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1 Johdanto

Finnish  Design  Academy  (jatkossa  FDA),  on  Suomen  muotoilualan  korkeakoulujen
yhteistyöverkosto.  FDA  yksi  Opetus-  ja  Kul uuriministeriön  Korkea-koulutuksen
kärkihankkeista.   Kevä oorumi  on tapahtuma joka  toteutetaan sarjana kehite äviä
työpajoja, joiden tulokset julkaistaan ne ssä.

Kiinnostukseni  tapahtuman  kehi ämiseen  heräsi,  kun  minua  ensi  kertaa  kysy in
mukaan suunni elemaan ja toteutamaan FDA´n Kevä oorumia 2020. Tarkoituksena
oli  alunperin  kehi ää  tapahtumaa  opiskelijavetoises ,  koska  vuo a  aiemmin
tapahtuma oli toteute u ope ajien toimesta. Tapahtuman teemaksi oli muototutunut
syksyllä  2019  yhteiskehi ämispäivässä,  Meaningfull  future,  eli  suomenne una
mielekäs  tulevaisuus,  joten  tämän  aiheen  ympärille  oli  tarkoitus  jatkokehi ää
ohjelmaa  ja  tote aa  suunnitelma  käytännössä.  Valite avas  vuoden  2019  syksyllä
mukaan haalitut opiskelijat  eivät voineetkaan jatkaa tapahtuman suunni elua,  saa
touteutusta opiskelukiireiden vuoksi, joten reilu kymmenen hengen ydin imi ku stui
vain  kahteen  henkilöön.  Tiukan  aikataulun  vuoksi  ohjaajat  päätyivät  siihen,  e ä
projek in  otetaan  mukaan  kokeneet  tekijät,  ja  e ä  minun  on  parempi  keski yä
seuraamaan  tapahtuman  toteutusta  sivusta  sekä  keski yä  lähdeaineistoja
hyödyntämällä  suunni elemaan  tapahtumalle  konsep a,  jo a  tapahtuman  voisi
toteu aa jatkossakin. 

Kevään  2020  aikana  maailmaa  mullis  aasiasta  lähtöisin,  aiemmin  tuntematon
koronavirus, SARS-CoV-2/ Covid-19.(THL, 2020.) Viruksen leviämisen hidastamiseksi eri
val oiden  hallitukset  pää vät  o aa  poikkeuslait  käy öön  ja  ohjeistaa  kansalaisia
eristäytymään  koteihinsa  sekä  väl ämään  isoja  yleisötapahtumia.  Suomen  hallitus
pää  helmikuun 2019 puolessa välin kieltää kaikki   yli 10 hengen laisuudet. Tämän
seurauksena kevään 2020 FDA´n Kevä oorumi muunne in verkossa toteute avaksi
virtuaalitapahtumaksi. Tämä  tarkoi  tapahtuman  järjestäjiä  suunni elemaan
tapahtumasta täysin erityylisen, kuin mitä alunperin oli ajateltu, sillä tapahtumalle pi
rakentaa virtuaalihuoneet, jossa osallistujat pystyivät kohtaamaan.

Opinnäytetyön  suunni elun  ja  toteu amisen  keskeisempinä  teorioina  käytetään
tapahtuman  järjestämisen  teoriaa  sekä  palvelumuotoilua.  Työ  alkaa  tutustumisella
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tapahtuman  määriteisiin  sekä  tapahtumaprosessiin.  Tavoi eena  on  luoda
mallikonsep  tapahtumasta, jo a tapahtuman järjestäminen jatkossa on helpompaa.
Työssä  on  myös  hyödynne y  sovelle ua  Moritzin  palvelumuotoiluprosessia  osana
suunni elu-  ja  toteutusta,  koska tämä oli  selkeämpi  ja  yksinkertaisempi  tapatämän
tyyppisen tapahtuman kehi ämiseen. Tapahtuman järjestämisen teoriassa pääpaino
on anne u Vallon & Häyrisen sekä Koskinen, Ruuska & Sunin materiaaleille. 

Opinnäytetyö  alkaa  toimeksiantajan  esi elyllä.  Seuraavissa  luvuissa  siirrytään
teoree seen  osuuteen,  jossa  ensin  luvussa  5.1  perehdytään  tapahtumien
suunni eluun  ja  toteu amiseen  tapahtuman  järjestämisen  teorian  kau a.
Tapahtuman suunni elu on jae u kahteen osa-alueeseen: strategisiin- ja opera ivisiin
kysymyksiin.  Luvussa  6  esi elen  Morizin  palvelumuotoilukonsep n  tapahtuman
järjestämisen  tukena  ja  pohditaan  palvelumuotoilun  hyödyntämisestä  tapahtuman
suunni elu- ja toteutusprosessissa. Työssä palvelumuotoilu on jae u kolmeen osaan:
tutki,  kehitä  ja  toteuta.  Tutki  vaiheessa  kartoitetaan  lähtö lanne.  Kehitä-vaiheessa
pyritään hyödyntämään palvelumotoilun menetelmiä ja vastaamaan samalla erilaisiin
strategisiin-  ja  opera ivisiin  kysymyksiin.  Toteuta-vaiheessa  pyritään  kuvaamaan
tapahtumaa  sellaisena  kuin  se  suunni elun  jälkeen  oli  ja  arvioimaan  tapahtuman
onnistuneisuu a  ja  työmenetelmien  käytön  soveltuvuu a  tapahtuman
järjestämisessä. 
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2 Tavoi eet

Tämän  opinnäytetyön  tavoite  on  tuo aa  Finnish  Design  Academylle  toimiva  ja
toiste ava  tapahtumakonsep .  Opinnäyteteyön  pääkysymys  on:  Millaisia  virtuaali
tapahtumia Finnish Design Academy, FDA, aikoo jatkossa järjestää?

Pääkysymyksen  tukena  on  alakysymyksiä,  joiden  avulla  pyrin  vastaamaan
pääkysymykseen;

- Millainen on onnistunut tapahtuma?

-Miten kehi ää tapahtumakonsep , joka vastaa kohderyhmän intressejä?

-Millaisia tuloksia vastaavanlaisista tapahtumista on saatu?

Tarkoituksena  ei  ole  luoda  kehi ämissuunnitelmaa  tapahtumalle,  vaan  rakentaa
toimiva  tapahtumakonsep  saamieni  havaintojen  pohjalta.  Työn  lopullisena
tarkoituksena on saada aikaan konsep , jonka etoja  hyödyntämällä voidaan luoda
FDA:lle menestyneempiä Kevä orumeja jatkossa. 

Olen  valinnut  neljä  esimerkki  tapahtumaa,  joita  vertaan  aiemmin  keväällä  2019
järjeste yyn  Kevä oorumiin.  Vertailukohteiksi  valikoitui  Haaga-Helian  ja  Laurean
yhteistyössä  toteu ama  Symbio  Living  Lab-  hankeen  tapahtuma Porvoossa  vuosina
2010-2011,  CoINNo hankeen sisällä, vuosien 2015-2017 välillä, kehiteltyjä toiminta-
alustoja  muun  muassa  HAAGA-HELIAn  ja  Metropolian  uusien  innovaa o-
opintojaksojen  muodossa.  Esi elen  esimerkkeinä  myös  Arabian  katufes vaalit  ja
kuinka ne onnistu in toteu amaan oppilasvoimin.

Työ rakentuu perinteisen mallin mukaises , eli ensimmäinen osio koostuu etoperusta
ja toinen empiriasta. Tietoperustassa käsi elen keskeisiä käsi eitä, kuten tapahtuman
määritelmiä  ja  tapahtumaprosesseja.  Olen  pyrkinyt  käy ämään  etoperustassa
amma kirjallisuu a  mahdollisimman  laajas .  Konsep n  teoriaosuuden  rakennan
siten, e ä ensin tutustutaan yleiseen teoriaan ja sen jälkeen perehdyntään esimerkki
tapauksiin.  Empiirisessä  osuudessa  käsi elen  saamani  tulokset  sekä  muodostan
konsep n. Työ pää yy pohdintaan, jossa arvioin lopputulosta.
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3 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyö  lii yy  Finnish  Design  Academy  hankkeeseen,  jossa  Metropolia
Amma korkeakoulun  Muotoilun  tutkinto-ohjelma on  mukana.   FDA on  Opetus-  ja
kul uuriministeriön  rahoi ama  kaksi  ja  puolivuo nen  hanke,  joka  pää yy  2020
lopussa.  Hankkeen  koordinoijana  toimii  Lahden  amma korkeakoulu. Mukana
hankkeessa  ovat  Lapin  ja  Aalto-yliopistot,  LAB-amma korkeakoulu/Lahden
Muotoiluins tuu , Laurea-, Metropolia-,  Savonia-,  Hämeen-,  Turun,- sekä Kaakkois-
Suomen  (XAMK)  amma korkeakoulut  ja  valtakunnallinen  muotoilualan
toimialajärjestö  Teollisuustaiteen  Lii o  Ornamo.  FDAn  tavoi eena  on  luoda
uudenlainen  toimintamalli  muotoilun  alan  korkeakoulutuksentarkoituksenmukaiselle
työnjaolle  ja  yhteistyölle  elinkeinoelämän  kanssa.  Yhteistä  alustaa  hyödynnetään
parhaiden  käytäntöjen  jakamiseen,  uuden  muotoiluosaamisen  strategisen
kehitystyöhön  sekä  sen  käytännön  toteu amiseen.  Pilo vaiheessa  FDA  järjestää
vuosi aisen  Muotoilun  Kevä oorumin  sekä  Muotoilun  Kesäkoulun  työskentelyn
tulosten  jakamiseksi  ja  kehi ämiseksi  (FDA  2019.)  Gerdt  ja  Eskelinen  (2018,  47.)
määri elevät  alustatalouden  seuraavas :  Sosiaalista,  taloudellista,  yhteiskunnallista
toimintaa,  jossa  olennaista  ovat  teknologia  infrastruktuuri  ja  sen  päälle  rakennetut
palvelut.

Kuva 1. Seitsemän muotoilualan amma korkeakoulua ja kaksi yliopistoa. (FDA 2020)



5

3.1 Muotoilun Kevä oorumi 2019

Muotoilun  Kevä oorumi  järjeste in  11.4.2019.  Kevä oorumin  tarkoitus  on  jakaa
etoa FDA-hankkeesta ja toisaalta saada muilta projek n työtä rikastavaa etoa sekä

aiheita.  Tilaisuudessa  keskustel in  muotoilukoulutuksen  ja  luovan  työn
tulevaisuudesta, maailman muu uessa isojen globaalien haasteiden, sekä paikallisten
resurssien ja rakenteiden muutosten mukana. Näiden haasteiden lisäksi muotoilualaa
ja  sen  koulutusta  muokkaa  juuri  nyt  vahvas  digitaaliseen  palvelutalouteen
siirtyminen.   Osallistujat  kehuivat  Kevä oorumia  eri äin  mielenkiintoiseksi  ja
onnistuneeksi laisuudeksi. Paikalla osallistujia oli noin 80 ja etänä noin 20 henkilöä.
(FDA 2019)

Kuva 2. Ari Utrion kuvitustyö Kevä oorumista 2019 (FDA)
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3.2 Extending Design Reali es 2019

Tapahtuman järjes vät Augmented Urbans, Finnish Design Academy ja Helsinki XR -
keskus, jossa tutki in XR-tekniikoiden ja nykyaikaisen kaupunkisuunni elun yhtey ä:
miten  uudet  tekniikat  voivat  au aa  kaupunkisuunni elijoita  tekemään  julkisesta
osallistumisesta  en stä  parempaa  kaikille  osapuolille  -  ja  kuinka  suunnitella

kestävämpiä kaupunkeja vastaamaan en stä monimutkaisempiin haasteisiin, joita he
kohtaavat nykyään ja tulevaisuudessa. ( Kosonen & Laamanen 2019)

Kuva 3. Cumulus Event Metropoli Arabian kampuksen mainos (FDA 2019)

Extending Design Reali es pureutui nopeas  kehi yvien XR-teknologioiden käy öön
osallistavassa  kaupunkisuunni elussa  ja  resilien mpien  kaupunkien  muotoilussa.
Tapahtuma  oli  englanninkielinen,  jossa  keskustel in  seuraavista  aiheista:  Miten
kaupunkeja  suunnitellaan  tulevaisuudessa?  Onko  kaupunkisuunni eluun  lii yvää

etoa  välillä  vaikeaa  ymmärtää?  Entä  miten  uudet  teknologiat  voivat  au aa
kaupunkilaisia  osallistumaan suunni eluun ja  tekemään kaupungeista kestävämpiä?
( Kosonen & Laamanen 2019)
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Monimutkaiset  kaupunkisuunni elun  strategiat  ja  tulevaisuusskenaariot  ovat  usein
kaukana arkikokemuksistamme. Extending Design Reali es -tapahtuman keskustelut ja
puheenvuorot  esi elivät  näkökulmia,  kuinka  teknologia  voi  tehdä  osallistumisesta
en stä  toimivampaa  kaikille  osapuolille.  Teknologia  myös  au aa  kaupunkeja
vastaamaan  monimutkaisiin  nykyajan  ja  tulevaisuuden  haasteisiin,  kuten
ilmastonmuutokseen.( Kosonen & Laamanen 2019)

3.3 Studia Generalia -luentosarja

Kuva 4. Studia General-luentosarjan mainos (FDA 2019)

Tässä  luentosarjassa  muotoilun  amma laiset  kertovat  omasta  urastaan  ja  jakavat
kokemuksia  työelämästä.  He  esi elevät  alansa  nyky laa  ja  tulevaisuuden  näkymiä
videotallenteina,  jotka  suoratoistetaan  interne in.  Lukuvuoden  2019–2020  aikana
luentosarja  järjeste in  kaikissa  FDA-kouluissa.  Luentoja  pääsi  seuraamaan  paikan
päällä  luennon  järjestävässä  koulussa  tai  etästudiossa  muissa  Suomen
muotoilukouluissa. Luennot oli  suunna u muotoilualan opiskelijoille ja oppilaitosten
henkilökunnalle.  Luentojen  tarkoituksena  oli  tuoda  esiin  näkymiä  muotoilualalta  ja
antaa eväitä muotoiluopiskelijoiden oman suunnan löytämiseen.(FDA 2019)
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4 Tapahtumien määri ely 

Getz (2007, 11,18) määri elee tapahtuman arjesta poikkeavaksi, väliaikaiseski ilmiöksi,
jota  ei  voi  kopioida  ja  on  raja u  etylle  alueelle.  Se  on etyssä  paikassa,  e ynä
aikana järjeste ävä laisuus ja sillä on jonkinlaista huomioarvoa. Ma hews (2008, 2)
mielestä  tapahtuma  ajoi uu  muutamasta  tunnista  muutamaan  päivään  kestäväksi
tapahtuma, joka kerää ihmiset yhteen joko juhlimaan, kunnioi amaan tai oppimaan.
Ma hews  (2008,  3-5)  jakaa  pääasialliset  syyt  tapahtumien  järjestämiseen  viiteen
kategoriaan.  Nämä  ovat  uskonnolliset,  polii set,  sosiaaliset,  ope avaiset  sekä
kaupalliset syyt. Tavallisin tapa tehdä jako tapahtumien välillä on joko koon tai tyypin
mukaan.  Koon  mukaan  luokitellessa  tapahtumat  jaetaan  mega-,  merkki-,  suur-  ja
paikallistapahtumiin. Nämä luokitukset eivät kuitenkaan ole yksiseli eisiä, vaan sama
tapahtuma voi kuulua moneen eri luokkaan ja  luokitusten määri elytkin vaihtelevat.
Tyypin  mukaan  määriteltäessä  keskitytään  taas  tapahtuman  sisältöön,  ei  niiden
kokoon. ( Allen, O´Toole, Harris & McDonald 2011, 13-15.) 

4.1. Tapahtumien määri ely sisällön mukaan

Pääsääntöises  jako  tehdään  asiatapahtumiin,  viihdetapahtumiin  ja  niiden
yhdistelmiin.  Tapahtumat  voidaan  määritellä  myös  esimerkiksi  yritystapahtumiin,
kulu ajatapahtumiin,  henkilöstötapahtumiin  sekä  lanseeraus  ja  promoo o-

laisuuksiin.  Ennen  tapahtuman  suunni elua  on  kuitenkin  pääte ävä,  millaisesta
tapahtumasta  on  kyse.  Pieni  taikka  suuri  tapahtuma,  se  on  syytä  suunnitella
huolellises  ja huomioida niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien tarpeet. ( Vallon &
Häyrinen, 2016, 75-76.)

