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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona LAB-ammattikorkeakoululle ja tapahtumalle 

SELL Student Games 2020. SELL Student Games on vuosittain järjestettävä urheiluta-

pahtuma korkeakouluopiskelijoille. SELL nimi tulee järjestäjämaiden alkukirjaimista 

(Suomi, Estonia, Latvia, Lithuania). Tapahtuma järjestetään vuorovuosina näissä neljässä 

maassa. Se on tarkoitettu kaikille korkeakouluopiskelijoille ja se kerää osallistujia ympäri 

Eurooppaa. LAB-ammattikorkeakoulun oli tarkoitus isännöidä vuoden 2020 tapahtuma ke-

väällä Lahdessa. Lahdessa järjestettävään tapahtumaan odotettiin 1200 osallistujaa. Ta-

pahtuman kesto olisi ollut kolme päivää toukokuussa 2020 sisältäen 15 eri urheilulajia. 

(Opiskelijoiden liikuntaliitto 2020.) SELL Student Games 2020 jouduttiin kuitenkin peru-

maan. LAB-ammattikorkeakoulu päätti yhdessä Opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa perua 

tapahtuman Suomen hallituksen suosituksien mukaisesti COVID-19 pandemian takia 

maaliskuussa 2020. (SELL Student Games 2020). 

Aloitimme työskentelyn tapahtumatiimissä markkinointivastaavina syksyllä vuonna 2019 ja 

tehtävämme jatkuivat kevääseen vuoteen 2020 saakka, kunnes tapahtuma jouduttiin pe-

rumaan. Tehtäviimme kuuluivat tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän tehtävät Suomessa 

sekä kansainvälisesti. Esittelemme tapahtuman ja roolimme tässä opinnäytetyössä. Tämä 

opinnäytetyö sisältää teoriaosan ja toiminnallisen osion. Opinnäytetyö alkaa teoriaosalla 

sisältäen tietoa tapahtuman järjestämisestä ja tapahtumamarkkinoinnista. Toiminnalli-

sessa osiossa käsitellään teoriaosan pääkohtia ja niiden toteutumisia SELL Student Ga-

mes 2020 tapahtumamarkkinoinnissa. 

Teoriaosa käsittelee tapahtuman osa-alueita, tapahtuman suunnittelua, digitaalista tapah-

tumamarkkinointia, toimenpiteitä tapahtuman järjestämiseksi sekä viestintää. Toiminnalli-

nen osio esittelee SELL Student Games 2020 tapahtuman ja osio käsittelee tapahtuma-

markkinoinnin ja kansainvälisen viestinnän toimenpiteitä. Sisällöltään osio käsittelee ta-

pahtuman markkinointia, markkinoinnin toimenpiteitä sekä viestintää ennen vuoden 2020 

tapahtumaa. Tavoitteena oli pohtia digitaalisen tapahtumamarkkinoinnin ja kansainvälisen 

viestinnän eri keinoja ja toimivuutta seuraavalle SELL Student Games tapahtuman järjes-

täjälle Suomessa sekä yleisesti opiskelijatapahtumien järjestäjille. 
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2 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 

Tapahtumat voidaan luokitella kahteen pääryhmään: yritystapahtumiin ja julkisiin tapahtu-

miin. 

Yritystapahtumat 

Yritystapahtumiin kuuluvat opintopäivät, seminaarit, konferenssit, tuotejulkaisut ja tiimiyty-

miset. Yritykset järjestävät opintopäiviä kouluttaakseen, tiedottaakseen ja motivoidakseen 

työntekijöitä. Opintopäivät koostuvat usein puhujista ja esityksistä sekä alan ammattilai-

sista. Opintopäivillä yleisön osallistuminen keskusteluun on tärkeää oppimisen ja uusien 

oivallusten kannalta. Seminaarien tarkoituksena on tuoda työntekijät yhteen ja luoda yh-

teyksiä työntekijöiden välille. Seminaarien tarkoitus on tarkastella kulunutta ajanjaksoa, 

keskustella tulevasta ja määritellä uusia tavoitteita yhdessä. Konferenssien tarkoituksena 

on käsitellä tiettyä aihetta sekä herättää aiheesta keskustelua ja tietoisuutta. Konferenssit 

houkuttelevat useita osallistujia tietyn teeman äärelle. Osallistujia on usein vähintään 100. 

Konferensseissa alan ammattilaiset kerääntyvät puhumaan tietystä aiheesta, jonka jäl-

keen puheenvuoro siirretään yleisölle. Yleisö voi koostua alan ammattilaisista tai aiheesta 

muuten vain kiinnostuneista. (Eventdrive 2020.) 

Tuotejulkaisu on ammattimainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on mainostaa uutta tuo-

tetta. Tapahtumaan kutsutaan asiakkaita, potentiaalisia tuotteen käyttäjiä ja lehdistöä. 

Kutsutut asiakkaat voivat mainostaa uutta tuotetta sosiaalisessa mediassa ja jakaa siitä 

tietoa. Potentiaaliset tuotteen käyttäjät kutsutaan, jotta heidät saadaan vakuutettua tuot-

teen tarpeellisuudesta ja sen merkityksestä. Lehdistöä kutsutaan, jotta tietoa uudesta tuot-

teesta saadaan leviämään, esimerkiksi artikkelin kautta. Tiimiytyminen on myös oma ta-

pahtumansa. Tiimiytymisen tarkoituksena on motivoida työntekijöitä, tuoda työntekijät yh-

teen sekä vahvistaa työntekijöiden yhteenkuuluvuutta. Tiimiytyminen järjestetään usein 

tiimin johtajan pyynnöstä ja tapahtuma kestää yleensä yhdestä kahteen päivään. Tapahtu-

massa yhdistyy usein työnteko ja rennot aktiviteetit. (Eventdrive 2020.) 

Julkiset tapahtumat 

Tapahtumien toinen pääryhmä on julkiset tapahtumat. Julkisiin tapahtumiin kuuluvat erilai-

set festivaalit, messut ja urheilutapahtumat. Festivaalien aiheita ovat yleisimmin musiikki 

tai elokuvat. Festivaaleja järjestetään myös hyväntekeväisyystarkoituksessa. Festivaalin 

järjestäminen vaatii paljon työtä ja valmistelua etukäteen. Festivaalin järjestäminen vaatii 

myös paljon viestintää, jotta tapahtumalle saadaan houkuteltua paljon yleisöä. Ohjelman 

tulee olla huolella suunniteltua ja toteutettua. Festivaalin järjestäminen on riskialtis pro-

jekti, sillä festivaalien budjetti on usein merkittävän suuri. Festivaalien järjestämiselle tulee 
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suunnitella hyvä strategia sekä suunnitella budjetti huolellisesti. Julkisiin tapahtumiin kuu-

luvat myös erilaiset messut. Messut ovat suurikokoinen tapahtuma, joka järjestetään usein 

kerran vuodessa ja ne voivat kestää useita päiviä. Messujen tavoitteena on mainostaa 

koko toimialaa. Messujen teema vaikuttaa siihen, ovatko messut avoinna julkiselle ylei-

sölle vai ainoastaan yrityksille ja alan ammattilaisille. Messut ovat ideaali paikka verkostoi-

tumiselle, sillä messuilla tapaa ihmisiä sekä potentiaalisia uusia asiakkaita. Messut ovat 

myös hyvä paikka maineen ja näkyvyyden edistämiselle. (Eventdrive 2020.) 

