?
Minkälaista palautetta liitto on saanut alueilta, jotka ovat osallistuneet?
Mitä muita vastaavia tapahtumia siirtolapuutarhoilla järjestetään, missä tällaista opasta
voisi hyödyntää?
Muita ajatuksia tulevasta oppaasta?
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Liite 2. Webropol -kysely
Kyselyn saatesanat:
Webropol kysely jaettavaksi siirtolapuutarhojen hallituksille ja Siirtolapuutarhaelämää Facebook ryhmän jäsenille

Kysely Avoimet Puutarhat -tapahtuman oppaan kirjoittamisen tueksi

Hei,
olen Loviisa Badermann, siirtolapuutarhuri Tampereen Nekalasta. Teen opinnäytetyönä
opasta Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisestä siirtolapuutarhalla. Oppaan tilaajana toimii Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. Tällä kyselyllä pyrin selvittämään, mitä toiveita
viljelijöillä on tulevalta oppaalta.
Aikaa vastaamiseen menee muutama minuutti. Vastauksia toivon 5.4.2020 mennessä.
Saa jakaa kaikille siirtolapuutarhureille!
Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/kyselyAvoimetPuutarhat

Kiitos kaikille vastanneille,
Loviisa.badermann@myy.haaga-helia.fi

Julkaisu Suomen Siirtolapuutarhaliiton Facebook sivuilla:

Kuva 3 Suomen Siirtolapuutarhaliiton ilmoitus kyselystä liiton Facebook -sivuilla
Julkaisu Siirtolapuutarhaelämää -Facebook sivuilla:
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Kuva 4 Siirtolapuutarhaelämää Facebook sivujen ilmoitus kyselystä

Raportti webropol kyselystä:

Webropol kyselyn vastaukset, perusraportti
Avoimet Puutarhat -tapahtuma siirtolapuutarhalla
Vastaajien kokonaismäärä: 51
1. Onko alueellanne kiinnostusta osallistua Avoimet Puutarhat tapahtumaan?
Vastaajien määrä: 51

28

n

Prosentti

Kyllä

39

76,47%

Ehkä

10

19,61%

Ei, miksi ei?

2

3,92%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoeh-

Teksti

dot
Meillä järjestetään avoimet ovet, kaksi tapahtumaa samalle keEi, miksi ei?

sälle olisi liikaa. Toisaalta näiden yhdistäminen taas karsisi meidän kävijämäärää.

2. Koetko, että oppaasta olisi apua tapahtuman järjestämisessä?
Vastaajien määrä: 51

n

Prosentti

Kyllä 37

72,55%

Ehkä 10

19,61%

En

4

7,84%

3. Mitä aiheita oppaassa tulisi mielestäsi olla?
Vastaajien määrä: 48, valittujen vastausten lukumäärä: 270

29

n
Tapahtuman järjestämisen hyödyt alueelle / viljelijälle? 32
Talkoolaisten rekrytoiminen ja sitouttaminen

30

24

Prosentti
66,67%
50%

Oheisohjelma, esim. kahvila, lapsiparkki

33

68,75%

Budjetti

20

41,67%

Markkinointi

31

64,58%

Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

36

75%

Aikataulutus

27

56,25%

Palautteen kerääminen vierailijoilta ja viljelijöiltä

28

58,33%

Lista kaikista tarvittavista töistä

31

64,58%

Muuta, mitä?

8

16,67%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoeh-

Teksti

dot
Muuta,

uusia ideoita kahvilavieraiden houkutukseksi. Siirtolapuutarhoiden

mitä?

tms. osoitteet helpottaisivat ryhmäretkien suunnittelua.

Muuta,

Yleisiä ohjeita siitä, missä Avoimet puutarhat -tapahtumassa on

mitä?

kyse.

Muuta,
mitä?
Muuta,
mitä?
Muuta,
mitä?

Käytännön kokemuksia tapahtumapäivästä, jossa tulisi positiivisten
asioiden lisäksi ilmi myös haasteet, esim se, että päivä on yllättävän raskas puutarhansa avaaville, jotta siihen osaa varsutua.
Miten saada viljelijät mukaan avaamaan puutarhansa

Markkinointi viljelijöiden keskuudessa

Muuta,

Kaikki nämä ovat hyviä ja tärkeitä aiheita, vaikea valita?Varsinkin

mitä?

aleelle,jossa ei vielä ole toteutettu ko Avoimet Puutarhat

Muuta,
mitä?
Muuta,
mitä?

Opasteet puutarhalla, ideoita helpot kyltit ym.

Opastusta ensikertalaisille
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Liite 3. Produkti
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