4.2 Tapahtumien määri ely toteu amistavan mukaan

Tapahtuma voidaan  suunnitella  ja  toteu aa  tekemällä  se  itse,  ostamalla  palveluna
tapahtumatoimistolta tai kokoamalla se erilaisista valmiista osista toimivaksi, toisiinsa
linkitetyiksi  tapahtumuksi.  Usein  yritykset  päätyvät  omien  resurssien  käy öön
kustannussyistä. Tällöin kuitenkin voi käydä niin, e ä käyte y työaika moninkertasituu,
virheiden  määrä  kasvaa,  ulkopuoliseen  toteu ajaan  verra una.  Tapahtuman
suunni eluun ja toteu amiseen käyte y aika on aina pois henkilökunnan varsinaisesta
työajasta. (Vallon & Häyrinen 2016, 77-78.)
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Edut Haasteet
• Valta pää ää laisuuden 

luonteesta

• Ei erillisia suunni elukustannuksia

• Suuri työmäärä ja vastuu

• Osaamisen ja kokemuksen puute

• Käytetyn työajan määrän arvioin

Taulukko  1.  Itse  suunnitellun  ja  toteutetun  tapahtuman  edut  ja  haitat  (  Vallon  &
Häyrinen 2016, 78.)

Tapahtumaa oste aessa ulkopuoliselta asiantun jalta, tälle kerrotaan tapahtumasta ja
sen  tavoi eista,  kohderyhmästä  ja  budje sta.  Toteutuside  ja  teema  tulevat  usein
tapahtumatoimistolta. Projek päällikkö tulee tapahtumatoimistolta, ja toimisto myös
koordinoi  ja  usein  myös  valvoo  tapahtumaa.  Olisi  suotavaa  e ä  laajan  puolelta
sitoutetaan  henkilökuntaa  tapahtuman  suunni eluun  ja  omasta  organisaa osstakin
tulee  löytyä  oma  projek päällikkö  ja  vastuuhenkilö  työpariksi  tapahtumatoimiston
projek päällikölle. Mikäli oma organisaa o ei ole mukana järjestelyissä, tulee oste ua
pelkät  kulissit  ja  laisuudesta  tulee  tapahtumatoimiston
markkinoin laisuus.Ketjutetulla  tapahtumalla  viitataan  siihen,  e ä  esimerkiksi
tapahtumatoimistolta  ostetaan  valmiita  tapahtuman  osia,  jotka  si en  linkitetään
yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.  (Vallon &Häyrinen 2016, 79.)

Edut Haasteet
• Räätälöiminen ja 

mitoittaminen juuri omalle 

organissaatiolle

• organisaation ulkopuolisen 

erityisosaamisen saaminen 

käyttöön ja laaja 

alihankintaverkosto

• mahdollisuus keskittyä omaan

työhön, kun ei jouduta 

käyttämään omia resursseja

• Kustannukset

• Sisällön löytyminen kulissien 

lisäksi

• Järjertelyjen kontrollointi

• Brändimielikuvan mukainen 

toetutus

Taulukko 2. Tapahtumatoimistolta latun tapahtuman edut ja haitat (Vallon &Häyrinen
2016, 79.)
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5 Tapahtumaprosessi

Tapahtuman  näkökulmasta  prosesseista  erinomaises  suoriutuminen  on  tärkeää,
koska  prosessit  vaiku avat  koko  tapahtuman  menestykseen.  Asiakaspolkujen  eri
vaiheista  selviytyminen  vaiku aa  kävijätyytyväisyyteen.  Haasteelliseksi  näistä
selviytymisen  tekee  se,  e ä  tapahtumiin  osallistumisen  asiakaspolkujen  pituus

vaihtelee riippuen tapahtuman luonteesta ja pituudesta. Asiakaspolku ulo uu siihen

as ,  kunnes  asiakas  poistuu  tapahtumasta. Tapahtumaprosessien  konseptoinnissa
tulee huomioida myös turvallisuus, siisteys sekä tarjoilut.  Hyödyllinen laisuus vastaa
tavoi eeseen.  Tavoite  voi  olla  e ä  laisuudessa:  vies tään  ja  vaihdetaan  etoa,
tuotetaan etoa tai konsepteja, kuten liiketoimintamalleja tai toimenpidesuosituksia,
tunnistetaan ongelmia ja tuotetaan niihin ratkaisuja, luodaan yhteisiä visioita ja niille
toimintasuunnitelmia tai verkostoidutaan.(Koskinen, Ruuska &Suni 2018, 156-158.)

Kuvio 1. Tapahtumaprosessin kulku (Vallon & Häyrinen 2016, 189.) 

Tapahtumaprosessi koostuu suunni elu,- toteutus- ja jälkimarkkinoin vaiheista. Tässä
opinnäytetyössä  olen  yhdistänyt  Vallon  ja  Häyrisen  tapahtumatuo amisen
kuusisakaraisen  täh mallin  Moritzin  palvelumuotoiluajatukseen,  koska  ne  ovat
keskenään  varsin   yhtäläiset.  Tapahtuman  suunni eluvaihe a  kuvataan  tarkemmin
luvuissa 8.1 Tutki, 8.2 Kehitä ja  tapahtuman toteutus esitellään luvussa 8.3.
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Tavoite lähtee tarpeista, toisaalta viime kädessä laisuuden onnistumisen ratkaisevat
osallistujat. Kun osallistuja etää, miksi laisuus järjestetään, hän osaa arvioida, onko

laisuus hänelle hyödyllinen ja onko hänestä hyötyä laisuudelle. Hyvä laisuus au aa
osallistujaa hänen työssään ja tavoi eissaan. (Koskinen ym.2018, 145.) Kun seminaari
tai työpaja tuntuu osallistujasta oikeas  hyödylliseltä, hän ei jätä helpos  tulema a.
Hyvä tapa selvi ää ja herä ää osallistujein kiinnostus aiheeseen on soi aa muutamalle
henkilölle,  joiden  arvelee  olevan  tärkeitä  hankkeelle.  Yhteydenotolla  voi  selvi ää
etukäteen,  millaisista  aiheista  sidosryhmät  ovat  juuri  nyt  kiinnostuneita,  ja  kysyä
vinkkejä, keitä muita laisuuteen kannataa kutsua. Usein sidosryhmillä on paras käsitys
oman asiantun ja-alansa verkostoista, ja näitä suhteita kanna aa hyödyntää.

5.1 Tapahtuman suunni elu

Tapahtuman  suunni elu  on  ajatustyötä.  Tapahtuman  kulku  on  kye ävä  näkemään
alusta  loppuun,  osallistujan  näkökulmasta ajateltuna niin  sano una  palvelupolkuna.
Tällöin  mahdolliset  poikkeamat  tulevat  todennäköises  huomioiduiksi.
Suunni eluvaihe on pisin ja aikaa vievin. Riippuen tapahtuman koosta, suunni elu on
syytä aloi aa useita kuukausia, jopa vuosia, ennen. Alussa projek kokouksia voi olla
parin viikon välein,  niin  järjestäjillä  on toisilleen jotain  raportoitavaa,  mu a loppua
kohden  tah  kiihtyy  päivi äiseksi  yhetydenpidoksi.  Kohderyhmän  o aminen
suunni eluun ja ideoin in tässä vaiheessa mukaan on suotavaa esimerkiksi sosiaalisen
median välityksellä,  syntyy co-crea on eli yhdessä luominen. (Vallon &Häyrinen 2016,
191-192.)

5.2 Mistä onnistunut tapahtuma muodostuu

Vallon ja Häyrisen (2012) mukaan onnistuneen tapahtuman rakentamiseen käytetyt
pääkysymykset  voidaan  jakaa  strategisiin  ja  opera ivisiin  kysymyksiin.  Nämä
kysymykset sijoi uvat strategisen ja opera ivisen kolmion ympärille. Kuviossa 1 nämä
kaksi  kolmiota  yhdistämällä  saadaan  onnistuneen  tapahtuman  tähä .  Startegisia
kysymyksiä  ovat  ”  Miksi  tapahtuma  toteutetaan?”,  ”  Kenelle  se  suunnataan?”  ja
”Milloin ja missä tapahtuma toteutetaan?”. Opera iviset kysysmykset ovat ” Millainen
on tapahtuman sisältö?”, ” Miten tapahtuma tuotetaan” ja ” Ketkä ovat vastuussa?”.
(Vallon & Häyrinen 2012, 101-103.) Nämä kysymykset toimivat tämän opinnäytetyön
punaisenalankana.  Tapahtuman  suunni elussa  täytyy  jatkuvas  pitää  mielessä
tapahtuman idea ja teema. Jos ideaa ei ole, sorrutaan helpos  suunni elemaan pelkkiä
teematapahtumia, jotka jäävät sisällöltään ontoiksi. Mikäli suunni eluvaiheessa on läpi



12

käyty  kaikki  näiden  kahden  kolimoin  kuusi  kysymystä  ja  saatu  niihin  vastaukset,
lähtökohta tapahtumalle on hyvä (Vallon&Häyrinen 2014, 108).

Kuvio 2. Onnistunut tapahtuma, mukaillen (Vallon& Häyrinen 2012, 101-106.)

Tavoi eena  on  e ä  se  herä ää  osallistujassa  posi ivisia  tunteita  ja  mieleen  jää
myönteinen  tunnemuisto.  Tapahtuman  tavoite  on  etukäteen  määritelty  ja  johon
taoahtuman onnistumista voidaan jälkeenpäin verrata. Tavoite voi olla määrällinen tai
laadullinen.  Tapahtuman  teema on  loimilanka,  joka  näkyy  ja  tuntuu  tapahtumassa
kutsusta jälkimarkkinoin in saakka. (Vallon & Häyrinen 2016, 319.)

5.2.1 Strategiset kysymykset

Tapahtumalle  on  tärkeää  määritellä,  mitä  laisuuden  järjestämisellä  halutaan
saavu aa.  On  siis  mie ävä  tarkkaan,  miksi  tapahtuma  järjesteään  ja  mitä
organisaa o  haluaa  vies ä  tapahtumalla.  Tapahtumalla  tulee  olla  myös
konkree sempi  tavoite,  joka  on  helpos  mita avissa,  jolloin  nähdään  suoraan
saavute u  tulos,  kuten  esimerkiksi  varainkeruutapahtumissa.  Investoinnintuo ojen
kannalta  on  oleellista  pystyä  konkre soimaan  tapahtumalla  aikaansaatu  muutos
(Vallon&Häyrinen 2014, 111-112;115).

Samalla  kun  mie tään,  miksi  järjestetään  tapahtumaa,  olisi  syytä  mie ä,  mitä
halutaan  vies ä  kyseisellä  tapahtumalla  (Vallon&Häyrinen  2014,  116).  Strategisen
kolmion kysymyksiin pitää olla vastaus organisaa on johdolla tai sillä, jolla on tarve tai
halu järjestää tapahtuma. Vies in vaiku avat organisaa on omien tavoi eiden lisäksi
muun  muassa  tapahtumapaikka,  teema,  tarjoilu,  ohjelma,  isännät,  ajankohta  ja
esitysmateriaalit  (Vallon&Häyrinen  2014,  104,116.)  Tässä  kohtaa  huomautan,  e ä
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virtuaalitapahtumaa  suunniteltaessa  huomio  kiinni yy  varsinkin  teemaan,
ajankohtaan, esitysmateriaaliin, ohjelmaan ja isännän tai emännän eli hous n sekä IT-
tuen toimintaan.

Kuvio 3. Tapahtuman vies in vaiku avat tekijät (Vallon & Häyrinen, 2014, 112)

Kolmesta strategisesta kysymysestä syntyy usein vastaus siihen, mikä on tapahtuman
idea.  Ide  on  loimilanka  jonka ympärille  tapahtuma kudotaan.  Ensimmäinen  idea ei
väl ämä ä ole paras, joten apuna voi kokeilla erilaisia ideoin menetelmiä. Ideoin a
kanna aa  tehdä  ryhmässä,  jossa  on  erilaisia  ihmisiä-  tällöin  on  paras  mahdollisuus
saada  esille  erilaisia  näkemyksiä  (Vallon  &  Häyrinen  2014,  103-105).  Ennen
tapahtuman  järjestämistä  pitää  selvi ää,  mille  kohderyhmälle  tapahtumaa  ollaan
suunni elemassa.  Tulee  siis  huomioida  seuraavat  asiat;  sukupuoli,  ikä,  sivilisääty,
asuinkunta,  työ  ja  työnkuva,  mahdolliset  harrastukset  sekä  mielenkiinnon  kohteet.
Kohderyhmän  koko  sekä  tapahtuman  tavoite  määri elevät  jo  usein  valmiiksi  sen,
millaista  tapahtumaa ollaan järjestämässä.  Analysoi  kohderyhmäsi  tarkkaan  ja  pidä
mielessä, e ä se mikä sopii yhdelle, ei sovi kaikille (Vallon&Häyrinen 2014, 123-124). 

5.2.2 Opera iviset kysymykset

Opera ivinen  kolmio  on  tapahtuman  toteu amista.  Tämän  kolmion  kolmesta
kysymyksestä löytyy vastaus siihen, mikä on tapahtuman teema. Teemasta muodostuu
tapahtumailmeen  ka oajatus  kutsusta  jälkimarkkinoin in  (Vallon  &  Häyrinen  2014,
108).  Vallon  ja  Häyrisen  mukaan  onnistuneen  tapahtuma  kaikki  kuusi  osa-alue a
edustava  yhtä  tähden  sakaraa.  Strategiset  kysymykset  vastaavat  kysymyksiin  miksi,
kenelle  ja  mitä  järjestetään.  Opera iviset  kysymykset  vastaavat  puolestaan
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kysymyksiin miten, millainen ja kuka (Vallon & Häyrinen 2013, 101-106). Seuraavissa
luvuissa pyritään avaamaan tähden sisältöhen merkitystä tapahtuman järjetämisessä
laajemmin.

Kuvio  4:  Tapahtuman  startegiset  ja  opera iviset  kyskymykset  mukaillen  (  Vallon  &
Häyrinen 2014, 103-109)

5.2.3 SWOT-analyysi

SWOT-analyysiä  voidaan  käy ää  tutki-vaiheessa  apukeinona  kanna avien  ja
toiminvien  ideioiden  tunnistamisessa.  SWOT-analyysin  nimi  tulee  englanninkielisitä
sanoista  strengths (vahvuudet),  weaknesses  (heikkoudet),  opportuni es
(mahdollisuudet)  ja  threats   (uhat).  Analyysin  avulla  voidaan  selvi ää  sekä
toimintaympäristön  vaikutusta  e ä  sisäisiä  tekijöitä  eli  järjeste ävän  tapahtuman
vahvuuksia ja voimavaroja, sekä uhkia ja heikkouksia (Jylhä 2014, 49). 
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Kuvio 5. Swot-analyysi (Viitala&Jylhä 2014, 50.)

Analyysiä  tehdessä  pelkkä  asioiden  listaaminen  ei  riitä,  vaan  niistä  on  tehtävä
johtopäätöksiä,  jotka  tulee  o aa  huomioon  prosessin  eri  vaiheissa.  Yrityksen
heikkouksien  ja  vahvuuksien  tunnistaminen  au aa  tunnistamaan  ja  hyödyntämään
ympäristön  mahdollisuuksia  uhkia  ja  mahdollisuuksia  (Viitala  & Jylhä  2014,  49-50).
Kuviossa  5  havainnollistetaan  haasta elun  avulla  kerä yjen  etojen  analysoin a
SWOT-analyysin avulla.
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6 Palvelumuotoilu

Shneider  ja  S ckdorn  (2010,  29)  luonneh vat  palvelumuotoilun  käy ämistä
poikki eteelliseksi  lähestymistavaksi,  sillä  se  kokoaa  yhteen  monialaisia
kehi ämistyökaluja. Palvelumuotoilun prosessin rakenne ja työkalut soveltuvat myös
yksi äisen  tapahtuman  järjestämiseen.  He  nimeävät  viisi  periaate a,  jotka  ovat
asiakaslähtöisyys,  yhteiskehi äminen,  vaihei ain  eteneminen,  todenne avuus  ja
kokonaisvaltaisuus.

Ensimmäinen vaihessa pyritään ymmärätämään (Understanding) kohde- ja sidosryhmiä
sekä niiden suomia mahdollisuuksia. Toisessa vaiheessa on ajateltava strategises , eli
kysy ävä  miksi,  mitä  ja  miten  (thinking)  tavoi eiden  ja  vaa musten  selvitetään.
Kolmannessa vaiheessa kehitellään (develop) aikaisemmissa vaiheissa hankitun edon
avulla  ideoita,  joita  kehitetään  eteenpäin.  Neljännessä  vaiheessa  edellisen  vaiheen
ideoita karsitaan (filthering) ja niistä valitaan toimivimmat ideat jatkoon. Viidennessä
vaiheessa pyritään selventämään (explaining) kuvaamaan ideaa erilaisten kaavioiden
avulla sekä luomaan palvelupro otyyppejä. Viimeisessä vaiheessa palvelu toteutetaan
(realizing),  ja  sen työkalut  au avat  implementoimaan,  eli  käy ööno aa palvelua ja
luomaan bisnessuunnitelmia. (Moriz 2005, 123-147;Prami 20-23.) Kuviossa 6 on pyri y
havainnollistamaan Morizin kehi ämää palvelumuotoiluprosessia ja  vertaamalla sitä
työssä käyte yyn sovelle uun versioon.