Julkisin tapahtumiin kuuluvat myös erilaiset urheilutapahtumat. Urheilutapahtumat voivat 

olla paikallisia, kotimaisia tai kansainvälisiä. Urheilutapahtumat ovat hyvin yleisiä. Urheilu-

tapahtumat voivat kestää muutamia tunteja tai muutamia päiviä tapahtuman koon mu-

kaan. Urheilutapahtuman suurin haaste on kaikkien tarvittavien lupien hankkiminen sen 

järjestämiseksi (Eventdrive 2020.) Tapahtuman järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituk-

sista kerrotaan luvussa 2.5. 

Tapahtuman suunnittelun vaiheet 

Onnistuneen tapahtuman avain on valmistelu. Valmistelun apuna voi hyödyntää eri aske-

lia, jotka jakavat tapahtuman suunnittelun eri vaiheisiin. Tapahtuman suunnittelu tulisi ja-

kaa kymmeneen vaiheeseen: tapahtuman tavoitteen määrittäminen, budjetin asettaminen, 

ajan ja paikan päättäminen, sisällön määrittäminen, tavarantoimittajien ja esiintyjien etsi-

minen, sponsorien lähestyminen, tapahtuman markkinointi, lipunmyynti, varasuunnitelman 

luominen ja itse tapahtumasta nauttiminen. (Alexander 2019.) 

Tapahtuman suunnittelua selkeyttää tavoitteen määrittäminen ja kohderyhmän tiedostami-

nen. Suunnittelussa tulee määritellä, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa ja ketä tapah-

tumaan halutaan houkutella. Tapahtumalle tulee asettaa budjetti tarpeiden ja tavoitteiden 

mukaisesti. Budjetin suunnittelussa tulee määritellä, halutaanko tapahtumalla tehdä voit-

toa vai kattaa ainoastaan kulut. Kyseessä voisi olla myös hyväntekeväisyystapahtuma va-

rojen keräämiselle. Lipunmyynti ja lippujen hinta tulee määritellä jo budjetointivaiheessa. 

Tapahtumalle tulee päättää aika ja paikka jo varhain tapahtuman suunnitteluvaiheessa. 

Tapahtumalle on hankala löytää sponsoreita, esiintyjiä tai tavarantoimittajia, jos tapahtu-

man ajankohtaa ja paikkaa ei ole määritelty. Myös markkinointi ja lipunmyynti on vaikea 

aloittaa, jos aika ja paikka eivät ole selvillä. Paikkaa valittaessa tulee kiinnittää huomiota 

ainakin sijaintiin, saatavuuteen, tarvikkeisiin ja lupiin. (Alexander 2019.) 

Tapahtuman suunnittelussa tapahtuman sisältö tulee määrittää. Sisällön suunnitteluvai-

heessa tapahtumalle voi luoda tapahtuma-aikataulun. Aikataulu pitää tapahtumajärjestä-

jän kartalla varauksista ja järjestelyistä, joita tapahtumalle on suunniteltu. Tapahtuman on-

nistuminen riippuu paljon tapahtumajärjestäjän kyvystä löytää oikeita henkilöitä, joiden 
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kanssa työskennellä. Tapahtumalle tulee etsiä oikeat tavarantoimittajat, puhujat ja esiinty-

jät tarpeiden mukaan. Sponsorien lähestyminen kannattaa aloittaa luomalla listan ideaa-

leista sponsoreista. Ennen sponsorien lähestymistä tulee miettiä, mitä sponsoreilta haluaa 

ja mitä on valmis antamaan heille heidän tarjoamastaan tuesta. Kyseessä on kumppa-

nuus, joten molempien osapuolien tulisi hyötyä ehdotuksesta. (Alexander 2019.) 

Kumppanimyynti tarjoaa paljon hyötyä tapahtumalle. Siitä hyötyvät tapahtumajärjestäjät, 

kumppanit ja asiakkaat. Niiden avulla voidaan nopeuttaa ennakkomyyntiä, järjestää erilai-

sia kampanjoita ja luoda tunnettavuutta tapahtumalle. Kumppanit voivat järjestää tapahtu-

massa ohjelmaa kävijöille ja samalla mainostaa omia palveluita. Tapahtumajärjestäjä voi 

tarjota potentiaalisille kumppaneille yhteistyöpakettia, mikä sisältää suunnitelman näky-

vyydestä ja kuulumisesta tapahtumassa sekä kustannukset. (Korhonen 2018.)   

Tapahtuman markkinointi tulee suunnitella ja etsiä erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttami-

selle. Tapahtumalle voidaan herättää huomiota esimerkiksi erilaisilla tarjouksilla ja kam-

panjoilla. Tapahtuman suunnittelussa on tärkeää luoda varasuunnitelmia. Varasuunnitel-

mien luomiseksi tulee miettiä realistisesti tapahtumaa ja kaikkea, mikä voisi mahdollisesti 

mennä pieleen. Näin tapahtumajärjestäjä voi valmiiksi varautua ja estää mahdolliset kata-

strofit. Tapahtuman järjestämisessä kannattaa delegoida, kun se on mahdollista. Tapahtu-

majärjestäjänkin tulisi nauttia tapahtumasta. Tapahtuman listaukset, kuten aikataulu ja tär-

keimmät yhteystiedot tulee jakaa muiden tapahtuman tekijöiden kanssa, jotta tärkeät tie-

dot ovat aina tarpeen mukaan saatavilla. (Alexander 2019.) 

Tarkistuslistat ovat myös apuna tapahtuman suunnittelussa. Tapahtumajärjestäjä voi 

luoda tarkistuslistat sekä ennen että jälkeen tapahtuman. Tapahtumaa edeltävässä tarkis-

tuslistassa tulee olla riskiarviot, turvallisuussuunnitelmat ja varmistukset vakuutuksista ta-

pahtumalle. Muistutuksia tulee lähettää kaikille tapahtuman tekijöille, varsinkin tapahtu-

man lähestyessä. Lähetettävä muistutus ennen tapahtumaa voi sisältää tietoa ja varmis-

tuksia aikataulusta sekä lisätietoa tapahtumapaikasta. Tapahtuman aikataulua tulee tutkia 

ennen tapahtumaa, jotta kaikki oleellinen on tullut hoidetuksi ennen tapahtuman alkua. 

Tapahtuman jälkeisen tarkistuslistan tulee sisältää muistutuksia sosiaaliseen mediaan 

postaamisesta myös tapahtuman jälkeen. Tapahtuman kuvia ja vierailijoiden kommentteja 

voi hyödyntää sosiaalisessa mediassa. Tapahtuman jälkeen tulee muistaa kiittää tavaran-

toimittajia, esiintyjiä ja henkilökuntaa. Tapahtuman järjestäjän kannattaa kysyä heiltä tun-

nelmia ja palautetta tapahtumasta. Kysymällä selviää, vastasiko tapahtuma odotuksia ja 

mitä voisi mahdollisesti tehdä jatkossa toisin. (Alexander 2019.) 
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2.1 Tavoitteet 

Tapahtumaa suunnitellessa syy tapahtumalle tulee hahmottaa. Tapahtuma kannattaa 

suunnitella tapahtumajärjestäjän näkökulmasta niin, että tapahtuma voisi kiinnostaa myös 

itse tapahtumajärjestäjää osallistumaan. Näin motivaatio tapahtuman tuottamiselle säilyy 

ja odotusarvot pysyvät realistisina. Tapahtumaa suunnitellessa tulee miettiä aluksi mitä 

tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Isoja massatapahtumia on jo olemassa monia 

erilaisia, joten omaperäisyys ja ainutlaatuisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta tapahtuma 

erottuisi joukosta. (Korhonen 2018.) 