 
Kuvio6. Palvelumuotoilun malli ( Moriz 2005, 123-147.)
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Tutki-vaiheessa yhdistyy Morizin kaksi  ensimmäistä vaiheta,  ja sen tarkoituksena on
kerätä  etoa  ja  ase aa  tapahtumalle  tavoi eita  sekä  selvi ää  vaa muksia  ja
mahdollisuuksia. 

6.1 Tapahtuman lähtö lanteen kartoitus

Tutki-  vaiheen edellytys on, e ä tapahtumalle on selkeä päämäärä, johon prosessin
avulla  tähdätään.  Vaiheen  tehtävänä  on  kerätä  etoa  tapahtuman  ja
toimintaympäristön  sisällöstä,  rajoituksista  ja  resursseista.  Tutki-vaihe  on
palvelumuotoiluprosessin perusta, jonka avulla voidaan varmistaa, e ä tapahtumalle
asete uihin  tavoi eisiin  päästään.  Tämän  vaiheen  avulla  voidaan  myös  selvi ää
yrityksen ja toimintaympäristön rajoi eet ja  edellytykset.  (Moritz 2005,  125.)  Tutki-
vaiheessa pyritään vastaamaan Vallon ja Häyrisen esi ämiin strategisiin kysymyksiin;
miksi, kenelle ja mitä. Haasta eluiden avulla haetaan vastauksia kysymyksiin miksi ja
kenelle, eli selvi ää  tapahtuman tavoite, vies  ja kohderyhmä. SWOT-analyysin avulla
puolestaan  voidaan  analysoida  anne ua  lähtö lanne a  ja  siten  vastata  Vallon  ja
Häyrisen (2014) esi ämään kysymykseen- mitä.

Haasta eluilla saadaan kerä yä etoa kohderyhmän, ja tässä opinnäytetyössä myös
toimeksiantajan  ajatuksista,  jo a  tapahtuma  löytäisi  siältöä  myös  tuleville  vuosille.
Haasta eluilla  kerä yä  etoa  käytetään  rakentamaan  ymmärrystä  kohderyhmästä,
inspiroimaan ja ohjaamaan ideoin a sekä suunni elua. Haasta elut voidaan suori aa
etukäteen  sovitun  kaavan  mukaises   strukturoituina  tai  avoimena  haasta eluna.
Haasta elu voi olla vapaamuotoista keskustelua, mu a sen tarkoituksena on löytää
mo iveja toiminnalle. (Tuulaniemi 2013, 147-148.)
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6.2 Tapahtumaprosessin suunni eleminen

Ensimmäisen vaiheen jälkeen on ideoitu, miltä valmis tapahtuma näy äisi. Tavoi eena
on  ideoida  tapahtuman  sisältö,  ja  pyrkiä  sen  jälkeen  selventämään  ja
havainnollistamaan ideoita  ja  tapahtuman kulkua.  Kehitä-vaiheessa  on myös pyri y
vastaamaan Vallo & Häyrisen esi ämisiin opera ivisiin kysymyksiin. Palvelumuotoilua
käy ämällä  on  pyri y  havainnollistamaan  koko  tapahtuman  järjestämisprosessia.
Tarkemmin  itse  tapahtuman  kulkua  ja  vastuuhenkilöitä  on  pyri y  selventämään
vastuunjakomatriisin  ja  virtuaalisesta  tapahtumakentästä  avulla.  Yleisön rooli  ei  ole
enää  monille  toimijoille  rii ävä.  Yri äjät,  opiskelijat  ja  muut  toimijat  haluavat
enemmän, joten heille on löyde ävä innostavia keinoja tuo aa tapahtumista itsensä
näköistä.  Monelle  itse  tapahtuma  on  tärkeä  etappi,  mu a  vielä  tärkeämpää  on
tapahtumatuotannon  aikana  opitut  asiat  ja  tunne  yhteisöllisyydestä.  Yhteistyö
perustuu kaikkien osapuolten haluun sitoutua yhteistoimintaan. (Halonen, 2019, 73-
74.) 

6.3 Tapahtumamarkkinoin

Vallon ja Häyrisen (2014, 19.) määri elevät markkinoinnin tavoi eelliseksi toiminnaksi,
jonka tehtävänä on väli ää organisaa on haluama vies  ja saada ihminen toimimaan
organisaa on toivomalla tavalla: Osallistumalla tapahtumaan. Tapahtumamarkkinoin
on toimintaa, joka tavoi eellisella, vuorovaiku eisella tavalla yhdistää organisaa on ja
sen  sidosryhmät  valitun  teeman  ja  idean  ympärille  tapahtumaan,  joka  on
toiminnallinen  kokonaisuus.  Van  Der  wagen  (2007,  90-92.)  mielestä  tapahtuman
markkinoiminen on  haastavaa,  koska  markkinoindaan  sellaista  tuote a,  joka  ei  ole
konkree nen. Palvelut, kuten esimerkiksi tapahtumat, ovat aineetomia. Markkinoija ei
voi fyysises  esitellä tuote a, vaan hänen tätyy markkinoida kokemuksia ja elämyksiä,
mitä kävijä tulee saavu amaan. Se miten tapahtuma koetaan, on subjek ivista ja sitä
ei  voi  ennalta  luvata.  Haaste a  lisää  myös  se,  e ä  tapahtuman  onnistumiseen
vaiku avat monet tekijät, joihin markkinoija tai järjestäjä ei voi vaiku aa. Kuten tässä
tapauksessa  maailman  laajuinen  pandemia. Allen  ym.  (2011,  293)  korostavat
sosiaalisenmedian tärkey ä jakelukanavana. Tapahtumia täytyy markkinoida, niin e ä
vies ntä  tavoi aa mahdollisimman monta sidosryhmään kuuluvaa.  Visuaalinen ilme
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tulee valikoida niin,  e ä se herä ää kiinnostusta  riippuma a mitä  vies ntäkanavaa
käytetään.

6.4 Tapahtumaprosessin toteu aminen

Tilaisuudet  kanna aa  ajoi aa  niin,  e ä  ne  menevät  limi äin  ajankohtaisten
tapahtumien  ympärille,  eikä  samaa  aihe a  sivuavat  tapahtumat  mene  päällekkäin.
Silloin  ne  ovat  hyödyllisiä  kohdeyleisölleen  ja  niiden  julkisuusarvo  on  suurempi.
Tilaisuuden  kesto  ja  ajankohta  riippuvat  osallistujien  aikataulusta.  Kiireisiä
toimitusjohtajia ei kannata kutsua koko päivän laisuuteen. Heille kanna aa järjestää
lyhyt briiffin heidän omissa firmoissaan. Aamiaisseminaarit  ja  lounas laisuudet ovat
hyviä oivia tapoja varmistaa osallistujille hyöty ja huvi. (Koskinen ym. 2018, 147.) 

Järjestäjien tulee poh a, millaisia viestejä tapahtumassta vies tään ulospäin, ja laa vat
tapahtumalle juonnellisen kehikon eli  narra ivin. Narra ivin tarkoitus on yhtenäistää
tapahtuman  ohjelmaa,  sekä  lisätä  esityksen  välistä  dialogia,  jolloin  tapahtuman
sisällöstä muodostuu yleisölle  helpos  hahmote ava kokonaisuus.  Narra ivin avulla
on  helpompi  valita  tapahtumaan  esiintyjät  siten,  e ä  he  tukevat  tapahtuman
sanomaan. Narra ivi on esiteltävä tapahtumaan valituille puhujille, jo a he pystyvät
vastaamaan  esityksissään  tapahtuman  juonta  koskeviin  kysymyksiin.  (Koskinen
ym.2018, 152.)

Esiintyjien  valinnasssa  kanna aa  kiinni ää  huomiota  henkilön  asiantuntemuksen
lisäksi  hänen  esiintymistaitoihinsa.  Lisäksi  kanna avaa  huomioida  esiintyjien  ikä,
kansallisuus ja sukupuoli ja pyrkiä niissä variaa oon- näistä seikoista annetaan nykyään
herkäs  palaute a.  Tapahtumaan voi  pyytää  puhujiksi  hankkeen  omien  tutkijoiden
lisäksi ulkopuolisia tutkijoita tai sidosryhmän edustajia, jotka ovat hyviä esiintymään ja
tuovat aihepiiriin uu a näkökulmaa.(Koskinen ym.2018, 153.)
 

6.4.1 Esiintyjät

Tapahtuman esiintyjät ja heidän onnistumisensa ovat suuressa roolissa. Bowdin ym.
(2011, 410) huomau avat, e ä tapahtumakanavien valinnassa tulee olla tarkka, sillä
ne  toimivat  usein  myös  markkinoin kanavina  ja  näin  ollen  informaa olähteenä  ne
vaiku avat asiakkaiden mielikuviin. Tapahtuman järjestäjien tulisi pyrkiä kaikin keinoin
pysymään aikataulussa, varsinkin esiintyjien suhteen. Seminaareissa puheet kanna aa
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pitää napakoina.  Taivata  puhuja  kertoo  pääasiansa 10  minuu ssa.  Yli  20  minuu a
kanna aa antaa vain pääpuhujalle, jolla on tarjo avanaan todella paljon uu a etoa.
Hyvä keino lyhentää esityksen pituu a on antaa puhujalle kalvorajoitus: esimerkiksi 10
minuu n  esityksessä  eh i  käsitellä  maksimissaan  kahdeksan  kalvoa.   Pitkiä
esitelmäosuuksia  voi  keventää  pyytämällä  esiintyjiä  pitämään  yhteisesityksiä.
Esitelmäputkea  voi  myös  pilkkoa  järjestämällä  paneelin  tai  osan  esityksen
haasta eluina.  Paneeli  onnistuu parhaiten,  kun osallistujina on henkilöitä,   joilla on
aidos  eri näkökulmia ja täydentävää etoa seminaarin aiheesta. Hyvässä paneelissa
keskustellaan eikä esitelmöidä (Koskinen ym.2018, 153-154.)

6.4.2 Isännät ja emännät

Tapahtumissa  muodostuu  kokemus,  josta  jää  asiakkaalle  mielikuva,  joka  voi  olla
posi ivinen, nega ivinen tai neutraali. Tähän kokemukseen vaiku aa koko tapahtuma
kokonaisuudessaan:  teema,  vies t,  sisältö,  tarjoilut  ja  etenkin  isännät  omalla
toiminnallaan.  (Vallon,  2009,  14.)  Tapahtuma itsessään on puolet  työstä  ja  se,  e ä
tapahtuma oikeas  onnistuu, riippuu hyvin paljon isän en toiminnasta. Jos isäntä ja
vieraat  kohtaavat  aidos  tapahtumassa,  jää  siitä  posi ivinen  mielikuva,  joka
muistetaan pitkään, ja josta tutkimusten mukaan muistetaan kertoa eteenpäin (Vallon,
2009,  24.)   Kaikki  riippuu  siitä,  minkä  tyyppistä  laisuu a  ollaan  järjestämässä.
Väljempään  laisuuteen  rii ää  vähemmän  isän ä,  kun  taas  myyn henkiseen  tai
vaikkapa  illanistujaisiin  tarvitaan  huoma avas  enemmän  isän ä.  Myös  ne
yhtestyökumppanit,  joilla  on  jokin  rooli  tapahtumassa,  kuten  esimerkiksi
vaatesäilytyksestä vastaava henkilö, ovat osa tuota tapahtumakokonaisuu a. He eivät
ole  varsinaisia  isän ä,  mu a  myös  heidän  toiminnallaan  on  vaikutus  tapahtuman
kokonaisuuteen.  (Vallon,  2009,  28-29.)  FDA´n  Kevä oorumiin  2020  oli  alunperin
vara u  yksi  henkilö  toimi amaan  isännän  virkaa,  Kun  tapahtuma  joudu in
muu amaan virtuaaliseksi, maailman laajuisen pandemian vuoksi, isännästä luovu in,
koska  oli  oleellisempaa  satsata  ohjelmistojen  käy öön  perehtynyt  henkilö,
luotsaamaan käy äjiä virtuaalimaailmassa.
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6.4.3 Yleisö 

Kohderyhmän  päätöstä  tapahtumaan  osallistumisesta  helpo aa,  jos  tapahtumasta
löytyy videomateriaalia, ja jos löytyvä materiaali on heidän mielestä posi ivista. Social
Media  Todayn  tekemän  tutkimuksen  mukaan  51  prosen a  amma laisista  on  sitä
mieltä, e ä videoilla on paras ROI eli sijoitetun pääoman tuo oaste (Pulkkinen 2016).
Yleisö kanna aa pitää hereillä esityksen aikana. Esitysten välissä kannataa varata aikaa
yleiselle keskustelulle. Yleisön ak voitumiseen on tarjolla erilaisia digitaalisia alustoja,
joilla  voi  esimerkiksi  kommentoida  esityksiä,  muokata  yhteistä  käsitekar aa,  antaa
palaute a tai äänestää verkossa. Näin kerä yjä tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen
tukena.(Koskinen ym. 2018, 154).

Huolellises  suunniteltu  seminaari  vastaa  maailman  luokan  festareita:  Osallistuja
pääsee  lyhyessä  ajassa  kuuntelemaan  valtavan  valikoiman  erilaisia  esityksiä,
inspiroituu  ja  oppii  lisää  sekä  tapaa  tu uja  ja  tutustuu  uusiin  ihmisiin,  jotka  ovat
kiinnostuneita  samoista  asioista.  Myös  työpajat  vievät  hanke a  eteenpäin,  kun
osallistujat tuovat kokemuksensa  mukaan ongelmien ratkaisuun tai visioiden ja niiden
toimeenpanon suunni eluun. (Koskinen ym.2018,144 ).

”  Yhteistoiminta  on  aikamme  mullistavin  tuotantovoima.  Aivan  kuin  
teollinen  tuotanto  reilut  sata  vuo a  si en.  Työpajat  vain  pitää  
suunnitella  kunnolla.”  Toteaa  Ou  Kui nen,  Demos  Helsingin  
yhteiskehi ämisen johtaja.

Esityksen jälkeen varataan tyypillises  aikaa kysymyksille.  Toisinaan kysymysosio  on
laisuuden  heikoinlenkki.  Kysymykset  saa avat  ollat  tylsiä,  ohi  aiheen  tai  kysyjän

monologeja  vailla  linkkiä  esitykseen.  Kysymysten  laatuun  voi  vaiku aa  pyytämällä
kysymyksiä  Twi erissä  tai  sähköisillä  alustoilla  ja  valitsemalla  niistä  parhaimmat
esiintyjille esite äväksi. Osallistujia voi pyytää myös vaihtamaan ajatuksia esityksistä ja
muodostamaan  kysymyksiä  naapurin  kanssa.  Parei ain  käytävät  keskustelut  ovat
keino edistää ihmisten tutustumista toisiinsa, ja niitä voi pitää myös laisuuden alussa
ennen esityksiä.(Koskinen ym.2018, 155).
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6.4.4 Palau een keruu

Asiaskaskokemusta on mita u perinteises  erilaisten kyselyiden avulla, mu a niiden
haasteena on epätarkkuus; usein tärkeämpää olisi etää ne asiat, joita asiakkaat eivät
kerro.  Pistetutkimuksilla saatavat tulokset myö vaihtelevat liikaa kyselyn ajankohdasta
riippuen, ja niiden perusteella on vaikeaa, ellei mahdotonta, muodostaa kokonasikuvaa
siitä, onko ponnisteluissa onnistu u vai ei. Jatkossa yritykset tulevat, eri etolähteitä
hyödyhtämällä, pää elämään asiakastyytyväisyyden tason. Teko äly au aa tässäkin.
Esimerkiksi data-analy ikan asvulla voidaan päätellä asiakassuhteen la yhdistämällä
kalenteri-  ja  sähköpos etoa  moderniin  asiakkuuden  hallintajäjestelmään.
Matemaa silla  malleilla  voidaan  esi ää  arvioita  asiakastyytyväisyyden  tasosta,  kun
asiakkan ak ivisuus yhdistetään osto etoihin ja sosiaalisella kuuntelulla digitaalisista
kanavaista saatuihin etoihin. (Gerdt & Eskelinen 2018, 83-84.)