Jokaiselle tapahtumalle tulee miettiä tavoitteet. Tavoitteet riippuvat aina tapahtuman luon-

teesta. Vallon ja Häyrisen kirjan mukaan tavoitteet voidaan luokitella kolmeen eri ryh-

mään, jotka luetellaan seuraavaksi esimerkkien kanssa. 

1. Tekniset tavoitteet 

− Oikean kohderyhmän saaminen tapahtumaan 

− Tietyn osallistujamäärän tavoittaminen 

− Tapahtuman kulujen vähentäminen per osallistuja 

2. Muutostavoitteet 

− Uusien ideoiden saaminen 

− Uuden oppiminen 

− Käsityksen tai asenteen muuttaminen 

3. Vaikuttavuustavoitteet 

− Uusien asiakkuuksien luominen 

− Lisämyynnin saaminen 

− Tehokkuuden parantaminen 

(Vallo & Häyrinen 2016, 59.) 

Tapahtumalle tulee miettiä tarina, jolla ideaa tapahtumasta voidaan myydä eteenpäin ja 

saada ihmiset aidosti kiinnostumaan. Edullisin osa markkinointia on keksiä omaperäinen 

tarina, joka viestii tapahtuman arvoja, ideoita ja tavoitteita. Mitä helpompi tarinaa on jakaa 

eteenpäin, sitä suurempi voima tarinalla on. Toisin sanottuna tarinan on oltava tarpeeksi 

yksinkertainen, jotta sitä on helppo jakaa eteenpäin. Jos tarina jää jonkun mieleen ja 
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tekee vaikutuksen, todennäköisesti tarinaa kerrotaan myös eteenpäin. Tarinaan tulisi si-

sällyttää ainakin seuraavat asiat: miksi tapahtuma järjestetään, yrityksen liiketoiminta ja 

ydintarina. Tarinassa tulee pitää kiinni punaisesta langasta. (Korhonen 2018.) 

2.2 Tapahtumatiimi 

Tapahtuman rakentamisessa toimivalla ja tehokkaalla tiimillä on suuri merkitys. Tapahtu-

mien ja projektien onnistuminen riippuu paljon projektitiimin toimivuudesta. Onnistunut 

viestintä on edellytys menestyksekkäälle projektille. Projekteissa voi tulla esiin haasteita ja 

tilanteet voivat mahdollisesti muuttua nopealla tahdilla ja tiiminjäsenet saattavat olla eri 

paikoissa. Siksi projektin viestintä tulee suunnitella huolellisesti ja palautetta tulee kysyä 

viestinnästä koko projektin ajan. Projektin viestintään tulee löytää oikeat työkalut ja mene-

telmät projektin tarpeiden mukaisesti. Tärkeää on varmistaa, että jokainen projektitiimin 

jäsen on ymmärtänyt projektin tarkoituksen ja tavoitteen, omat roolit ja vastuut projektissa 

sekä projektin tehtävänannot. (Kähönen 2016.) 

Yhteishengen luominen vaatii aikaa ja panostusta sekä myös epävirallista toimintaa. 

Avoin ilmapiiri sekä hyvä yhteishenki tukee kommunikointia sekä hiljaisen tiedon siirty-

mistä. Projekteissa projektipäällikön tulee varmistaa, että yhteistyö eri tiimien välillä on toi-

mivaa ja yhteishenki hyvä. Projektipäällikkö on vastuussa projektitiimin yhteishengestä ja 

haasteena onkin saada erilaiset tiiminjäsenet toimimaan yhdessä. Projekteissa jokainen 

tiimin jäsen on yksilö ja oman alansa asiantuntija. (Kähönen 2016.) 

Hyvää yhteishenkeä voi luoda ja ylläpitää seuraavilla keinoilla: 

• omistajuus, luottamus ja sen rakentaminen 

• tutustuminen 

• positiivinen ja avoin kommunikointi 

• rakentava ajattelu 

• osaamisen kehittäminen 

• rutiinien rikkominen 

• ihmissuhdetaidot ja niiden kehittäminen. 

Omistajuudella tarkoitetaan selkeitä vastuualueita sekä oman roolin ja tehtävien ymmärtä-

mistä. Tehtävät tulisi myös pilkkoa osiin, jotta niiden suorittamiseen jää tarpeeksi aikaa 

annetusta aikataulusta. Selkeät tehtävänannot ja roolienjako ovat projektin kannalta 
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tärkeitä, sillä epäselvät tehtävänannot ja niiden jakaminen useammalle tiiminjäsenelle voi 

aiheuttaa haasteita ja epäluottamusta. (Kähönen 2016.) 

Luottamus on tärkeä tekijä hyvän yhteishengen luomisessa. Ilman luottamusta tiiminjäse-

net eivät mahdollisesti esitä kysymyksiä, jaa mielipiteitä tai ilmaise kehitysideoita. Epäkoh-

tia ja ongelmia voidaan myös piilotella ilman luottamusta. Luottamus muodostuu, kun tii-

minjäsenet tuntevat toisensa paremmin. Luottamuksen tulisi alkaa rakentua projektitiimin 

perustamisesta alkaen. Tutustuminen on myös tärkeää, sillä toisten vahvuuksien tuntemi-

nen helpottaa avun ja tuen saamista tiiminjäsenten kesken. Apua on helpompi kysyä, kun 

tietää valmiiksi keneltä apua kannattaisi kysyä tavoitteen saavuttamiseksi. (Kähönen 

2016.) 

Positiivinen ja avoin kommunikointi ovat merkittäviä hyvälle yhteishengelle ja onnistuvalle 

projektille. Hyvä ilmapiiri ja riittävät tauot tuovat lisää energiaa ja intoa työhön. Tämä lisää 

myös tuottavuutta ja tyytyväisyyttä. Tiiminjäseniin tulisi tutustua ja oppia tuntemaan hei-

dät. Jokaisen tiiminjäsenen tulisi tuntea olevansa osa tiimiä ja kokea työnsä olevan arvos-

tettua. Tiimeissä sattuu myös epäonnistumisia ja virheitä, jotka tulisi käsitellä rakentavasti. 

Syyttelyllä ja negatiivisella reagoinnilla luodaan epämiellyttävä ilmapiiri sekä luottamus ja 

tuottavuus heikkenee. Sattuneita virheitä on hyvä pohtia yhdessä ja etsiä niihin myös yh-

dessä ratkaisut. Virheistä on tarkoitus oppia ja jakaa saatua oppia myös muille tiiminjäse-

nille. (Kähönen 2016.) 