Sähköisen  palautelomakkeen  voi  laa a  käteväs  ja  ilmaiseksi  eismerkiksi  Google
Forms-alustalla,  ja  se  kanna aa  lai aa  matkaan  jo  laisuu a  seuraavan  päivän
aamuna,  jo a  seminaari  olisi  osallistujien  tuoreessa  muis ssa.  Joskus  sähköisillä
palautelomakkeilla  on  vaarana jäädä  sähköpos tulvan alle,  ja  niihin  voi  olla  vaikea
saada  paljon  vastauksia.  Toisinaan  tehokas  tapa  saada  palaute a  on  jakaa  kevyt
palautekaavake esimerkiksi iltapäivän kahvitauon jälkeen istuimille ja pyytää jä ämään
täytetyt paperit läh essä vaikka tuolille. (Koskinen ym.2018, 155.)
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7 Konsep

Yleises  konsep lla  tarkoitetaan  liiketoiminnan  suunni elua  sekä  toteutusmallia.
Konsep n luomisen lähtökohtana on selkey ää (liike)ideaa, henkeä ja strategiaa. Siinä
yhdistyvät muun muassa käy äjäkeskeinen suunni elu, erilaiset luonnokset, kuvat ja
mallit  sekä  laadullinen  ja  määrällinen  tutkimus eto.  Konsep  kuvaa  mahdollisia
ratkaisuja  koskien  muun  muassa  loja,  tuo eita,  palveluita  tai  liiketoimintamalleja
(Kalliomäki  ym.  2011,  107,  119).   Ennen  tapahtuman suunni elua  tulee  käydä läpi
tutkimus-  ja  ideoin vaiheet,  joissa kartoitetaan markkinat  sekä luodaan toiminnalle

strategia (Goldbla  1997,32-35.) Konsep muotoilulla tarkoitetaan suunni eluvaihe a,
joka  alkaa  muotoilubriefistä  ja  pää yy,  kun  tuotekehitysryhmä,  tässä  kohtaa
tapahtuman järjestäjät, valitsevat yhden konsep n jatkokehitykseen.

Suosituimpia  tapahtumakonsepteja ovat seminaarit  ja  työpajat.  Karkeas  jaoteltuna
edon  vies ntään  ja  vaihtamiseen  sopivat  seminaarit  ja  konferenssit,  edon  ja

yhteisen tuo eiden tuo amiseen, ongelmien ratkomiseen ja visioiden kehi ämiseen
työpajat. (Koskinen ym. 2018, 150). 

Kuvio 7. Ohjelmakonsep n kehi ämisen vaiheet ja eteneminen (Ke unen, 2001)

Tässä opinnäytetyössä käyte in Mortzin mallista pelkistetympää mallia, joka on jae u
kolmeen  osaan,  jotka  ovat  Tutki,  Kehitä  ja  Toteuta. Moritzin  pelkiste yä
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palvelumuotoilumallia  käyte in  tässä  opinnäytetyössä,  koska  malli  tarjoaa
helppokäy öisiä  menetelmiä  sekä  työkaluja  tapahtumakonsep n  luomiseen.
Pelkiste y  palvelumuotoilunmalli  toimii  tässä  opinnäytetyössä  op maalises ,  koska
kuudella eri vaiheella palvelumuotoilussa ei nähty tarve a. Mallissa yhdiste in kaksi
peräkkäistä  vaihe a  yhdeksi  isommaksi  aihealueeksi  eli  kolmeksi  palvelumuotoilun
prosessin  vaiheeksi.  Kuviossa  6  esitetyt  vaiheet  toimivat  projek n  toiminnallisena
runkona.  Ensimmäisessä  vaiheessa  paneudu in  kohderyhmän  toivesiin
ohjelmatarjonnasta dokumen analyysin sekä havainnoinnin avulla.

Konseptoin  au aa  kartoi amaan,  mitä  kohderyhmälle  tarjota  ja  mihin  koko
tapahtumalla  tähdätään.  Tällöin  syvennytään  mie mään;  mikä  on  tapahtuman
pääasiallinen  tarkoitus? Ennen  konseptoin a,  tapahtuman  strategiasuuni elussa  on
tehtävä selkeä segmentoin . Segmentoin  vaihtelee tapahtuman luonteesta riippuen,
esimerkiksi onko tapahtuma la u etylle kohderyhmälle vai tehdäänkö tapahtumaa

e yä kohderyhmää tavoitellen (Van Der Wagen 2007, 19-30.) Varsinkin kohderyhmän
tarpeet, toiveet ja odotukset on tärkeää selvi ää, ennen tapahtuman toteutusta, jo a
maksimoidaan  osallistumisprosen  laisuuteen  (Goldbla  1997,  31.)  Sopivan
ajankohdan  valinnassa  on  mie ävä  teemaa  ja  vali ua  kohdeyleisöä,  sekä
tapahtuman luonne a, jo a osataan valita oikea vuodenaika, viikonpäivä, ajankohta
päivästä sekä tapahtuman kesto ( Van Der Wagen 2007, 19-30.) 

7.1 SYMBIO Living Lab -hanke, esimerkkinä

SYMBIO  Living  Lab  -hanke  käynnistyi,  vuonna  2007,  käy äjälähtöisen  toiminnan
periaa eiden  mukaises .  Pääpaino  oli  käy äjälähtöinen  tapahtumatuotanto,  jossa
pyri in  ideoimaan,  suunni elemaan  ja  organisoimaan  hyvinvoin a  parantavia
tapahtumia  lapsille  ja  nuorille  sekä  yri äjyyteen  kannustavia  tapahtumia  luoville
nuorille. Projek n  toteutukseen  osallistuivat  HAAGA-HELIAn  ja  Laurean  opiskelijat,
ope ajat  ja  tutkijakehi äjät,  luovan  toimialan  ja  hyvinvoin alan  toimijat  sekä
tapahtumien osallistujat ja uusien palveluiden käy äjät. Hankkeen tuloksena, vuoden
2010  lopulla,  Porvoon  uudelle  campusalueelle  Länsirannalle  rakenne in  avoin
innovaa oalusta,  SYMBIOLiving  Lab,  joka  tarjoaa  kul uuri-,  matkailu-  ja
hyvinvoin palveluihin  lii yviä  tutkimus-,  kehi ämis-  ja  innovaa opalveluja,  joita
hyödynnetään kaupunkilaisten arjessa.(Rantanen & Kantola 2011, 41-42)
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7.2 CoINNO konsep , esimerkkinä

CoINNo  konsep n  periaate  oli  laajentaa  ideoinnista  yhteiskehi elyyn.  Toiminta
perustui  tarpeeksi  ka avaan toimijaverkostoon,  jossa  kaikki  resurssit  oli  huomioitu.
Intressien  yhteensovi aminen  oli  toiminnalle  keskeinen  tekijä.  Se  oli  myös  tärkeää
prosessin onnistumisen tai epäonnistumisen näkökulmasta. Tekijöiden sitou aminen
ajallises  pidempään  ja  toiminnoiltaan  laajempaan  yhteistyöhön  tapahtui
suunniteltavassa  CoINNo-konsep a  pedagogisen  prosessin  kau a.  Prosessi  yhdistää
haasteen  antaneen  organisaa on  mukaan  toimintaan,  jossa  ratkaisua  ideoidaan
yhdessä  opiskelijoiden  kanssa.  Prosessin  kaari  ulo tui  ideoinnista  kehi elyn  kau a
markkinoille  viemiseen.  Tämä  vastasi  ajallises  useiden  kuukausien  mi aista
yhtäjaksoista  työtä.  Konsep n  liima-aineena  toimi  pedagoginen  työ,  joka  tuo
ke erien kokeilujen kau a korkeakouluopiskelijoiden, ope ajien ja tutkijoiden työstä
uusia ratkaisuja. (Halonen 2014, 87-88.) 

7.3 MINNOR konsep , esimerkkinä

Seuraavassa  esimerkissä  kerron,  kuinka  onnistu in  toteu amaan  projek
opiskelijoiden  voimalla.  Metropolian  MINNOr  konsep n  y menä  oli  ryhmä
opiskelijoita,  jotka  oppivat  työskentelemään  ratkaisukeskeises
epämukavuusalueellaan,  eri aloja edustavien toimijoiden kanssa. Metropolian lehtorin
Laura-Maija Heron mukaan, opiskelijat toimivat prosessissa kehi äjä-asiantuntujoina
ja oppilaitokset ja valmentajat mahdollisina operaa oreina.  Konsep n tavoi eena oli
kehi ää  opiskelijoiden  kykyjä  ideoida  myös  etojen,  taitojen  ja  asenteiden  osalta.
Ensisijaiseksi tavoiteeksi nousi prosessin aikana kulje u matka, eli se miten lopputulos
saavute in.( Halonen, 2014,42.) 

MINNO-innovaa oprojek -malli

CoINNO-hanke a  edeltäneessä  esiselvityshankkeessa  (2014)  kartoite in  desktop-
työskentelynä ja mihin ideoin prosessi  yritysten sekä oppilaitosten välillä  perustuu.
CoINNO  Palvelukehi ämisellä  syke ä  vapaa-aikasektorille  -hankkeen  (2015–2017)
tuloksena syntyi neljä uudenlaista innovaa oalustaa. Hankkeessa yhdiste in kahden
amma korkeakoulun olemassa olevia innovaa oalustoja. Hanke hyödynsi Metropolia
Amma korkeakoulun  MINNO-innovaa oprojek -mallia,  jota on toteute u jo vuosia
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menestyksekkääs .  MINNO-prosessin  lähtökohtana  on  työelämästä  tulevat
kehi ämishaasteet,  joihin  haetaan  ratkaisuja  eri  alojen  opiskelijaryhmien  voimin.
Metropolian  MINNO  -mallissa  liite in  ja  yhdistel in  Haaga-Helia
amma korkeakoulussa  käytössä  olevia  innovaa oprosesseja  ja  kokeiluja.
Lopputuloksena  syntyi  uudenlaisia  toteutusmalleja  innovaa opedagogiikalle.
(Mikkonen, Heikkanen & Kainulainen 2017,  9-10)

Kuvio  8.  Symbio  Living  Lab-  hankkeen  toimintaperiaate  aikataulu tuna  (  Lassila
&Rantanen 2012, 77)

Kreainno ja innovaatioprojektijakso

Ensimmäisen  innovaa oalustan  toteu amisessa  suurimmaksi  haasteeksi  muodostui
kahden eri  amma korkeakoulun  opintojen  erilainen  rytmi äminen,  ei  suinkaan eri
oppilaitosten ope ajien tai opiskelijoiden välinen yhteistyö. Opintojen rytmi ämisen
haaste a ratko in Haaga-Heliassa luomalla kaikille yhteinen,  uusi opintojakso, jonka
nimeksi  anne in  KreaInno. Metropoliassa  tämän  innovaa oalustan  toteutus
sijoite in Innovaa oprojek -opintojaksoksi. (Mikkonen ym.2017, 11).
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Tätä  samaista  alustaa  olisi  varmas  voinut  hyödyntää  kevään  2020  FDA´n
Kevä orumissa.  Tällöin  tapahtuman  suunni elu  sekä  tuo aminen  olisi  sujunut
jouhevammin,  kun  tekijät  olisivat  olleet  valmiiksi  opintojaksoon  sitoutuneita
opiskelijoita.  Ihme elen,  miksi  tästä  Innovaa oprojek -opintojaksosta  ei  ollut
projek njohtajille info u mitään, jos kyseinen opintojakso on kantanut jo hedelmää
aiempien projek en osalta?

 7.4 Arabian katufes vaali, esimerkkinä

Tuotantoryhmä  koo in  aiempien  vuosien  tavoin  vapaaehtoisista,  joita  luotsasi
työharjoi elussa  oleva  palkallinen  kul uurituotannon  opiskelija.  Kul uurituo ajan
tehtävä ei ollut kuitenkaan tuo aa tapahtumaa yksin, vaan ak voida paikallisia ihmisiä
sekä  fes vaalista  kiinnostuneita  muista  kaupunginosista  tulevia  vapaaehtoisia
toteu amaan fes vaali yhteisvoimin. Prosessia tuetaan  mentorisysteemin avulla, jossa
edellisen  vuoden  fes vaalissa  mukana  ollut  kul uurituotannon  työharjoi elija
mentoroi  (Arabianrannan alueella vaiku aa ak ivises  kaupunginosayhdistys  Artova
ry, joka kokoaa alueen kehi ämisestä kiinnostuneet yhteen) Artovan ak ivisten kanssa
seuraavan vuoden tuo ajan produser-tuotannon johtamiseen. Mentoroijat väli ävät
kokemuksiaan  ja  toimivat  samalla  tukena  uudelle  harjoi elijalle,  joka  o aa
produserien toiminnan suhteen fasilitaa orin roolin. Hänen tehtävänsä on varmistaa,
e ä  vapaaehtoiset  voivat  yhteistuo aa  tapahtumaa  omien  lähtökoh ensa  kau a,
mu a samalla produserien fasilitaa ori  varmistaa,  e ä fes vaali  tulee  toteutetuksi.
( Halonen 2019, 78.)

Arabian  katufes vaalin produsereista  muodostui  25  vapaaehtoisen  muodostama
ydin imi,  johon  kuuluu  muun  muassa  ohjelmatuo ajia  (musiikki,  sirkus,  tea eri,
lastenohjelma,  Katutaideseminaari),  kierrätysvastaava,  sponsori  ja
yhteistyökumppanuuksista  vastaava  henkilö,  markkinoin -  ja  edotus imi  (teks n
kirjoi ajat,  graafikko,  päällikkö,  some aja)  sekä  somistus-  ja  koristeluista  vastaava

imi. Ryhmää luotsannut kul uurituo aja kuvailee tehtävänkuvaansa seuraavas :

 ”Tehtäviin  kuului  tapahtuman  sisällön  ja  aikataulutuksen  suunni elu,  
budje n  hallinta,  vapaaehtoisten  rekrytoin  ja  koordinoin  (noin  25  
henkeä + 20 talkoolaista tapahtumapäivänä), sekä tapahtuman lupien ja 
yhteistyökumppanien hankinta”. 
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Kuitenkin  erona  aiemmille  vuosille  vuosien  2015  ja  2016  tuo ajien
tapahtumaraporteissa  korostui  tuotannon  sijasta  vahvas  yhteisön  manageroin  ja
produserien fasilitoin in keski yvä vuorovaikutus. (Halonen 2019, 78.)
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8 Kevä oorumi 2020

Marraskuussa  2019  järjeste yyn  yhteiskehi ämispäivään  oli  kutsu u  opiskelijoita
kaikista FDA-korkeakouluista.  Paikalle pääsi edustajia viidestä koulusta ja iltapäivällä
etäyhteyden  avulla  joukkoon  lii yi  osallistujat  kahdesta  koulusta.  Kevä oorumin
toivo in  muodostuva  jokavuo seksi,  opiskelijavetoiseksi  tapahtumaksi,  jonka
toteutumista pyri in tässä kehi ämisessä mahdollistaa. Tapahtuman tavoi eena on
tarjota  syöte ä  FDA:lle  niin  muotoilualan  kehi ämiseksi,  kuin  vies ä  ulkopuolisille
muotoilualan koulutuksesta. (Muukkonen 2019)

Kuva 5. Kevä oorumin 2020, mainos 1 

8.1 Tutki

Tässä osassa pyrin selvi ämään muun muassa, millaisin voimin tapahtumaa tehdään ja
millaisia markkinoin keinoja järjestäjät käy ävät. Yksi näkökulma vetovoimaisuuteen
ovat  vapaaehtoiset  ja  heidän  innostuksensa  tapahtumaa  kohtaan.  FDA´n
Kevä oorumin  2020  kohdalla  valite avas  vapaaehtoisia  ei  ollut  rii äväs ,  joten
projek päällikön  avuksi  koo in  ryhmä  hanketyöntekijöistä,  jotka  tuo vat
tapahtumaan  sisältöä.  Tapahtuma  oli  kuitenkin  lopulta  suunna u  ensisijaises
opiskelijoille.
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Lähtö lanne

Taloudellinen edotustoimisto (TTT) julkaisi keväällä 2010 tutkimuksen, jonka mukaan
suomalaiset  nuoret  arvostavat  työtä  ja  pitävät  työelämää tärkeänä  elämänalueena,
mu a  puolet  heistä  tuntee  samalla  pelkoa  työelämää  kohtaan.  Nuoret  pelkäävät,
e eivät löydä työpaikkaa ja moni tutkimukseen osallistunut pi  työelämää pelo avana
paikkana.  He  ovat  huolissaan  työssä  jaksamisesta,  työn  mene ämisestä  sekä
arvomaailman kovenemisesta.  Hyvä koulutuskaan ei  takaa enää työpaikkaa.  (Lassila
2012, 78.)