Usein tiiminjäsenet haluavat oppia, kehittää ammattitaitoja ja edetä uralla. Tiiminjäsenten 

tulisi voida oppia toisiltaan, löytää uusia tapoja toimia ja jakaa tietoa. Hyvän yhteishengen 

keskiön muodostaa ihmissuhdetaidot ja niiden kehittäminen. Hyvät ihmissuhdetaidot 

omaava tiiminjäsen luottaa, tukee ja kunnioittaa toisia, edistää luottamusta ja sitoutumista, 

ilmaisee tunteitaan vapaasti, tarttuu ongelmiin välittömästi sekä on avoin ja rehellinen. 

(Kähönen 2016.) 

2.3 Sisäinen viestintä 

Sisäinen viestintä on merkityksellistä bränditavoitteiden toteutumiselle ja tavoitteiden saa-

vuttamiselle. Sisäiseen viestintään sisältyy tavoitteiden tunteminen, roolien selkeä jako ja 

vuoropuhelu henkilöstön kesken. Sisäisen viestinnän toimiminen on hyvin tärkeää, sillä 

henkilöstö luo brändin, toteuttaa strategian ja tekee tuloksia. (Virmala 2019.) Sisäinen 

viestintä sitouttaa ja motivoi, kun se koetaan toimivaksi. Toimiva sisäinen viestintä sitout-

taa työntekijöitä, kasvattaa työmotivaatiota ja parantaa asiakaskokemusta. Motivoitunut 

henkilöstö parantaa myös asiakaskokemusta, sillä asiakaskokemus alkaa organisaation 

sisällä ja ilmenee asiakkaan kokemuksena. (Kekäläinen 2016.) Sisäinen viestintä 
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toimivana koettuna tukee koko organisaation toimintaa. Henkilöstö on tyytyväinen, moti-

voitunut ja ajan tasalla. Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö antaa myös parempaa pal-

velua, mikä parantaa asiakaskokemuksia. Microsoft Teams sekä WhatsApp ovat hyviä 

esimerkkejä alustoista, mitkä toimivat hyvin sisäisessä viestinnässä.  

Microsoft Teams 

Microsoft Teams on Online-alusta, jonka tarkoituksena on tuoda työntekijät yhteen. Se on 

alusta videotapaamisille, reaaliaikaiselle keskustelulle, tiedostojen jakamiselle ja muok-

kaamiselle. Teams esiteltiin alun perin vuonna 2016 Office 365 Yritys ja Liiketoiminta -ti-

laajille. Kyseessä on Online-työpiste, joka perustuu verkossa käytävään keskusteluun. 

Teams tuli laajasti saataville vuonna 2017 kaikille Office 365-tilaajille. (Martindale, 2020.)  

Teams jakautuu viiteen rakenneosaan: tiimi, kanava, kanavan välilehdet, aktiivisuus ja toi-

minta -syöte ja Chat. Tiimi on ikään kuin virtuaalinen rakennus, jonne kutsutut tiiminjäse-

net tulevat tekemään yhteistyötä. Kanavat ovat kuin huoneita virtuaalisessa rakennuk-

sessa, jotka ovat lukittuja ja joihin pääsee vain kutsulla. Nämä kanavat voivat olla esimer-

kiksi kirjanpitoa tai henkilöstöhallintaa varten. Kanavan välilehtiin voi lisätä esimerkiksi tie-

dostoja ja postauksia. Usein tiedostot ovat myös kanavakohtaisia. Aktiivisuus ja toiminta -

syöte luo mainintoja, ilmoituksia ja vastauksia kanavilta toiminnan seuraamiseksi. Chat -

osiossa keskusteluja voi käydä joko yksityisesti tai tiimin kesken. (Martindale, 2020.) 

WhatsApp 

WhatsApp Messengerin eli WhatsApp pikaviestintäohjelman perustivat entiset Yahoon 

työntekijät Jan Koum ja Brian Acton vuonna 2009 (Jackson 2012). Yli 2 miljardia ihmistä 

180 eri maassa käyttää WhatsApp ohjelmaa kommunikoitiin läheistensä kanssa, milloin ja 

missä vain. WhatsApp ohjelma on saatavissa puhelimiin ympäri maailmaa. WhatsApp on 

maksuton ja tarjoaa helpon, turvallisen ja luotettavan tavan soittaa puheluita sekä lähettää 

viestejä. WhatsAppilla voi tänä päivänä lähettää ja vastaanottaa erilaisia medioita muun 

muassa ääniviestejä, dokumentteja, kuvia sekä videoita. Jokaisen päätöksen taustalla 

WhatsApp haluaa ihmisillä olevan mahdollisuus kommunikoida muihin ympäri maailmaa 

ilman rajoja. WhatsApp liitettiin Facebook sovellukseen vuonna 2014, mutta jatkaa edel-

leen erillisenä sovelluksena, jonka tarkoituksena on tarjota ihmisille ympäri maailmaa luo-

tettavasti sekä nopeasti viestintäpalvelua. (WhatsApp 2020.)  

2.4 Budjetti 

Jokainen tapahtuma tarvitsee budjetin. Budjetti on suunnitelma, johon kirjataan tulot ja 

menot. Sen avulla voi seurata tapahtuman taloudellista tilannetta. Budjetin laatiminen 
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vaatii informaatiota tapahtumaa koskevista tuloista ja menoista. Tärkeää on luoda koko-

naisbudjetti tapahtumalle ja sen jälkeen pilkkoa se pienempiin osiin. Pienempiä kokonai-

suuksia on helpompi hahmottaa ja vähemmän asioita jää huomioimatta. Yllätyskuluihin 

kannattaa budjetoida noin 5 % varmuuden vuoksi. Alussa luvut ovat arvioita, joita pitää 

kuitenkin matkan varrella huomioida ja muokata. Budjetin joustavuus tulee muistaa ja 

muunnella sitä läpi valmisteluajan. Varsinkin isoissa tapahtumissa muutokset ovat yleisiä 

ja yllätyskustannuksia syntyy. Budjetin laatimisessa tärkeintä on jatkuva seuranta ja siihen 

reagointi. (Liveto 2018.) 

Hyvä budjetointi selkeyttää tapahtuman etenemistä. Tapahtumajärjestäjän on helpompi 

ymmärtää tekemättömät tehtävät ja ne kustannukset, joihin tulee reagoida. Tapahtumajär-

jestäjän kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin, jos budjetti alkaa näyttää nega-

tiiviselta: karsiminen kalleimmasta, kustannuksien kilpailuttaminen, keskittyminen yhteis-

työkumppaneiden hankintaan ja myyntiin, lipunmyynnin sujuvuudesta huolehtiminen ja va-

paaehtoistyövoimaan panostaminen. (Liveto 2018.) 

Tapahtuman lipunmyynti 

Tavoitteet lipunmyynnin osalta tulee miettiä etukäteen, sillä myynnin realistiset tavoitteet 

ajavat tapahtumatiimiä eteenpäin ja luovat tapahtumalle uskottavuutta. Lipunmyynti on ta-

pahtuman järjestäjälle tärkeä tulonlähde. Etenkin ennakkolippujen myynnin rakennetta tu-

lisi miettiä markkinoinnin kautta. Tehokkaalla ennakkolippujen kampanjoinnilla luodaan 

mielenkiintoa kohderyhmille. Ennakkomyynti mittaa markkinointiviestin toimivuutta, tapah-

tuman arvoa ja tapahtuman sisältöä verrattuna sen hintaan. (Korhonen 2018.) 