Myös vuoden 2011 Symbio LivingLab- projek ssa suunni elusykli käynnistyi etsimällä
vastausta  kysymykseen  ”mitkä  kysymykset  askarru avat  nuoria  heidän  siirtyessään
työelämään”  ja  ”millainen  tapahtuma  voisi  tukea  nuoria  työelämän  haasteissa”.
Ideoin a varten peruste in sulje u  Facebook-ryhmä, jossa  kaksi  nuorta opiskelijaa
toimi fasilitaa oreina. Facebook toimi eräänlaisena virtuaalisena alustana aivoriihelle.
Ideoista kerro in Facebook-ryhmän ”seinällä” ja keskustelupalstalla, jossa palveluiden
tuo ajat,  projek imin jäsenet  ja tapahtuman suunni elussa mukana olevat nuoret
jatkojalos vat  ideoita  ja  kehi vät  uusia.  Ideoin in  osallistuneet  nuoret  suori vat
projek ssa opintojaan. (Lassila 2012, 78.)

FDA´n  kokoluokan  tapahtumaorganisaa ot  toimivat  pääosin  hyvin  pienellä  joukolla
ihmisiä.  Kokoaikaisia  työntekijöitä  oli  kuusi.  He  ovat  päävastuussa  tapahtuman
toiminnasta  ja  yleisetä  organisoinnista.  Kyselyiden  perusteella  on  yleistä  käy ää
yhteistyökumppaneita  myös  markkinoin kanavina.  Markkinoin  on  kallista,  joten
yhteistyön  ja  sponsoreiden  kau a  omalle  tapahtumalle  on  mahdollista  saada  laaja
näkyvyys. Yksi järjestäjistä, Emmi Putkonen Lahden amma korkeakoulusta mainitsee,
e ei käytä mitään maksullisia markkinoin kanavia, vaan luo aa yhteistykumppanien
tukeen.  Myös  toinen  järjestäjistä  toteaa,  e ä  mainoskampaja  tapahtuu  yhteistyön
kau a. Vaikka keinot olisivat perinteisiä, voi markkinoinnissa olla joku e y erikoisuus,
jonka toivotaan vetoavan kohdeyyleisöön ja tuo avan etynlaista kokemuksellisuu a.

Miten tapahtuma sai alkunsa?

Kevä oorumi  on  kirja u  FDA-hankesuunitelmaan,  joten  hankkeen  tulee  järjestää
muotoilukoulutuksen  ajankohtaisia  aiheita  käsi elevä  tapahtuma. Sen  vuoksi
tapahtuma  oli  pääte y  järjestää  vähintään  hankkeen  ajan,  joka  vuosi.  Sen
tarkoituksena  oli  olla  paikka,  jossa  sekä  jaetaan tuloksia  hankkeesta,  e ä  kerätään
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syöte ä  hankkeeseen  ja  muotoilukoulutuksen  kehi ämiseen.  Tämän  vuoden
kevä oorumi pääte in järjestään opiskelijoille suunna una, sillä edellisenä vuonna ne
olivat  hyvin  asiantun jalähtöisiä.  Opiskelijavetoisuudella  tavoitel in  juuri  sitä,  e ä
tapahtuma  olisi  opiskeijoiden  näköineen.  Tapahtuma  sai  lopullisen  virtuaalisen
muotonsa monen mutkan kau a ja korona lanteen johdosta.

Merii ä haalarimerkki-kilpailulla?

Mie essäni miten tapahtumasta saisi  muotoilualan opiskelijoita kiinnostavan keksin
idean,  joka  yhdistäisi  muotoilualan  korkeakoulujen  oppilasjärjestöt  tähän  kyseiseen
tapahtumaan.  Sain  iden  kun  asioin  Metropolian  oppilasjärjestön  toimistossa  ja
huomasin  skillä  myytävät  haalarimerkit.  Ideoin  kyseisnen  haalarimerkin  ympärille
pienimuitoisen  kilpailun,  joka  käytäisiin  muotoilualan  oppilasjärjestöjen  kesken.
Järjestöille  anne aisiin  tehtäväksi  suunitella  kevä oorumin  teemaan  sopivan
haalarimerkin. Kilpailuun osallistuvien merkkien kesken järjeste äisiin äänestys, jossa
FDA´n alaisuudessa olleiden korkeakoulujen opiskelijat äänestäisivät  voi ajan, ilman
e ä etäisivät mikä taho on suunnitellut minkäkin merkin. Voi ajamerkki julkaistaisiin
kevä oorumissa ja samalla selviäisi myös se taho, joka merkin olisi suunitellut. Näin
kyseinen koulu saisi maine a ja kunniaa. Metropolian oppilasjärjestöstä vahviste in,
e ä haalarimerkit ovat hyvin suosi uja opiskelijoiden keskuudessa. Idea sai kannatusta
FDA´n hanketyöntekijöiltä, mu a se koe in kuitenkin liian vaa ma omaksi, jo a sillä
olisi voinut saada tarpeeksi näkyvyy ä tapahtumalle. Lisäksi kyseinen idea olisi pitänyt
lai aa toteutukseen jo vuo a aiemmin. Uskon kuitenkin e ä tällä tempauksella olisi
ollut posi ivista vaikutusta tapahtuman markkinoin in.

Budje ?

Kun lähdin mukaan tämän tapahtuman konseptoimiseen, kysyin ihan ensimmäiseksi,
mikä budje  meillä oli käyte ävissä? Minulle vasta in, e ei sellaista ole. Ainoastaan
puhujille makse aisiin korvaus, kaikki muu pitäisi järjestää sponsoreiden avustuksella,
jollaisia tapahtumalle ei etukäteen oltu edes sovi u. Meiltä puu ui siis rahoitus, eikä
meillä  ollut  ketään  henkilöä,  joka  olisi  suoraan  o anut  vastuun  sponsoreiden
hankkimisesta. Tilanne oli turhau ava ja koin jääväni puun sekä kuoren väliin, koska
kaikki mitä ehdin ideoida, olis vaa nut sponsorin. Minulla ei ollut mitään kokemusta,
miten sponsoreiden hankkimisesta tai siitä  miten sponsorisopimuksia tehdään. Yri n
kuitenkin lähestyä muun muassa Haaga Helian Ruokatuotannosta vastaavaa ope ajaa
sekä Haaga Helian Restonomien oppilaskuntaa, jos heidän kau a olisi, alunperin Aalto
yliopistossa järjeste ävään tapahtumaan saanut järjeste yä tarjoiluja. Tapahtuma tuli
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kuitenkin  heille  liian  nopealla  varoituksella,  jo a  he  olisivat  voineet  tarjota  meille
palvelujaan, niin kutsu uina näy ötöinä. 

8.2 Kehitä

Yhteiskehi ämispäivän (4.12.2019) tavoi eena oli päästä tapahtuman suunni elussa
alkuun ja  löytää tapahtuman teema.  Päivän pääsuunni elijana  ja  fasilitoijana toimi
Anna Muukkonen (Metropolia), fasilitoinnissa avus vat Emmi Putkonen (LAMK) sekä
Eetu-Kasper  Heikkinen  (Metropolia)  sekä  Aallon  fasiliteeteista  vastasi  Tarja-Kaarina
Laamanen  (Aalto).  Emmi  Putkonen  vastasi  myös  tapahtuman  dokumentoinnista
valokuvaamalla ja Eetu-Kasper Heikkinen avus  erityises  teknisten lai eistojen sekä
etäläsnäolon mahdollisuudesta.(Muukkonen 2019)

Kehitä-vaiheen  ensimmäisen  osan  jälkeen   oli  ideoitu,  miltä  valmis  tapahtuma
näy äisi.  Tavoi eena  oli  ideoida  tapahtuman  sisältö  sekä  pyrkiä  sen  jälkeen
havainnollistamaan  ideoita  ja  tapahtuman  kulkua.   Kehitä-  vaiheessa  pyri in
vastaamaan Vallon ja Häyrisen esi ämiin opera ivisiin kysymyksiin. 

Kuva 6. Kehitä-vaiheen ensimmäinen ideoin  kanvas (Muukkonen, 2019.)

Palvelumuotoilua  käy ämällä  pyri in  havainnollistamaan  koko  tapahtuman
järjestämisprosessia.  Ensimmäisen  yhteiskehi ämispäivän  tuloksena  muodostui



33

Kevä oorumin  runko.  Projek n  vetäjä  Anna  Muukkonen  luonneh i  tulosta
seuraavas : 

”Kevä oorumi  on  kaikille  avoin  muotoilun  tulevaisuuteen  keski yvä  
tapahtuma.  Tänä  vuonna  tapahtuma  kutsuu  ihmisiä  Finnish  Design  
Academy  -hankkeen  kouluista  merkityksellisen  tulevaisuuden  äärelle.  
Miten  löytää merkityksellinen  työ? Minkälaista  osaamista  se  vaa i  ja  
kuinka  pitää  amma laisuu a  yllä  ja  kehi ää  sitä  tulevaisuuden  
mukana?  Sekä  miltä  tulevaisuus  ylipäätään  näy ää  ja  mitkä  ovat  
muotoilun vaikutusmahdollisuudet sen suhteen?”

Kuva 7. Kehitä-vaiheen lopputulos (Muukkonen, 2019)
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Kuva 8. Pohjapiirros Aalto Yliopiston Väre-rakennuksesta, jonne Kevä oorumi 2020 oli
alunperin suunniteltu.

Kuvat  9  ja  10.  valokuva  lasta,  jonne  Lounge-alue  oli  alunperin  suunniteltu
toteute avan.  Koronapandemian vuoksi  Loundge-alue joudu in kokonaisuudessaan
siirtämään virtuaalimaailmaan.

8.3 Toteuta

Keväällä  2020  projek n  johto  huomasi,  e ä  kaikki  syksyllä  2019  mukaan  haalitut
opiskelijat  olivat  vedonneet  työ  tai  opintokiireisiinsä,  ja  jääneet  pois  proke sta.
Projek päällikkö, Anna Muukkosen, oli jälleen yrite ävä rekrytoida projek in tekijöitä.
Valite avas  tehtävä  osoi autui  mahdo omaksi  ukan  aikataulun vuoksi,  ja  koska
lähes   kaikki  rekrytoin  yritykset  epäonnistuivat.  Lopulta  projek njohto,  Merja
Kosonen  ja  Tarja-Kaarina  Laamanen,  tekivät  päätöksen,  e ä  vuoden  2020
Kevä oorumi toteutetaan amma laisten voimin. 

Millainen on nyky lanne?

Tapahtuma  järjeste in  huh kuussa,  16.-17.4.2020,  kaksipäiväinen  virtuaalinen
tapahtuma, johon odote in tulevan 200 vierasta etänä paikalle. Virtuaalisessa lassa
oli  esillä  etukäteen  tal otuja  puheita,  paneelikeskusteluja,  yhteistyökumppaneiden
esi elyvideoita  sekä  lisäksi  järjeste in  kaksi  keskustelu laisuu a:  yksi  torstaina
16.4.2020  ja  toinen  perjantaina  17.4.2020,  jonne  oli  kutsu u  osallistujia  paikalle
ju elemaan. Tilaisuuden pää  virtuaaliset A erpartyt, virtuaali Baarissa. 
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Mukana tapahtumassa oli  FDA:n koulujen lisäksi  3DTalo Kuopiosta,  joka mahdollis
tapahtuman sijoi umisen Design Space- lassa.  Tapahtuma oli pilotoin , mitä ei ole
tuolla  alustalla  koskaan  aiemmin  tehty.  Tapahtuma  oli  ensimmäistä  kertaa  täysin
etämuodossa.  Lapin  yliopistosta  Design  Space- lassa  oli  esillä  vaatetuksen
maisteriopiskelijoiden töitä. 

Projek päällikkö Anna Muukkonen mainitsi, e ä heillä on työn alla neuvo elut, e ä
tuota Designe Space- alustaa käyte äisiin jatkossakin virtuaalitapahtuman luomiseen.
Hän  mainitsi  myös,  e ä  ensimmäinen  virtuaalitapahtuma  vie  aina  eniten  aikaa  ja
resursseja.  Jatkossa  tapahtuman  rakentaminen  helpo uu  ja  nopeutuu,  koska

laisuuteen soveltuvat  toiminnot ja  alustat  ovat  jo  käytössä.  Lisäksi  nyt rakenne u
runko toimii jatkossakin virtuaalitapahtuman runkona, joten itse virtuaalitaloa ja sen
huoneita ei tarvitse rakentaa tyhjästä.

Muukkonen  mainitsi  myös,  e ä  yhdeksän  eri  korkeakoulun  eri  tavat  toimia  ovat
hidastaneet   aikataulua  ja  tapahtuman järjestämistä,  joka  oli  jo  entuudesta  ukka,
tähän hän toivoo parannusta. Sillä edon hidas siirtyminen järjestäjille tarkoi  sitä,
e ä  esimerkiksi  FDA´n  verkkosivuista  vastannut  Putkonen  ei  ole  voinut  päivi ää
verkkosivuja  rii ävän  nopeas ,  jo a  esimerkiksi  Studia  Generalin  verkkoluentosarja
väli yisi opiskelijoille rii ävän ajoissa, jo a he eh sivät reagoida tähän ja ilmoi autua
mukaan. 

Miten  tapahtumapaikan  muu uminen,  fyysisestä  lasta  verkkototeutukseksi,
vaiku aa tapahtuman luonteeseen?

Anna  Muukkosen  mukaan  tapahtumaan  pitää  luoda  suhteessa  paljon  enemmän
sisältöä esimerkiksi  vies nnän ja informaa on puolesta.  Myös aikataulullises  kaikki
pitää  saada  tehtyä  ennen  tapahtumaa,  kun  fyysisessä  tapahtumassa  kaikki  olisi
valmista vasta viimeistään tapahtumapäivänä ja puheet kuultaisiin ekaa kertaa vasta
silloin.  Nyt  puheet  on  tallenne uja  videoita,  jotka  on  mahdollista  katsoa  myös
Youtubesta.

Muukkonen  mainitsee  myös,  e ä  valmistautuminen  on  erilaista  esimerkiksi  miten
reagoidaan mahdollisten ongelma lanteiden kanssa: Tuleeko sinne häiriköitä, mitä jos
serverit tai ohjelma kaatuu, osataanko neuvoa ihmisiä etänä. 

”Mielestäni yksi hienoimmista asioista on se, e ä verkossa oleminen on  
tasa-arvoistanut  toimintaa,  jo a muotoilun opiskelijat  ympäri  suomea  
pääsevät yhtälailla tapahtumaan”. 
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Muukkonen uskoo, e ä fyysisen kontak n puu uminen on merki ävin  
muutos: 

”Virtuaali lan oli alun perin tarkoitus mahdollistaa keskustelu, mu a se 
ei  toiminut  toivotulla  tavalla.  Keskustelu laisuuksia  ei  siis  järjeste y  
virtuaali lassa, vaan Zoomissa.”

Millainen on tapahtuman asiakaspolku verkkotapahtumassa?

Anna Muukkonen kertoi, e ä järjestäjät ovat luoneet kolme hubi- laa, joissa kaikissa
on erilaista virtuaalista sisältöä: Jokainen virtuaalinen vierailija aloi aa samasta lasta.
Sen jälkeen  voi vapaas  liikkua kolmen eri  virtuaali lan välillä ja tutustua sisältöön
omaan  tah in.  Järjestäjät  joutuvat  keski ymään  enemmmän  esimerkiksi
opastesuunni eluun,  jolla  informoidaan  vierailijoita  kaikista  mahdollisuuksista,
ennemmin  kuin,  e ä  järjestäjät  yri äisivät  tarjota  vierailijoille  etynlaisen
kokemuksen.

Katri  Kon nen  Lapin  yliopistosta  kertoi,  e ä  koki  omalta  osaltaan  ohjeistuksen
toimivaksi  ja  Design  Space- laan  pääsy  onnistui  ohjeiden  avulla  hyvin.  Hän  ei
kuitenkaan osaa sanoa, millaista palaute a tapahtumasta on kaiken kaikkiaan saatu, ja
uskoo, e ä suurin ongelma vierailijalle saa oi olla Design Spacen vaa mukset koneen
muis n osalta. 

Kuva  11.  Pohjapiirros  FDA  2020  Kevä oorumin  virtuaalisesta  tapahtumakentästä
(Muukkonen, 2020)
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Emmi  Putkosen  mukaan  asiakaspolku  on  luonnollises  hyvin  virtuaalinen.  Kaikki
informaa o tulee sähköisessä muodossa, joko Facebookissa, tässä tapauksessa koulun
omissa edotuskanavissa sekä sähköpos lla. Merki ävimmät kontak pisteet ovat siis
Facebook  (tapahtuma),  Eventbrite  (ilmoi autuminen),  sähköpos  (tapahtumainfo),
Zoom (keskustelu laisuudet), Design Space (tapahtuma-alusta) ja webropol (palaute).

Kuvio 9. Tapahtuman virtuaalinen asiakaspolku, mukaillen ( Putkonen Emmi, 2019.)

Onko  brändiä  /mielikuvaa  tapahtumasta  etoises  rakenne u  vai  onko  se
muotoutunut ajan kanssa?