Ohjeita tapahtuman lipunmyynnin rakentamiselle. 

• Brändien luominen eri lippukategorioille. 

• Lippukategorioiden erojen selkeä viestiminen ostajalle. Tehokasta tehdä yksinker-

taiset lippupaketit, joissa hinta ja sisältö vaihtelevat selkeästi. Näin korkein hinta 

saa lisäarvoa. 

• Ennakkomyynnin syiden ja hyötyjen painottaminen. Yleisin tapa tälle on hinta. 

• Kohderyhmän muistuttaminen väliajoin mistä ja miten liput ovat saatavissa. 

• Lipunmyynnin hallinnointi kampanjoilla tai alekoodeilla. Näin voi luoda syitä lipun 

ostamiselle mahdollisimman ajoissa. 

• Kampanjan luominen esimerkiksi tarjoamalla lipun edullisemmin ensimmäisille os-

tajille. 
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• Siistin työilmapiirin luominen ja oman henkilökunnan hyödyntäminen myyntitiiminä. 

Alekoodin tarjoaminen, mikä mahdollistaa eteenpäin jaon ja vauhdittaa näin myyn-

tiä.  

(Korhonen 2018.) 

2.5 Tapahtumaturvallisuus 

Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan ja tapahtu-

majärjestäjän täytyy noudattaa kuluttajaturvallisuuslain yleisiä vaatimuksia. Tapahtuman 

pääjärjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta, vaikka turvallisuusjärjestelyt olisi-

vatkin ulkoistettu. Tapahtumasta ei saa aiheutua vaaraa yleisölle tai omaisuudelle. Tapah-

tumaturvallisuuteen kuuluu yleisöturvallisuus, paloturvallisuus, ensiapu, järjestyksenpito, 

rikosturvallisuus ja elintarviketurvallisuus. Jo tapahtumasuunnittelun vaiheessa tulee miet-

tiä, kuinka laaja tapahtuma on kyseessä ja mistä tapahtuman turvallisuus koostuu. Tapah-

tuman laajuutta vaikuttaa odotettava yleisömäärä, tapahtuma-alueen koko, erillisten tilojen 

määrä ja pinta-ala, tapahtuman toistuvuus tai kesto. Tapahtuman luonne koostuu siitä, 

mitä tapahtumassa tehdään ja ketkä tapahtumaan osallistuvat. Tapahtuma on korkeariski-

nen silloin, kun yleisöllä on mahdollisuus osallistua itse aktiviteetteihin, tapahtumaan kuu-

luu vaarallisia osa-alueita, kuten ilotulitteita tai moottoriajoneuvoja tai jos tapahtuma järjes-

tetään paikassa, johon liittyy turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. (Turvallisuus- ja kemikaali-

virasto Tukes 2020.) 

Tapahtuman turvallisuutta tulee johtaa. Tämä tarkoittaa turvallisuuden suunnittelua etukä-

teen ja sen seuraamista koko tapahtuman ajan. Havaittuihin puutteisiin tulee reagoida 

ajoissa sekä mitata turvallisuutta sopivilla mittareilla. Turvallisuuden johtamisessa tulee 

ottaa normaaliolosuhteiden lisäksi huomioon myös poikkeustilanteet. Turvallisuuden johta-

miseen kuuluu yhteistyö viranomaisten, asiantuntijoiden ja kumppanien kanssa. Tapahtu-

majärjestäjä huolehtii, että tapahtumassa on ammattitaitoista henkilökuntaa koko tapahtu-

man keston ajan. Henkilökunta tulee perehdyttää ja kouluttaa tehtävien lisäksi myös tur-

vallisuusasioihin. Henkilökunnan tulee myös erottua yleisöstä, esimerkiksi erottuvalla ja 

yhtenäisellä vaatetuksella. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2020.) 

Tapahtuman aluesuunnittelu on myös osa tapahtuman turvallisuutta. Tapahtumajärjestä-

jän tulee varmistaa tapahtuman tilojen, rakenteiden, rakennusten ja ulkoalueiden turvalli-

suus. Tapahtuman aluesuunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: alueen so-

veltuvuus tapahtumapaikaksi, yleisön enimmäismäärä eri alueilla ja tilanteissa, yleisön 

kulkureitit, yleisöä runsaasti keräävät kohdat, huolto- ja pelastusteiden ja -alueiden suun-

nittelu, tilapäisten rakenteiden kestävyys, kiinnitys ja sijoittelu sekä tapahtuman 
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vaikutukset lähiympäristöön. Tapahtumajärjestäjä voi vaikuttaa yleisön määrään ja liikku-

miseen tapahtuma-alueella ohjelma- ja aikataulusuunnitelman avulla. Ohjelmasuunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon käytettävissä olevien tilojen riittävyys ja soveltuvuus enna-

koidulle yleisömäärälle. Esitykset ja näytökset tulee sijoittaa ja ajoittaa niin, ettei niistä 

koidu haittaa toisilleen tai tapahtuman yleisölle. Aikataulusuunnittelussa tulee huomioida 

yleisön määrä ja käyttäytyminen ohjelman taukojen aikana sekä järjestetyn ohjelman ulko-

puolella. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2020.) 

Tapahtumajärjestäjän on tarpeen mukaan määriteltävä olosuhderajoitukset tapahtumalle. 

Olosuhderajoitukset tarkoittavat niitä reunaehtoja, joiden mukaan tapahtuma voidaan jär-

jestää turvallisesti. Tapahtuman turvallisuuteen vaikuttavia olosuhteita ovat esimerkiksi 

säätila, valaistusolosuhteet, yleisön käyttäytyminen, sekä mahdolliset ulkoiset häiriötekijät. 

Tapahtumajärjestäjällä tulee olla selkeä toimintaohje sen varalle, että olosuhteet muuttu-

vat merkittävästi tai nopeasti tapahtuman aikana. Tapahtumajärjestäjän on ryhdyttävä toi-

menpiteisiin, jos olosuhdemuutoksista aiheutuu merkittävää vaaraa. Tapahtumajärjestäjä 

on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2020.) 

Luvat ja ilmoitukset 

Tapahtuman luvat ovat tapahtumajärjestäjän vastuulla. Luvat vaihtelevat paljon riippuen 

siitä, millainen tapahtuma on kyseessä. Tapahtumia koskevat monet säännöt, ohjeistukset 

ja lait. Tapahtumajärjestäjän tulee olla tietoinen tarvittavista luvista, ja ottaa huomioon lu-

pia ja ilmoituksia koskeva käsittelyaika. Yleisin tarvittava lupa on maankäyttölupa, joka 

koskee ulkotapahtumia. Lupa haetaan maanomistajalta tai paikkakunnan kiinteistötoi-

melta. Muut tarvittavat luvat riippuvat tapahtuman luoneesta ja tapahtuman ihmismää-

rästä. (Korhonen 2018.) 

Tapahtumia mahdollisesti koskevat luvat ja ilmoitukset. 

• Poliisin luvat ja ilmoitukset. Tehdään suuren ihmismäärän kokoontuessa yhteen 

paikkaan. Sisältää turvallisuussuunnitelman, aluekartan ja maankäyttöluvan. 

• Anniskeluluvat. Lupa haetaan, jos tapahtumassa myydään alkoholituotteita. 