Putkosen  mukaan  brändiä  ei  olla  rakenne u  kovin  etoises .  Vies nnässä  toki
pyrimme puhu elemaan opiskelijoita mahdollisimman hyvin sekä olemaan rehellisiä ja
läpinäkyviä kuten esimerkiksi ongelma lanteiden suhteen.

Mukkosen mukaan tapahtuman teema, Meaningful Future, syntyi yhteiskehi ämisestä
opiskelijoiden kanssa.  Kon nen lisää, e ä tapahtuman teeman alla pohdi in myös
sitä, millaisia taitoja muotoilijoilla pitäisi tulevaisuudessa olla. Pääteema sai vahvistusta
myös värikkäästä visuaalisesta ulkoasusta graafikon avulla (katso kuva 12.) Muukkonen
pitää  varmana,  e ä  korona lanne  koros  tapahtuman  sanomaa,  ja  sen  vuoksi
tapahtuman  järjestäjät  kokivat  tärkeäksi  toteu aa  tämä  oikeaksi  tapahtumaksi,  ja
kutsua ihmisiä yhteen. 

”Suunni elun ja sa uman summa,” Muukkonen toteaa.
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Kuva 12. Tapahtuman lopullinen mainos (Muukkonen, 2020)

Onko ollut jotain e yä tavoitemielikuvaa ja mitä toimenpiteitä on käyte y, jo a
tavoi eeseen on päästy? 

Putkonen  toivo aa  kaikki  opiskelijat  tervetulleiksi,  koska  tapahtuma  on  juuri
opiskelijoita varten tehty. Muukkonen toivoo, e ä tapahtumaan osallistuvat vieraat
kokevat tapahtuman raikkaaksi ja jotain uu a tarjoavaksi. He molemmat toteavat, e ä
huomiotaherä ävä visuaalinen ja rennolla vies nnällä on koite u saada kohdeyleisö
kiinnostumaan tapahtumasta. Lopputulos nähdään vasta kun tapahtuma on kasassa.
Kon nen  lisää,  e ä  tapahtumaa  varten  kerä in  videomuotoisia  viestejä
muotoilijoilta,  jotka  kannustaisivat  muotoilun  opiskelijoita.  Lisäksi  järjeste in
keskustelu laisuuksia, joihin opiskelijat saa oivat osallistua. 

Putkonen iloitsi, e ä he saivat paljon ilmoi autumisia tapahtumaan. Tosin ei ole etoa
olivatko  opiskelijoita,  ope ajia  vai  muita  aiheesta  kiinnostuneita.  Muukkonen
mainitsee,  e ä  aina  kun  kohderyhmälle  vies in  koulujen  meilillä,  siitä  seurasi
ilmo autumisrypäs  per  koulu.  Tästä  pystyy  pää elemään,  e ä  tapahtuma  resonoi
ainakin  e yjä  opiskelijoita.  Kevä oorumia  on  nyt  organisoinut  FDA-hankkeen
työntekijät. 

”Tulevaisuuden  suhteen  emme  vielä  edä,  miten  organisoituminen  
tapahtuu”, Muukkone toteaa. 
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Putkonen  kokoksi  yhteistyökouluista  esi elyvideot,  jotka  pyörivät  Design  Space-
lassa.  Kon nen  toimi  Putkoselle  materiaalia  Design  Space´ssa  pyörivää  videota

varten Lapin yliopistosta. 

Kon nen uskoo,  e ä etätapahtuma ja etenkin se,  e ä tapahtumaa saa oi seurata
mihin aikaan vain,  madalsi  kynnystä osallistua. Hän uskoo myös, e ä käytössä ollut
Design Space herä  kiinnostusta ja uteliaisuu a opiskelijoiden keskuudessa. 

”Itse olin hyvin utelias käymään Design Spacessa, koska loihin oli koo u 
näy äväs  erilaista materiaalia. Tiloissa saa oi seurata keskusteluja tai 
katsella näy elyitä, joissa oli esillä opiskelijoiden töitä”, Kon nen kertoo.

Kun laisuus pää yy, mitä toivot yleisön muistavan tästä kokemuksesta?

Putkonen  toivoo,  e ä  vierailijat  (muotoiluopiskelijat)  muistavat  e eivät  ole  yksin.
Suomalainen  muotoilualan  verkosto  on  laaja.  Amma laisia  on  moneen  lähtöön  ja
kollegoita  valmistuu  ympäri  Suomea.  Muukkonen puolestaan toivoo,  e ä  vierailijat
muistavat tapahtuman sanoman ja vies t joita vieraamme siellä jakavat. Hän toivoo,
e eivät vierailijat olisi liian krii siä, sillä järjestäjät uskalsivat pilotoida jotain outoa ja
erilaista.

Lisäksi hän toivoo, e ä mukana olleet korkeakoulut sekä Ornamo saisivat rii äväs
some-huomiota.  Kaikki  yhteistyökumppanit  ovat  saaneet  mahdollisuuden  lähe ää
heistä  materiaalia,  jota  viedään  vr- laan.  Kon nen  puolestaan  toivoo,  e ä
tapahtumasta  jäi  hyvät  kokemukset  sekä osallistujille,  e ä järjestäjille.  Tapahtuman
kanssa  teh in  todella  hienoa  työtä.  Hankkeen  näkökulmasta  tapahtuma näy äytyy
varmas  hyvänä tuloksena. 

Millainen  organisaa omallinne  on?  Onko  se  pysyvä  vai  kootaanko  se  uudelleen
vuosi ain tai etyllä aikavälillä?

 ”Kevä oorumi tehdään joka vuosi uudella kokoonpanolla. En osaa sanoa,
miten  tapahtuma  järjestetään  ensi  vuonna,  hankkeen  pääty yä.  
Toiveissa on, e ä tapahtumaa järjeste äisiin myös hankkeen pääty yä. 
Tapahtuman  pääpaikkana  pi  alun  perin  olla  Aalto-yliopisto  ja  
ajatuksena oli, e ä hankkeen yhteistyökoulut tuo aisivat etäsatellii eja 
tapahtumaan ” toteaa Muukkonen.

”Lapin  yliopiston  osalta  mukana  oli  vaatetuksen  maisteriohjelman  
opiskelijoiden töitä, ja opiskelijat tekivät hienoa työtä siirtäessään mallit 
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sekä materiaalit Design Space- laan. Toivotaan e ä tapahtuma saa vielä
jatkoa”, Kon nen toteaa.

Mitkä tahot ovat teidän pääyhtesikumppanit ja mistä teidän rahoitus koostuu?

Pääyhteistyökumppanii oli 3D Talo, jonka alusta mahdollis  tapahtuman järjestämisen.
Lisäksi panoksensa tapahtumaan toivat Helsinki Design Week (Anni Korkman), Young
Finnish  Design  (Elisa  Luoto)  sekä  METES,  Metropolia  entrepeneurs  associa on.
Rahoitus  tuli  Finnish  Design  Academy  -hankkeen  budje sta.  Tapahtuma  oli  yksi
hankkeen toimenpiteistä. 3D Talo tuki tapahtumaa kehi ämällä Design Space -alustaa
ilmaiseksi.

Miten  suurempi  tuki  tai  yhteistyö  voisi  vaiku aa  tapahtuman  suosioon  ja
parantamiseen?

”Panostaminen  virtuaaliseen  alustaan  olisi  mahdollises  parantanut  
alustan  teknistä  toteutusta  ja  tehnyt  tapahtumasta  selkeämmän  
kokonaisuuden.  Lisäksi yleises  parempi  tunne avuus  tuo  aina  
helpotusta esimerkiksi sponsorineuvo eluissa, sekä siinä e ä minkälaisia 
yhteistyötahoja saadaan tulevaisuudessa mukaan”, toteavat Muukonen 
ja Putkonen yhdessä. 

Mitkä  ovat  markkinoin kanavanne  ja  miten  ne  ovat  toimineet  kohdeyleisön
tavoi amiseen? 

”Pääsiallinen kanava oli Facebook. Facebook-tapahtumaa markkinoi in  
ope ajien kau a koulujen omissa sisäisissä kanavissa, kuten  instagram 
sekä  suorat  sähköpos t  opiskelijoille.  Ilmoi autujapiikeistä  päätellen  
ainakin sisäinen markkinoin  toimi hyvin”, toteaa Putkonen.

”Tapahtuma on melkein täynnä ja täy yi nopeammin kuin uskoimme he
kun  aloi mme  mainostamisen,  joten  arvatenkin  saimme  tälle  vielä  
enemmän  osallistujia  kuin  todennäköises  olisimme  fyysiseen  
tapahtumaan  saaneet.  Markkinoin  aloite in  täysipainoises  noin  
kuukau a  ennen  tapahtumaa.  Sitä  pide in  yllä  koko  tämän  ajan  
Facebookissa erilaisilla sisällöillä. Markkinoin  oli kuitenkin loppua koh  
kiihtyvää” , Putkonen sanoo.
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Kuva 13. Tapahtuman markkinoinnissa käytetyt kanavat (Muukkonen Anna, 2020)

Mitkä ovat tapahtuman suurimmat vetovoimatekijät?

”Teema! Myös Design Space herä  kiinnostusta tapahtumaa kohtaan.  
Uudenlainen  ympäristö,  saavute avuus,  mielenkiintoiset  teemat  ja  
puhujat.  Toisaalta  on  vaikea  sanoa  miksi  ihmiset  osallistuvat  
tapahtumaan.  Tähän toivon mukaan saadaan vastaus, kun tapahtuma  
on järjeste y. Tämä oli ensimmäinen kerta kun Kevä oorumi järjeste in 
tässä muodossa ja opiskelijoille  suunna una”,  toteavat Muukkonen ja  
Putkonen.

Onko kohdeyleisön toiveita ja mieltymyksiä tutki u? Onko sellaista suunnitelmissa
tulevaisuudessa?

Kohderyhmän  toiveita  tavallaan  kartoite in  marraskuussa  2019  järjestetyssä
yhteiskehi ämisessä  opiskelijoiden  kanssa.  Koska  tapahtuma  halu in  tehdä
opiskelijoille,  järjestäjinä  Muukkonen ja  Putkonen pyrkivät  kuulemaan,  mitä  heidän
mielessä askarru aa. Seppänen (2019, 8.) toteaa, e ä käy äjä etoa voidaan kerätä ja
hyödyntää useilla  erilaisilla  menetelmillä,  mu a suunnitelmallisuus on onnistumisen
kannalta  merkityksellistä.  Kun  käy äjä edon  keräämisen  tavat  ja  niihin  tarvi avat
resurssit  otetaan alusta as  huomioon, osana tuo een tai  palvelun kehitysprojek n
kokonaisuu a, saadaan käy äjäkeskeisen suunni elun menetelmistä paras hyöty.
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Kuva 14. FDA´n Kevä oorumin vastuunjakomatriisi (Muukkonen, 2020)

Amma imin  voimin  projek  pääsi  jälleen  vauh in.  Tiimi  ideoi  seuraavaa:
Mainstagella kuullaan  eri  alojen  amma laisten  näkökulmia  muotoiluun  ja
tulevaisuuteen lii yen.  Loundge jonne rakennetaan  virtuaalinen hub- la, joka toimii
samalla  etäsatelii na  Lapin  yliopiston  kanssa,  sekä  yhteistyökumppanien
esi ely lana. Kaikki mainstagen esitykset tullaan myös streamaamaan muihin Finnish
Design Academyssä mukana oleviin oppilaitoksiin. Alunperin tapahtuma oli suunniteltu
järjeste ävän Aalto Yliopiston Väreessä, mu a äkillises  Covid-19 viruksen muutu ua
maailman  laajuiseksi  pandemiaksi  koko  laisuus  pääte in  siirtää  verkkoon.  Tämä
tarkoi  sitä,  e ä  tapahtumalle  pi  rakentaa  virtuaali lat  virtuaalimaailmaan,  eli
rakentaa täysin uudenlainen ympäristö, jossa vierailijat pystyivät liikkumaan.

Kuva 15. FDA´n Kevä orum 2020 Desing Space- lasta (Muukkonen, 2020)
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Tiimi  jakaantui  siten,  e ä  Anna  Muukkonen  vastasi  Mainstagesta,   Eetu-Kasper
Heikkinen  VR/etäsatelii en  toiminnasta  yhdessä  Lapin  yliopiston  Katrin  Kon sen
kanssa,  lisäksi  Emmi  Putkonen  au oi  markkinoinnissa.  Halonen totetaa  (2004,  51.)
Toteu amisvaiheessa tulee vastaan markkinarealismi ja poikkeukse a hyvin pienien
resurssien  kohdentaminen  mahdollisimman  tehokkaas .  Kokeiluvaihe sisältää
kurinalaista  työskentelyä  ja  moninaisia  toimia,  kuten  markkina-  ja  riskianalyysien
laa misen,  tuote-  tai  palveluproton  rakentamisen  ja  pilotoinnin  sekä  jatkuvaa
arvioin a  ja  kehi ämissyklin  hallintaa.  Prosessin  tulee  olla  samalla  rii ävän
analyy nen  nostaakseen  koko  ajan  esille  kehi ämistarpeita-  ja  ratkaisuehdotuksia
uuisen kokeilujen välineiksi. Tässä vaiheessa prosessi muu aa muotoaan. Energiaa ei
suunnata  yksinomaan uuteen,  vaan se  täytyy jakaa olemassa  olevan  struktuurin  ja
käytännön realitee ne sekä uudistamisen ja uuden kesken.

Pääpuhujien valinta

Tällaisen kokoonpanon muodostaminen koostuu osi ain hyvästä onnesta, intui osta,
verkostoista ja siitä e ä palaset vain loksahtavat kohdalleen. Muukkonen mainitsee,
e ä heidän poh essa tapahtuman puhujia ja teemaa, tapahtuman järjestäjät läh vät
siitä liikkeelle, e ä olisi hyvä saada mahdollisimman mielenkiintoisia ja erinäkökulman
tuovia puhujia. 

”Henkilökohtaises  lähdin  siitä,  e ä  saisin  vahvan  
tulevaisuusnäkökulman,  sekä  sen  lisäksi  vähintään  yhden  
mielenkiintoisen muotoilijanäkökulman”. 

Jussi Impiö valikoitui siksi, e ä Muukkonen tunsi hänet ja esi kuinka mielenkiintoinen
ja  kiinnostava  tausta  hänellä  on,  ja  e ä  Demos  Helsinkiläisten  esitykset  ovat  aina
laadultaan hyviä.

Ennen  Demos  Helsinkiä  Jussi  työskentellyt  tutkimusjohtajana  Nokian
tutkimuskeskuksessa ja yri äjänä. Vuonna 2007 hän perus  Nokian tutkimuskeskuksen
Nairobiin  ja  joh  sitä  vuoteen  2013  saakka.  Vuonna  2013  Jussi  perus  Fuzu
mobiilipalvelun, jolla on lähes 2 miljoonaa käy äjää Itä-Afrikassa. Koulutukseltaan Jussi
on  teollinen  muotoilija  (MA),  opintoja  myös  kul uuriantropologiassa  ja
elokuvahistoriassa. (Demos Helsinki)
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Puhuja 1. Jussi Impiö, Demos Helsinki

Alkuperäinen kuva Kyös  Pärssinen ar kkelista 8.3.2018 

Puhuja 2. Julia Lohmann, Aaltoyliopisto

”  Julia  Lohman tuli  sen  myötä  Kevä oorumi  2020-  tapahtumaan  
mukaan, e ä hänellä  pi  olla Aallossa Sustainability- näy ely samaan  
aikaan.  Hän  tuntui  loogiselta  taholta  lähestyä.   Tutustuin  häneen  
aikaisemmin ja olimme poh neet, e ä joskus voisi tehdä jotain yhdessä. 
Hänelle oli luontevaa, työnsä puolesta Aalto yliopistossa, tulla puhumaan 
tapahtumaan ”, toteaa Muukkonen.
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Puhuja 3. Hanna Harris, Helsingin Design johtaja

” Hanna Harrisia kysyimme jo alussa pitämään pidempää puhe a, koska 
hänen  uusi  posi onsa  Helsingin  kaupungin  Design  johtajana  on  niin  
merki ävä. Lehtori Merja Kososella oli yhteys Harrisiin, joten hän pyysi  
Harrisia  puhujaksi.  Harris  oli  valite avas  tapahtumanpäivänä  
työmatkalla,  niin  luovuimme  ajatuksesta  e ä  saisimme  hänet  
pääpuhujaksi.  Korona- lanteen  muu aessa  globaalia  lanne a  
tajusimme  kysyä  häntä  uudestaan,  edes  pienemmän  puheenvuoron  
muodossa, ja hän suostui”, Muukkonen kertoo.

Puhuja 4.  Jeremiah Tesolin,  Fiskars Scandinavian Living -liiketoiminta-alueen luova
johtaja

” Jeremiah Tesolin tarkoitus oli tuoda tapahtumaan yritysnäkökulmaa.  
Hän oli jo suostunut tapahtumaan Aallossa, mu a koronan myötä tämä 
puheenvuoro  jäi.  Jeremiah  on  ollut  FDA:n  kehi ämistyössä  mukana  
asiantun japaneeleissa. Tiesin ennalta, e ä hän on hyvä puhuja ja lisäksi
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hän  on  tehnyt  fiskarsissa  kokeilievia  muotoiluprojekteja  aallon  ja  metropolian
opiskelijoiden kanssa”, toteaa Muukkonen.

Paneelikeskustelijat

Anni  Korkman  valikoitui  paneelin moderaa oriksi,  sillä  hän on ollut  mukana FDA:n
työpajoissa.  Hän toimii  myös Pohjoismaiden suurimman muotoilufes vaalin  Helsinki
Design Week -ohjelman johtajana. Koimme myös e ä hänellä on taitoa ja näkemystä
fasilitoida  vastaavassa  tehtävässä,  sillä  hän  tekee  podcas a,  design  weekly,
päätoimi aja Ida Kukkapuron kanssa.

Itse  panelis t (kuva  12.)  valikoituivat  hyvin  intui ivises  siitä,  mitä  ympärillä  oli  ja
minkälaisia tahoja tuli vastaan:  Elisa Luoto Young Finnish Designer yrityksestä, jonka
missiona  on  tukea  nuoria  muotoilijoita  tuomaan  tuo eitaan  markkinoille.
Tuotemuo lija Studio Formafantasmasta  Simón Ballen Botero ja   terveydenhuollon
amma lainen  sekä  yhteisön  kehi äjä  ja  perustajakomitean  jäsen Metropolia
Entrepreneurship Societysta, METES, Ben Gran.

Paneelis t  poh vat  hankalaa  kysymystä:  miten  suunnitella  mielekäs  tulevaisuus?
Kuinka  voidaan  jatkaa  amma llisen  itsensä  kehi ämistä  jopa  näinä  levo omina
aikoina? Panelis t  jakavat  myös vinkkejä  inspiraa on ylläpitämiseksi  ja  siitä,  kuinka
luoda  merkitys  tekemiselle. Muukkoselle  oli  tärkeää  esiintyjien  valikoinnissa  ja
kokonaisuuden  kasaamisessa,  e ä  saa  varmas  laadukkaita,  mielenkiintoisia
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puheenvuoroja  tasapuolises  molemmat  sukupuolet  eduste uina.  Puhujat  kokivat
tapahtuman  mielekkääksi  ja  halusivat  osallistua  siihen  myös  oman  arvopohjansa
kau a, ei pelkästään korvauksen takia.

Osallistujien vastauksia 

Osallistujien vastauksia kerä in virtuaaliselle palautetaululle. Heiltä kysy in, miten he
mieltävät  suunni elijan  amma na,  vastauksissa  nousi  esiin  se,  kuinka  muotoilijan
tulee  haastaa  se,  mitä  pidetään  oikeana  ja  mitä  vääränä,  normaalina  tai
epänormaalina.  Vastauksissa  korostui  myös  se,  e ä  muotoilijan  kuuluu  olla
empaa nen,  koska  ihmiset  ovat  itsekeskeisiä  ja  oman  edun  tavoi elijoita,  joten
muotoilija  pyrkii  edistämään  tasa-arvoa.  Muotoilulla  luodaan  yhteys  ympäröivään
maailmaan ja suunni elijan työ on määritellä tulevaisuuden suunta.

Kuva 15. Kevä oorumin osallistujien vastauksia (Muukkonen 2020)
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Mitkä  ovat  tulevaisuudessa  tarvi avat  taidot?  Miten  mielekkäänä  näet

tulevaisuuden jatkossa?

Kysy äessä  vastaajilta,  miten  he  näkevät  mielekkäänä  tulevaisuuden,  he  vastasivat
seuraavas :  Suunni elijan  työtä  on  ymmärtää,  mitä  mielekäs  tulevaisuus  on,  eri
sidosryhmien näkökulmasta katso una. Hän myös uskaltaa ajatella isommin ja katsoa
isommasta  näkokulmasta  kokonaisuu a.   Suunni elijan  on  varautua  pahimpaan
o amalla kaikki mahdolliset skenaariot huomioon. Hänen tulee ymmärtää koodamisen
perusteet. Hänen tulee olla mo voitunut ope elemaan uusia asioita ja toimintatapoja.
Suunini elija ei saisi jämähtää totu uihin tapoihin.

Kuvat 16 ja 17. Kevä oorumin osallistujien vastauksia (Muukkonen 2020)
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Kooste osallistujista

FDAn  vies nnästä  vastannut  Emmi  Putkonen  tee  Kevä oorumissa  vieraileille
verkkokyselyn,  joiden  tulokset  ovat  seuraavassa  iviste ynä.  Kevä oorumissa  kävi
yhteensä 12 virtuaalivierasta, joista opiskelijoita oli 7 henkilöä (58,33%), ope ajia oli
yksi (8,33%), muotoilun amma laisia 2 henkilöä (16,67%) ja kategorioima omia oli 2
henkilöä (16,67%). Virtuaalitapahtumassa vierailleista 8 henkilöä (66,67%) käy  PC:tä
ja 4 henkilöä (33,33%) käy  Mac:kiä. Näistä 10 henkilöä (83,33%) eh  vierailla Design
Space- lassa  ja  2  henkilöä  (16,67%)  ei  päässyt  teknisistä  syistä  osallistumaan
tapahtumaan.  Kun  vastaajilta  kysy in,  osallistuivatko  he  virtuaalikeskusteluihin,  4
henkilöä  (33,33%)  oli  osallistunut  ja  8  henkilöä  (66,67%)  ei  ollut  osallistunut.
Yelisarvosana tapahtumalle (asteikolla 1-5) oli 3,58, mediaani oli 4.  Yleinen kokemus
virtuaali lan käytöstä sai arvosanaksi 3. 

Osallistujien avoimia vastauksia

-Mahtava  idea,  mutta  tietokoneeni  oli  liian  hidas.  Kun  pääsin  vain  alueelle  ja
katselin hetken aikaa kunnes järjestelmä pysähtyi. Minun piti kirjautua ulos. Yritin
monta kertaa kirjautua takaisin sisään. Lopulta luovutin.

-  Virtuaalihuoneessa  navigointi  oli  aluksi  melko  haastavaa,  kunnes  selvisi
millä näppäimillä liikkua. Olisin kaivannut tekstityksiä videoihin, koska väillä oli
vaikea päästä riittävän lähelle videon puhujaa, kun viereisen videon puhujan
puhe kuului päälle. Imipön ja Lohmanin esitys oli kattava ja hyvin pidetty.

-Kun olin nähnyt vaivan järjestelmän lataamiseen verkosta (vie 3GB levy laa!) en si en
saanut mitään Hubia auki. "XX Hub can't be opened because it is from an uniden fied
developer. Your security preferences allow installa on of only apps fro the App Store
and iden fied developers".  Käytän Aallon henkilökunnan Mac-kone a, ja minulla on
admin-oikeudet asentaa ohjemia. 

-Aiheet  ja  keskustelut  olivat  hyviä.  Ehkä  suunnittelun
välillä  olisi  voinut  olla  enemmän  vuorovaikutusta  ja
esimerkiksi  zoom-kokouksia  opiskelijoisen  ja
ammattilaisten  välillä.  Osallistuin  lounaskeskusteluun
(perjantaina), ja siellä oli vain kaksi muuta oman alani
opiskelijaa.
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-Pidin paljon pääpuhujien lasta ja teemoista. Pidin henkilöstön asenteesta ja pidän
siitä, kuinka he puhuivat avoimes , e ä tämä oli  pilo kokeilu, ja e ä "virheitä" oli
sa unut. Me kaikki teemme virheitä, ja on tärkeää o aa oppia.  Nau n paljon siitä,
e ä  sain  puhua  uusien  ihmisten  kanssa,  mu a  odo n  lisää  keskustelua
suunni elijoiden tulevaisuudesta. 

-Virtuaalimaailma  on  toistaiseksi  melko  tuntematon  itselleni,  joten
sisäänkirjautuminen ja siinä navigointi oli aluksi melko kömpelöä. Metropolian
Hub-tilaan tuodut valaisinparit,  jäivät  irrallisiksi,  koska siellä  ei  ollut  selviä
videoleikkeitä  lamppujen  suunnittelijoista,  jotka  esittelevät  prototyyppien
valmistusvaiheet.  Haluaisin  tarkastella  videokilppejä  prototyypin
valmistusvaiheista,  jolloin  tuotemalli  ja  valmistusprosessi  tulisi  selvemmin
esille.

-Komennot eivät olleet kovin intuitiivisia ja helppoja.

-Tapahtumakonseptin  yksi  tärkeimmistä  elementeistä  on  mielestäni  se,  että
osallistuja tuntisi  olonsa, kuin olisi  osa tapahtumaa, siellä tapahtumassa sisällä.
Tämä jäi täysin uupumaan omalta kohdaltani. Matalan kynnyksen osallistavuutta
varmaan lisää siis. Ja varmaan oli  hyvä kokemus sellaisille,  jotka pääsivät sinne
virtual spaceen kunnolla käsiksi, joilla se toimi. Itse en päässyt, eli visuaalinen ja
tunnelmallinen kokemus jäi kokematta. Eli sitä en pysty kommentoimaan. Hyvä idea
kuitenkin,  konseptin  kehitys  jatkuu ja  jatkossa  tästä konseptista voi  tulla  tosi
toimiva! Kiitos hyvistä videoluennoista ja keskusteluista. 

-puheet  tulee  tekstittää,  mieluiten  suom eksi  tai  englanniks i,  jos  puhe  on

suomeksi.  Kaikki  prototyypit  ja  m allit  näytöllä  tulee  olla  kirjoittajien

esittelyvideo. V irtuaalibaari oli m yös  hauska kokemus. V irtuaalinen peli voi olla

hauskaa kokea.

-Täytyy  olla  iso  mo vaa o,  jo a  ryhdyn  asentamaan  näin  järeätä  ja  turvatonta
pake a. Olisiko jokin toisenlainen ratkaisu mahdollista? 

-Lisää viestintää siitä, mikä on VR-keskitin ja mikä on
VR-tapahtuma,  jotta  aletaan  kynnysarvo  useammille
osallistujille. 

-Onko  virtuaali  tila  tarpeellinen?  Tuoko  se  tapahtumalle  jotain  lisää?  Itse
ajattelen  ettei  se  ole  kiinnostava  vaan  tuo  lisää  ajanhukkaa  selvittää  miten
kiinnostavien  puhujien  matskuihin  pääsee käsiksi.  Ihanaa että  vaihtoehtona oli
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youtube tallenteet! Viestintää on hyvä kehittää selkeämmäksi ja yksinkertaiseksi,
(ohjeet mitä missä millon ) Kiitos inspiroivista puheenvuoroista! 

-Loistava konsep , sitä on vain laajenne ava. Lisäajalla se varmas  on mahdollista.
Koko korona-asia todellakin tuli ulos tyhjästä.
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9 Kevä oorumin konsep vaihtoehdot

Tässä opinnäytetyössä oli tarve selvi ää, millaisia virtuaalitapahtumia Finnish Design
Academy,  FDA, aikoo jatkossa  järjestää? Mikäli  maailman laajuinen pandemia tulee
jäädäkseen  ja  tapahtumien  osallistujamäärät  rajataan  alle  10  hengen  tapahtumiin,
virtuaalitapahtumat tulevat  jatkossa toimimaan ainoana tapana toteu aa tapahtumia.
Lisäksi  tulee  huomioida,  e ä  virtuaalilasien  sekä  oheislai eiden  kehi yminen
edesau aa,  e ä  käy äjien  on  helpompi  liikkua  virtuaalitapahtumiin  luoduissa
maailmoissa.

Alakysymyksiä  oli  millainen  on  onnistunut  tapahtuma?  Sellainen,  joka  tavoi aa
kohdeyleisönsä mielenkiinnon, jo a nämä haluavat osallistua tapahtumaan, sillä ilman
osallistujia  ja  heiltä  saatua  palaute a  tapahtumaa  on  vaikea  lähteä  kehi ämään.
Tapahtumat  jossa  kävijä  kokee  oppineensa  tai  kokeneensa  uu a,  mielletään
onnistuneiksi  tapahtumiksi.  Virtuaalitapahtumaan  osallistuminen  on  täysin  erilaista
kuin  fyysisten  pui eiden  lomassa  järjeste y  tapahtuma.  Osallistujat  antoivat
palaute a,  e ä  virtuaalitapahtumalle  luodun  massiivisen  edoston  lataaminen
ko koneelle,  tuo  eniten  ongelmia.  Lisäksi  he  kaipasivat  lisäohjeita
virtuaalimaailmassa liikkumiseen.

Toisena alakysymyksenä oli,  mitkä  tekijät  vaiku avat  siihen e ä FDA´n vuosi ainen
Kevä oorumi kokoaisi muotoiluopiskelijat ja alalla toimivat yhteen? Ajankohta oli tänä
vuonna  hyvin  lähellä  vappua,  joten  opiskelijoille  suunna uja  tapahtumia  oli  jo
ennestään useampi samaan aikaan.  Opiskelijoita kiinnostavien yhteistyökumppanien
valinnassa tulee kiinni ää huomiota siihen, pystyvätkö nämä tarjoamaan opiskelijoita
kiinnostavia teemoja ja luentoja, joista nämä ovat kiinnostuneita. Fyysisissä pui eissa
järjestetyt  tapahtumat  tulisi  sisältää  myös  jotain  tarjoilua,  sillä  se  on  oiva  keino
houkutella kohdeyleisöä paikalle.

Tapahtumatuotannon  näkökulmasta  käy äjälähtöisyyden  merkitys  on
kah ajakautunut: käy äjälähtöisen suunni elu- ja valmisteluprosessin kau a voidaan
tuo aa käy äjien tarpeita ja toiveita vastaavia tapahtumia. Toisaalta käy äjälähtöinen
tapahtumasuunni elu  voi  olla  keino  toimijoiden  osallistamiseen  ja  verko amiseen.
Tällä puolestaan on merkitystä paitsi  toimijoille itselleen,  niin myös yhteisöllisyyden
rakentumiseen ( Rantanen & Kantola 2011: Rantanen & Toikko 2011).
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Miten kehi ää tapahtumakonsep , joka vastaa kohderyhmän intressejä? 

Selvitä  ensin  tapahtuman  kantava  teema  ja  rakenna  sen  ympärille  sitä  tukevat
tukipalvelut.  Suunni elu  on  onnistumisen  kannalta  merki ävää.  Suosi elen  FDA´ta
harkitsemaan,  e ä  linki äisi  Metropolian  tapahtumatuo amisen  peruskurssit  sekä
muotoilun  opinnäyteyöseminaarit  yhteiseksi  tapahtumaksi,  tällä  tavoin  opiskelijat
jalkautetaan tuo amaan tapahtumaa, josta tulisi opiskelijoiden näköinen. Lisäksi tällä
tavalla voidaan saavu aa kaksi amma korkeakoulun tehtävää: opetus sekä tutkimus-
ja kehitystyö. 

Suunniteltaessa uu a, useammin kuin kerran järjeste ävää tapahtumaa, tulee mie ä,
halutaanko tapahtuma sitoa tapahtumapaikkaan. Näin ollen tulee etukäteen selvi ää,
kuinka varmaa on,  e ä  tapahtuman  saa järjestää  samassa  paikassa  myös jatkossa.
Tapahtumia, jotka ovat kiinteäs  osa tapahtumapaikkaa, on eri äin haastavaa tai jopa
mahdotonta järjestää jossain muualla kuin alkuperäisessä paikassa. 

Tekijät ovat sitoutuneita tehtävänantoon?

FDA´n kevä oorumi  2020 kärsi  siitä,  e ei  osallistujia,  eli  muotoilualan opiskelijoita,
saatu mo voitua projek in mukaan. Tämän opinnäytetyön kirjoi ajalle aihe oli täysin
uusi  ja  todella  kaukana  ydinosaamisesta,  jonka  vuoksi  koin  jääväni  ulkopuoliseksi,
koska en  päässyt osalliseksi  suunni elukokouksiin.  Kaiken lisäksi  maailmanlaajuinen
pandemia  pako  kaikki  etätöihin,  joten  kun  tapahtuma  muu  muotoaan
virtuaaliseksi,  olin  todella  kaukana  perinteisen  tapahtuman  konsep oinnista.  Olin
kuitenkin sitoutunut kirjoi amaan tästä aiheesta opinnäytetyön,  joten se pi  minut
tässä aiheessa mukana. Lisäksi  henkilökohtainen tavoi eeni  valmistua syksyllä  2020
ajoi minua eteenpäin.