• Pelastuslaitoksen ilmoitus. Tehdään yli 200 hengen yleisötapahtumiin ja ilmoitus 

sisältää yleisön pelastussuunnitelman. 

• Maankäyttölupa. Kaikki ulkotapahtumat vaativat tämän luvan. 

• Musiikin julkisen esittämisen lupa. Lupia haetaan, jos yleisölle soitetaan musiikkia. 

Toimitettava, kun yleisömäärä on tiedossa. 
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• Tilapäiset rakenteet. Ilmoitus tarvitsee tehdä, jos rakenteet ovat paikoillaan 2 viik-

koa. 

• Tilapäinen sähkö. Ilmoitus tehdään tilapäisen sähkön tarpeelle. 

• Liikennejärjestelyt. Lupia haetaan, jos tapahtuma vaatii liikenteen rajoittamista. 

• Elintarvikelupa/Tupakkatuotteiden myyntilupa. Lupaa haetaan, jos tapahtumassa 

myydään elintarvikkeita tai tupakkatuotteita.  

• Meluilmoitus. Lupaa haetaan tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtu-

masta. 

• Jätehuollon ilmoitus. Ilmoitus tehdään oman paikkakunnan Ympäristönsuojeluun. 

• Ilotulitus ja pyrotekniset laitteet. Lupaa haetaan, jos tapahtumassa käytetään ilotu-

litteita tai pyroteknisiä laitteita. Ilmoitus tehdään paikkakunnan pelastuslaitokselle. 

(Korhonen 2018.) 
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3 TAPAHTUMAMARKKINOINTI 

Digitalisaatio on vaikuttanut siihen, mistä ja miten haetaan tietoa ja kuinka oma-aloitteisia 

nykypäivän kuluttajat ovat. Informaation tulee olla helposti löydettävissä ja oikeita kanavia 

tulee osata hyödyntää. Tapahtumamarkkinointiin tulee valita sellaiset kanavat, jotka vas-

taavat valitun kohderyhmän tarpeisiin. Tapahtumamarkkinoinnin suunnittelu alkaa markki-

nointisuunnitelmalla ja kohderyhmän rajaamisella. 

3.1 Digitaalinen markkinointi 

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa sähköisesti toteutettua markkinointia sen kaikissa muo-

doissa. Sitä voidaan kutsua myös sähköiseksi markkinoinniksi, online-markkinoinniksi tai 

internet markkinoinniksi. Digitalisoitumisen seurauksena markkinoijien on täytynyt löytää 

uusia tapoja tavoittaa kohderyhmiä. Digitaalinen markkinointi hyödyntää sosiaalisen me-

dian lisäksi erilaisia sähköisiä sisältöjä. Digitaalista markkinointia voi toteuttaa ja hyödyn-

tää erilaisilla keinoilla. Erilaisia keinoja ovat esimerkiksi sosiaalinen media, bannerit, kotisi-

vut, mobiilisovellukset, podcastit ja sähköpostimarkkinointi. (Suomen Hakukonemestarit 

2020.)  

Digitaalisessa markkinoinnissa viestintä on kaksisuuntaista. Kuluttajien suuntaan kommu-

nikoidaan aktiivisesti ja kuluttajat viestivät takaisin. Kommunikointi on digitaalisessa mark-

kinoinnissa julkista ja nopeatempoista. Julkiselle sivulle voi kommentoida ja kommentit 

ovat myös näkyvissä. Kommentteihin reagointi on myös nopeaa. Usein viestinnän tyyli on 

myös aitoa ja henkilökohtaista. Digitaalisessa markkinoinnissa saatavuus voi olla jatku-

vaa, jos yrityksellä on esimerkiksi sosiaalista mediaa pyörittäviä työntekijöitä. Näin yrityk-

sellä on valmius ja resursseja reagoida kuluttajien pyyntöihin ja viesteihin nopeatempoi-

sesti. (Suomen Hakukonemestarit 2020.) 

Molemminpuolinen kommunikointi ja palaute nopeuttavat mainoskampanjoiden suunnitte-

lua, optimoimista ja muokkaamista palautteen ansiosta. Digitaalisen markkinoinnin hyötyjä 

ovat interaktiivisuus kuluttajien kanssa, mainosten kohdennettavuus ja tarkka tieto mai-

noskampanjoiden onnistumisesta. Interaktiivisuus kuluttajien kanssa voi tuoda yritykselle 

arvokasta palautetta. Digitaalista markkinointia voi kohdentaa erilaisille yleisöille. Mainos-

kampanjan voi kohdentaa esimerkiksi yhdelle kaupungille, maalle tai maailmanlaajuisesti. 

Digitaalinen markkinointi ei kuitenkaan välttämättä tavoita kaikkia. (Suomen Hakuko-

nemestarit 2020.) 

Digitaalinen markkinointi tarjoaa paljon hyötyjä oikein toteutettuna. Komulainen on listan-

nut kirjassaan viisi erilaista virhettä, joita digitaalisessa markkinoinnissa tulee välttää. 
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Ensimmäinen virhe on se, ettei ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Useimmiten syynä on 

ajan, resurssien ja osaamisen puute. Liikkeelle pääsee kuitenkin aluksi tunnistamalla koh-

deryhmän. Aluksi kannattaa myös keskittyä yhteen sosiaalisen median kanavaan kerral-

laan. Myös postauksien tehovoimaa kannattaa kokeilla sekä seurata ja analysoida tulok-

sia. Markkinointisuunnitelma tulee tehdä ja noudattaa sitä. Toinen virhe on yhdensuuntai-

seen viestintään keskittyminen ja vuorovaikutuksen unohtaminen. Sosiaalisessa medi-

assa seuraajia tulee aktivoida kommentoimaan ja jakamaan kokemuksia. Tästä saatua 

hyötyä voi myös hyödyntää sisältömarkkinoinnissa. (Komulainen 2018, 118.) 

Kolmas virhe on uusien asiakkaiden hankintaan panostaminen nykyisille asiakkaille mark-

kinoinnin sijaan. Uusasiakashankinta on kallista, ja yleensä vain 1–2 % verkkosivujen kä-

vijämäärästä konvertoituu kaupaksi ensimmäisellä käynnillä. Uusien asiakkaiden hankinta 

on huomattavasti kalliimpaa nykyisten asiakkaiden säilyttämiseen verrattuna. Uuden asi-

akkaan hankinta maksaa 6–7 kertaa enemmän kuin nykyisen asiakkaan säilyttäminen. 

Todennäköisyys myyntiin nykyiselle asiakkaalle on 60–70 %, kun taas todennäköisyys uu-

den asiakkaan ostamiselle on vain 5–20 %. Molempiin asiakasryhmiin tulee kuitenkin pa-

nostaa haettaessa kannattavaa kasvua. (Komulainen 2018, 119.) 

Neljäs virhe on mainonnan virheellinen kohdentaminen. Mainonta tulee kohdentaa juuri 

oikeaan kohderyhmään, joka voi määrittyä maantieteellisestä alueesta, iästä, sukupuo-

lesta tai sivuston vierailijoiden mukaan. (Komulainen 2018, 119.) Viides virhe on datan 

seuraamisen ja hyödyntämisen unohtaminen. Jokaisesta digitaalisesta kanavasta on saa-

tavilla tietoa kävijöistä, demografiasta ja kuluttajakäyttäytymisestä. Oleellista ei kuitenkaan 

ole datan määrä vaan se, mitä sillä tehdään. Analyysin pohjalta saatujen asiakaskäyttäy-

tymisen oivalluksien avulla voi muuntaa mainontaa niin, että se palvelee strategian tavoit-

teita. (Komulainen 2018, 120.) 

3.2 Markkinointisuunnitelma 

Ennen tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän aloittamista on tärkeää luoda markkinointi-

suunnitelma. Markkinointisuunnitelma suunnitellaan koko tapahtumaprosessille huomioi-

den tapahtuman kohderyhmät sekä tavoitteet. Suunnitelmaan sisällytetään, mitä tehdään 

ennen tapahtumaan, tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen. (Vallo & Häyrinen 

2016, 69.)  

Vallon ja Häyrisen kirjassa markkinointiviestintäsuunnitelma sisältää seuraavat neljä 

asiaa: 

• sisäinen markkinointi  

• mediamarkkinointi 
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• suoramarkkinointi 

• markkinointi sosiaalisessa mediassa. 

Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan tiedonkulkua tapahtumasta organisaation sisällä. 

On tärkeää, että olennainen tieto tapahtumasta kulkee hyvin ja oikeille ihmisille. Media-

markkinoinnilla tarkoitetaan tapahtuman mahdollista mediamarkkinointia esimerkiksi lehti-, 

radio- tai TV-mainontaa. Kohderyhmää miettien osataan arvioida mikä mediamarkkinoin-

nin keino voisi olla paras tapahtumalle. Esimerkiksi iäkkäät henkilöt lukevat paljon sano-

malehtiä, joten jos kohderyhmänä olisi iäkkäät, niin sanomalehti olisi mahdollisesti paras 

mediamarkkinoinnin keino tapahtumalle. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan suoraa yhtey-

denottoa potentiaalisiin asiakkaisiin. Yleisin suoramarkkinoinnin muoto tällä hetkellä on 

sähköpostitse lähetetyt suorakirjeet sekä uutiskirjeet. Sosiaalisen median markkinoinnilla 

tarkoitetaan mainostamista jollain sosiaalisen median kanavalla, mitä kautta voi tavoittaa 

oman kohderyhmänsä. Sosiaalisen median markkinointia kannattaa hyödyntää silloin, kun 

se on tavoitteen kannalta mielekästä sekä tavoittaa oikeat kohderyhmät. (Vallo & Häyry-

nen 2016, 70.) 

3.3 Kohderyhmä 

Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon tapah-

tuman jokainen kohderyhmä sekä tavoite. Tänä päivänä on yhä tärkeämpää kohderyh-

män segmentointi eli kohderyhmän jakaminen erilaisiin ryhmiin esimerkiksi harrastusten 

tai kiinnostuksen kohteiden perusteella. On tärkeää muistaa, että tapahtumaa ei olla jär-

jestämässä itselle vaan tietylle kohderyhmälle. Pitää siis tarkasti analysoida kohderyhmä 

ja muistaa, että se mikä sopii yhdelle ei kuitenkaan sovi kaikille. Tapahtuman suunnitte-

lusta loppuun asti on tärkeää muistaa kohderyhmän huomioiminen. Kenelle tahansa ta-

pahtuma järjestetään, on se sitten henkilöstölle, perheelle, ystäville, asiakkaille tai suurelle 

ihmismäärälle, on tärkeää toteuttaa se aina yhtä huolellisesti. (Vallo & Häyrinen 2016, 

148.)  

Ostoryhmien luominen auttaa asiakasryhmien tunnistamisessa ja markkinointikeinojen va-

litsemisessa tapahtumalle. Yleensä tapahtumille voi keksiä 1–5 ostopersoonaa, joista 1–3 

on helpoin määritellä. Harjoitukseen tarvitsee kynän ja paperia, sekä tapahtuman työryh-

män huomion vähäksi aikaa. Harjoitus aloitetaan määrittelemällä 1–3 ostopersoonaa, joi-

den pitäisi olla kiinnostuneita tapahtumasta. Henkilökuvaus aloitetaan perustiedoista, ku-

ten henkilön nimestä, iästä, sukupuolesta, harrastuksista ja asuinpaikasta. Harjoituksessa 

luodaan kokonaiskuva henkilöstä, jonka uskotaan todellisuudessa olevan olemassa. (Kor-

honen 2018.) 
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Ostajapersoonien avulla oppii tuntemaan asiakkaat ja kohdentamaan markkinointia oikein. 

Ostajapersoonien määrittäminen tarjoaa myös paljon hyötyä. Niiden määrittäminen sel-

keyttää markkinoinnin suunnittelua, puhuttelee asiakasta, rajaa ei-potentiaaliset asiakkaat 

pois ja auttaa erottumaan kilpailijoista, sillä sisältö voi olla persoonallisempaa. (Ranta 

2020.) Tapahtumaa järjestettäessä kohderyhmän lisäksi on otettava huomioon arvovie-

raat, keille halutaan osoittaa tapahtumassa erityistä huomiota. On tärkeää katsoa, että he 

sopivat tapahtuman kutsuttujen joukkoon ja ottaa heidät huomioon jo alusta alkaen muun 

muassa varmistaen erikoisjärjestelyt esimerkiksi kuljetuksessa tai majoituksessa. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 149.)  

3.4 Kuluttajakäyttäytyminen 

Digitalisaatio vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Yrityksen arvo syntyy kuluttajan näkökul-

masta digitalisaation seurauksena. Muutoksen elementit mukaan liiketoiminnassa huomi-

oon ottava yritys saa kilpailuedun markkinoilla. Myös yrityksen arvo ja suorituskyky kasva-

vat, kun yritys alkaa kehittämään palveluitaan digitaalisiksi. Digityövälineet tuovat monia 

uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä yritykselle. Digityövälineillä saadaan uusia asiakkaita, 

mahdollistetaan parempi asiakaspalvelu, parannetaan asiakastyytyväisyyttä, lisätään 

myyntiä nykyisille asiakkaille, seurataan kuluttajakäyttäytymistä ja rekrytoidaan työnteki-

jöitä. (Komulainen 2018, 21.) 

Digitaalisten kanavien ja verkkokaupan käyttöönotto kasvattaa liikevaihtoa ja luo uusia 

markkinoita yritykselle. Digimarkkinoinnin avulla on mahdollista tavoittaa uusia asiakkaita 

rajallisen markkina-alueen ulkopuolelta. Saavutettavuus digitaalisissa kanavissa voi edes-

auttaa asiakkaan ostopäätöksen tekemistä. (Komulainen 2018, 22.) Digimarkkinoinnin 

avulla yritys voi kertoa lisää brändistä, tarinasta ja sitouttaa asiakasta seuraamaan sisäl-

töä. Samalla se edistää vuorovaikutusta nykyisten asiakkaiden kanssa. Asiakas hakee en-

sisijaisesti verkosta tietoa tarpeiden pohjalta. (Komulainen 2018, 23.) 