Tapahtuman  tuo amisessa  ongelmia  ilmenee  silloin,  kun  osallistujien  oma
sitoutuminen  toimintaan  jää  löyhäksi.  Sitoutumiseen  vaiku avat  toimeksiannon
kiinnostavuus, sekä  työn laajan  taito avata selvite äviä haasteita rii ävän selkeäs .
Mikäli  tekeminen  on  kaukana  opiskelijan  ydinosaamisesta,  alentaa  se  sitoutumista
toimintaan. Hankkeen onnistuminen on vaikeaa, jos ryhmän keskinäinen dynamiikka ei
toimi. Yhteinen ajankäy ö, aikatauluongelmat ja fyysinen etäisyys hankaloi avat tai
estävät toimintaa. Ongelmia  esiintyy mikäli tehtävänanto on jäänyt rajaama a, ohjaus
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on  vähäistä  tai  puu eellista.  Hallitsema oman  lanteen  edessä,   ope ajan  tuen
merkitys  kasvaa huoma avas .  Ohjauksella tuetaan,  mu ei  ohjata tekemään jotain
määrämuotoises .  Opiskelijoille  on  anne ava  vapaus  tehdä  opulliset  päätökset.
(Halonen 2014, 21.)

Kokemukseni  pohjalta voin sanoa,  e ä minun olisi  pitänyt  vaa a,  e ä olisin  saanut
osallistua Kevä oorumin projek njohdon epämuodollisena tarkkailijana. Silloin minulla
olisi ollut edellytys osallistua kaikkiin tapahtuman järjestämistä koskeviin kokouksiin.
Halusin  antaa  tapahtuman  ydin imille  työrauhan  keski yä  suunni eluun  ja
toteutukseen.  Järjestelyvaiheiden  läheisempi  havainnoin  olisi  ollut  tälle
opinnäytetyölle  ensiarvoisen tärkeää. Nyt kaikki  etoni  perustuu lähteistä kerä yyn

etoon ja projek n johdolta keräämääni palau eeseen.

Tilat eivät yksin riitä: Tarvitaan toimintaa!

Luovassa  ympäristössä  syntyvät  parhaimmat  ideat,  mu a  näitä  merki ävämmäksi
tekijäksi muodostuu ihmisten välinen vuorovaikutus.(Halonen, 2014, 44.) Tapahtuman
muu uminen  virtuaaliseksi  vaa  tekijöiltä  uu a  osaamista,  3D-suunni elua,  johon
apua  saa in  3DTalolta,  Kuopiosta.  Sieltä  ryhmä  suunni elijoita  suunni eli
virtuaalihuoneet eli  VR- lat,  jossa tapahtuma totetute in.  Valite avas  tapahtuma
koostui niin suurista edostoista, jotka tapahtumaan osallistuvan henkilön olisi pitänyt
ennakkoon ladata omalle etokoneelleen, joten tämän vuoksi valtaosa osallistujista jäi
tulema a tapahtumaan.

Keräämieni  havaintojen  ja  palau eiden  pohjalta,  laadin  kaksi  konsep vaihtoehtoa.
Nämä  perustuvat  kappaleiden  7.1  -7.4  benchmarking-  esimerkeistä  poimi uihin
huomioihin  sekä  tapahtuman  määri elyyn,  kappaleiden  4.1  ja  4.2  sisällön  tai
toteu amistavan  mukaan.  Ensimmäisessä  konsep vaihtoehdossa  toteutustavaksi
valikoitui  tee-se-itse,  jossa  hyödynnetään  Arabian  katufes vaaleista  laina ua
mentoroin menetelmää.  Tämän  menetelmän  etuna  on  se,  e ä  kyseisen  vuoden
tapahtumatuo aja  saa  apua  edellisen  vuoden   tapahtumatuo ajalta.  Lisäksi  tässä
konsep vaihtoedossa  Metropolian  tapahtumatuotannon-  ja  muotoilun  opiskelijoista
muodoste aisiin  yhdessä  Metropolian  XR-Centerin  kanssa  Minno-
innovaa oprojek mallin mukainen, kolmiportainen opintojakso. Kyseinen opintojakso
perustuisi Morizin palvelumuotoilumalliin; tutki, kehitä ja toteuta. Mukana olisi kolme
ohjaajaa, yksi tapahtumatuotannon-ja toinen muotoilun opintolinjoilta. Kolmas ohjaaja
tulisi  XR-Centerin puolelta.  Heidän tehtävänään olisi  pohjustaa työ alkuun ja toimia
tukena ja turvana, kun opiskelijat kohtaavat uuden haasteen, josta eivät selviydy. 
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Kuva 10. FDA Kevä oorumin konsep vaihtoehdot 

Kunkin  opintojakson aikana, tapahtumaa ideoitaisiin, kehite äisiin  ja toteute aisiin
opiskelijoiden  yhteisvoimin.  Samalla  voisi  käytännössä  kokeilla  erilaisia  ke eriä
kehitysmenetelmiä, jotka edesau aisivat opiskelijoita tapahtuman suunni elemisessa
sekä  toteu amisessa.  Symbio  Living  Lab-case  esimerkistä  hyödyntäisin  ideaa,  jossa
perustetaan  sulje u  facebook-ryhmä,  jonne  muotoilualan  opiskelijat  kutsu aisiin
keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia.  Ei  pidä unohtaa opiskelijajärjestöjä.  Nämä
järjestöt  toimivat  opiskelijoiden ja  oppilaitoksen välisenä  liimana.  Järjestöiltä  löytyy
hiljaista etoa siitä, mistä opiskelijat ovat kiinnostuneita ja mikä saa heidät liikkeelle.
Tämä  eto  on  ensiarvoisen  tärkeää,  kun  mie tään  tapahtuman  teemaa.  Lisäksi
opiskelijajärjestöiltä löytynee valmiita sponsorisopimuksia eri toimialoille. 

Haasteina tälle toteutustavalle on suuri työmäärä ja vastuu tapahtuman toteutuksesta.
Lisäksi  erikoisosaaminen  puute  saa aa  aiheu aa  ajankäytön  kanssa  ongelmia,  sillä
uu a tapahtumaa suunniteltaessa tekijöillä ei  väl ämä ä ole tarkkaa etoa, kuinka
kauan esimerkiksi ideoimiseen taikka ideoiden validoin in on syytä käy ää aikaa.
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Kuva 11. Edellytykset  virtuaalitapahtuman toteu amiselle

Toisessa konsep vaihtoehdossa toteutustapa oste u laus joko Metropolian osaavalta
ydin imiltä  tai  ulkopuoliselta  tapahtumatoimistolta.  Molemmmissa  vaihtoehdoissa
hyödynnetään  ydin imin  ja  tapahtumatoimiston  erikoisosaamista  sekä  valmiita
suhteita yhteistyökumppaneihin. Metropolialla on lisävahvuus toimia eri muotoilualan
korkeakoulujen  kesken  ja  tätä  yhteistyötä  olisi  ensiarvoisen  tärkeää  hyödyntää.
Ulkoisella tapahtumatoimistolla taas laajat alihankkijaverkostot, varsinkin jos kyseessä
isoihin tapahtumiin erikoistunut tapahtumatoimisto.  

Toteutustavassa  hyödyne äisiin  kevään  2020  Kevä oorumin  ohjelmarunkoa,  jossa
tapahtumalla  oli  ajankohtainen  teema,  joka  vaiku  myös  pääpuhujien  valintaan.
Nuoremmat  panelis t  höys vät  tapahtumaa  omalla  keskusteluosuudellaan.
Tilaisuuksien määritelmien mukaan tapahtumat jae in asia- ja viihdetapahtumiin tai
niiden  yhdistelmiin.  Tässä  tapauksessa  uskon,  e ä  asiasisältöä  pidetään  FDAn
linjauksen  mukaisena.  Toisaalta  pieni  ripaus  viihde ä  voisi  lisätä  tapahtuman
mediahuomiota muotoilualan opiskelijoiden keskuudessa.

Etuna tässä  toteutus  tavassa  on räätälöity  tapahtuma laajan  toiveiden mukaan ja
halli u ajankäy ö, kun henkilökunnan työaikaa ei mene tapahtuman suunni eluun ja
toteutukseen.  Toisaalta  on  suositeltavaa,  e ä  laajan  puolelta  tapahtuman
suunni eluun  osallistuu  edes  yksi  sitoutunut  henkilö,  koska  muuten  tapahtumasta
muodostuu puhdas kulissi ja jää täysin irralliseksi. Lisäksi budje ssa pysyminen vaa i

laajan  puolelta  jonkun  vastuuhenkilön,  joka  kontrolloi  kustannuksia.  Tässä  kohtaa
uskon, e ä edellisen vuoden tekijöiden osaaminen nousee arvoonsa. 
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10 Tulosten arvioin

FDA´n Kevä oorumin 2020 muu aminen virtuaalitapahtumaksi oli haastava kokemus
tekijöilleen, koska vastaavaa ei oltu aiemmin tehty. Markkinoin  kuitenkin puri, sillä
molemmat  tapahtumapäivät  oli  ennakkoon  ”loppuun  myytyjä”  ja  poten aalisia
osallistujia oli perä  100 henkilöä per päivä. Tästä huolima a virtuaalitapahtumassa
vieraili lopulta vain 12 henkilöä. 

Aiemmin  esi elin  esimerkkitapauksena  Arabian  katufes vaalit  ja  niissä  toteute ua
mentorisysteemiä.  Tätä  kyseistä  menetelmää  hyödyntämällä  vuoden  2021  FDA
Kevä orumin  suunni eleminen,  muokkaaminen  sekä  toteu aminen  joko  fyysisten
pui eiden tai virtuaalitapahtuman muodossa on toivo avaa. 

Tapahtuman  kiinnostavuu a  tulee  kehi ää,  sillä  vapaaehtoisvoimin  toteute ava
tapahtuma  vaa i  osallistujiltaan  sisäistä  mo vaa ota  ja  intohimoa  tapahtuman
suunni elemiseen  sekä  toteu amiseen.  Poikkeukselliset  olosuhteet  pako vat
suunni elijat  rajaamaan  tapahtumaan  vain  olennaiset  osaalueet,  joiden  usko in
kiinnostavan kohdeyleisöä. Pilotoidessa jotain aivan uu a on varaudu ava, e ä kaikki
ei  mene  putkeen,  kuten  tässä  tapahtumassa  pullonkaulaksi  muodostui  valtavan
datapake n lataaminen ko koneille. 

Osalistujalle  olisi  rii änyt,  e ä  hän  pääsee  seuraamaan  tapahtumaa  niin  sanotun
näyteikkunan takaa, ilman e ä tarvitsee mennä näyteikkunaan sisään. Vertailun vuoksi
maini akoon, e ä keväällä 2020 järjeste in kaksi massakonser a virtuaalises : JVG´n
Vappu-  ja  Alman Juhannuskonser t,  joita   seurasi  tuhannet  ihmiset  ko koneiltaan.
Tämä ei olisi onnistunut, jos osallistujan olisi pitänyt ladata ensin iso kokoinen edosto
koneelleen, jo a pääsee osallistumaan konser in. 

Jatkoa  ajatellen  tapahtuma kanna aa  toteu aa  kevyemmällä  kokoonpanolla,  ilman
erillisiä virtuaali huoneita, tai si en  edostot tulee olla vielä paremmin paketoituja.
Toisaalta mikäli VR-pelit ja sitä myötä VR-lasit yleistyvät tulevaisuudessa, niin voi olla
e ä  useammat  tapahtumat  voidaan  toteu aa  etänä,  virtuaalihuoneissa,  jonne
osallistuja voi lii yä VR-lasien avulla. Tällöin lassa liikkuminen ja kokonaiskokemus on
auten sempaa.
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Opiskelijat mukaan tapahtumaan?

Tavoiteltaessa  uu a  kohdeyleisöä,  huomio  kohdentui  opiskelijoihin,  joiden  määrän
halu in  lisääntyvän,  koska  tapahtuma  oli  lähtökohtaises  suunniteltu  opiskelijoille.
Poh essani, miksi juuri muotoilun opiskelijoita oli niin hankala saada sitoute ua tämän
tapahtuman tuo amiseen, muistan Aalto yliopiston lehtorin Tarja-Kaarina Laamasen
maininneen, e ä muotoilualan opiskelijat saa avat olla niin työlliste yjä opintojensa
ohella, e ei aika sen vuoksi rii änyt ylimääräiseen projek in osallistumiseen. Toisaalta
se,  e ei  tämän  vuo sen  tapahtuman,  Meaningful  Futures,  tuo aminen  ollut
muotoilua opiskeleville kiinnostava teema.  

Jos  kevä oorumin  suunni eleminen  ja  osatoteu aminen  järjeste äisiin  kesällä
suorite avaksi kurssiksi, se ei ehkä menisi niin päällekäin muiden lukukauden aikana
suorite avien kurssien kanssa. Joka tapauksessa tapahtuman suunni eleminen tulee
aloi aa ajoissa, mielellään vuo a ennen. Lisäksi tapahtumaan olisi syytä saada mukaan
muotoiluopiskelijoita kiinnostavia yhteityökumppaneita, jo a hanke kantaisi hedelmää
pitkällä  aikavälillä.  Opiskelijoita lähtökohtaises  mo voi  työllistyä  opintojen jälkeen,
joten yhteistyö eri muotoilualan yritysten kanssa olisi suotavaa.  

Oppilaskunnnat mukaan tapahtumaan?

Lähdin  siitä  ole amasta,  e ä  tapahtumaan  tulisi  houkutella  opiskelijoita
oppilaskun en ja  järjestöjen  kau a.  Sen vuoksi  koin,  e ä  tapahtumaan on saatava
oppilaskun en  ja  järjestöjen  edustajia  paikalle.  Lähestyin  heitä  puhelimitse  sekä
sähköposteilla,  mu a  vain  kourallinen   vastasi  soi oihini  ja  vain  kaksi  edustajaa
ilmoi , halukkuutensa saapua tapahtumaan paikanpäälle. Ne muutamat joiden kanssa
ehdin  vaihtaa  kuulumisia  puhelimitse  mainitsivat,  e eivät  ole  kokeneet  omien
oppilaskun ensa kanssa mitään ongelmaa, järjestää tapahtumia, koska heillä on oma
ydin  imi,  joka  organisoi  koko  homman.  Jonkin  verran  yhteistyötä  saa aa  olla  eri
oppilaskun en välillä,  mikäli  ne sijaitsevat samalla kampuksella. Keskustelussa nousi
esille myös, e ä harvemmin he tekevät yhteistyötä eri korkeakoulujen oppilaskun en
kanssa. Tämä yhteistyön puute on harmillista, sillä monta tapahtumaa voisi toteu aa
yhteistyöllä  ja  samalla  sabluunalla  toteute una  saavute aisiin  taloudellista
synergiaetua,  kun  toteutus  voitaisiin  pilotoida  yhdessä  korkeakoulussa,  kehi ää  ja
toteu aa seuraavassa. Toisaalta moniin oppilaskun en järjestämiin tapahtumiin lii yy
se mielikuva, e ä niissä juhlitaan ja biletetään.
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Pohdintaa

Vastausten pohjalta päädyin lopputulokseen,  e ä jatkossa FDA´n kanna aa pitäytyä
seminaarimaisissa kevä oorumeissa, mikäli se aikoo jatkossa toteu aa ne perinteisellä
sabluunalla  fyysisissä  loissa  tai  virtuaalises  virtuaalimaailmassa.  Tämän
virtuaalitapahtuman  pilotoinnin  hyvänä  puolena  voin  todeta,  e ä  nyt  FDA:lla  on
valmiiksi luotu virtuaalimaailma, jota muokkaamalla tapahtuma voidaan toteu aa ensi
vuonna virtuaalises , jos lanne sen vaa i. 

Mikäli  FDA  ei  saa  osalliste ua  tekijöitä,  siis  tässä  tapauksessa  opiskelijoita
tehtävänantoon,  sen  kanna aa  panostaa  osaavaan  ydinjoukkoon,  joka  pystyy
toteu amaan  tapahtuman  vuodesta  toiseen,  hieman  käsikirjoitusta  muu aen.
Goldbla  (2005,  120)  toetaa,  e ä  vapaa-ajan  vähyyden  vuoksi  vapaaehtoisia  on
haastava löytää. Tämä on hyvin ymmärre ävää, sillä monet opiskelijat omaavat etyn
alan ydinosaamisen, ja osaavat laskea arvon tekemälleen työlleen. Sen vuoksi uskon
joko kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä tai mahdollisuus päästä harjoi elemaan
muotoilualan yrityksessä, josta saa ansiolue eloonsa merii ä, mo voivan opiskelijoita
paremmin osallistumaan tapahtuman suunni eluun sekä toteu amiseen,  ellei  heitä
sitouteta tehtävänantoon  pakollisten kurssien muodossa.
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