Tiedon löytyminen verkosta herättää asiakkaalle luottamuksen tunnetta yrityksen palvelui-

hin ja tuotteisiin. Digikanavissa tiedon löytämisen lisäksi tärkeää on hyvän asiakaskoke-

muksen luominen. Asiakastyytyväisyys kasvattaa asiakkaan sitoutumista. Asiakkaan si-

toutumista voi edesauttaa luomalla sellaista sisältöä, johon pääsee osallistumaan. Sisäl-

töä tulisi voida kommentoida, tykätä ja jakaa. Näin asiakas voi myös suositella palvelua 

omalle verkostolleen. Palvelun laatua parantavat verkkopalvelun tehokkuus, helppous 

sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen nopeasti. (Komulainen 2018, 23.) 

Monikanavaiset strategiat sitouttavat ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Monikanavaisuus 

tarkoittaa ilmiötä, jossa asiakas vaeltaa kanavalta toiselle tiedonhaun ja ostamisen eri 
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vaiheissa. Digikanavissa ostostentekoon liittyvät elämyksellisyys, hetkessä eläminen ja 

nopeus. Mobiiliostamisen mahdollisuus lisää kaupan todennäköisyyttä 50 % verrattuna 

verkkokauppaan. Yrityksen on tärkeää olla siellä missä asiakaskin ja kehittää moni-

kanavaisuutta tukevia asiakasstrategioita. Sujuvan asiakaskokemuksen luomiseksi asiak-

kaan polku tulisi kartoittaa. Parhaimmillaan digikanavan kauppa toimii kohtauspaikkana, 

joka integroi useita ostokanavia, kuten kivijalkaa- ja verkkokauppaa. (Komulainen 2018, 

23.) Digimarkkinoinnin suurimpia hyötyjä ovat asiakkaiden parempi tavoittaminen, sitoutta-

minen ja seuranta (Komulainen 2018, 26).  

Tiedon jakaminen asiakkaille digitaalisissa kanavissa lisääntyy sekä kuluttajamarkkinoilla 

että yritysten välisessä kaupankäynnissä. Digitaalisista kanavista saatava tieto tuotteista 

lisää asiakkaiden tekemien ostojen määrää. Tuotteiden tutkiminen verkossa ja fyysinen 

ostotapahtuma tukevat toisiaan. Asiakas voi hankkia tietoa ensin verkosta ja sitten tehdä 

hankinnan siellä, missä se on asiakkaan mielestä helpointa. (Komulainen 2018, 27.) Eten-

kin kuluttajamarkkinoilla verkkokaupan ja digitaalisten kanavien käyttö ostamisessa on 

kasvussa. Niissä brändi ja monikanavaisuus ovat tekijöitä, joilla tarjontaa erilaistetaan ja 

saadaan kilpailuetua. Brändiin ja monikanavaisuuteen panostaminen edistää näkyvyyttä 

ja erilaistumista. Sosiaalisen median kanavat vahvistavat myös brändin tunnettuutta ja 

tuotemielikuvaa. (Komulainen 2018, 27.) Komulaisen mukaan digitalisaatio synnyttää seu-

raavanlaisia markkinoiden trendejä:  

• Tuotetiedon jakaminen digitaalisia kanavia pitkin lisääntyy. 

• Vuorovaikutus ja tuotekehitys asiakkaiden kanssa lisääntyy. 

• Kansainväliset markkinat avautuvat myös pienille toimijoille. 

• Kansainvälinen kilpailu lisääntyy kotimarkkinoilla. 

• Verkkokaupan rooli kasvaa. 

• Brändien merkitys korostuu. 

• Myynnin monikanavaisuus eli verkko- ja kivijalkakaupan yhteistyö lisääntyy. 

(Komulainen 2018, 29.) 

Ostopäätösprosessi 

Vanhat markkinoinnin keinot eivät tehoa kohderyhmiin enää toivotulla tavalla. Ihmisten 

tapa tehdä ostopäätöksiä on muuttunut. Tärkeää nykypäivän kuluttajille on sosiaalisessa 

mediassa keskustelu tuotteista ja palveluista sekä heidän arvostelunsa ja mielipiteensä 

niistä. Markkinoinnissa on siirrytty aikaan, jolloin erilaiset kommentit keskustelupalstoilla, 
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tulokset tuotetesteissä sekä erilaiset artikkelit, joita on julkaistu organisaatiosta, vaikutta-

vat kuluttajiin vahvemmin kuin vanhat markkinoinninkeinot. Tämän takia organisaatiot ovat 

alkaneet etsiä uusia tapoja markkinointiviestintään ja etenkin tapahtumamarkkinoinnissa 

sosiaalisen median hyödyntäminen on tehokasta. (Vallo & Häyrinen 2016,21.) 

Digitalisaatio on muuttanut markkinointia ja asiakkaat ovat astuneet lähemmäksi myyjiä. 

Asiakas löytää internetistä tuotteiden ominaisuuksia, arvosteluja ja muiden asiakkaiden 

kommentteja helposti milloin tahansa. Nykypäivänä myyjän päätehtävänä on soveltaa tie-

toaan ja toimia asiantuntija-apuna asiakkaalle. Vaikka digitalisaatio onkin mullistanut 

markkinoinnin, on ostopäätösprosessi sama. Ostopäätösprosessi on tärkeää ymmärtää, 

jotta tuloksellista digitaalista markkinointia voidaan tuottaa. (Nostamo 2019.) Ostopäätös-

prosessi koostuu neljästä vaiheesta: tarpeen tunnistaminen, tiedon hankinta, vaihtoehto-

jen vertailu ja ostopäätöksen tekeminen. Aluksi huomataan tarve jollekin tuotteelle tai pal-

velulle. Tarpeen voi laukaista esimerkiksi mainos. Tämän jälkeen tuotteesta etsitään tie-

toa. Muutaman vaihtoehdon löydyttyä tuotteita tai palveluita vertaillaan toisiinsa. Lopuksi 

tehdään päätös ja ostetaan parhaimmaksi valittu tuote tai palvelu. Ostopäätösprosessi tu-

lee ymmärtää, jotta markkinoinnin keinoja voidaan käyttää oikein sopivissa paikoissa. 

(Nostamo 2019.) 

Ostopäätösprosessiin on kuitenkin muodostunut yksi vaihe lisää digitalisaation myötä. Os-

topäätöksen jälkeinen vaihe on tärkeää asiakkuuden jatkuvuudelle. Asiakkaalle syntyy os-

toprosessin aikana odotuksia valittuun tuotteeseen tai palveluun ja asiakas vertaa saa-

maansa tuotetta tai palvelua aikaisempiin odotuksiin. Asiakkaan odotuksiin on tärkeää 

vastata, sillä digiaikana asiakkaan kokemukset leviävät tehokkaasti eri kanavien kautta. 

(Hanki 2015.) Asiakkaalla on mahdollisuus julkaista tuotteista tai palveluista kommentteja, 

mielipiteitä tai arvosteluja. Nämä arvostelut näkyvät mahdollisesti myös muille asiakkaille 

ja usein asiakkaat haluavatkin vertailla tuotteita keskenään ja lukea muiden mielipiteitä 

haluamastaan tuotteesta. Usein arvostelut koetaan hyvin arvokkaina, sillä kyseessä on ih-

misten aitoja henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä.  

3.5 Sosiaalinen media  

Sosiaalisen median merkitys on kasvanut tapahtumien markkinoinnissa ja sosiaalisella 

medialla on suuri merkitys brändille. Hyvin toteutettu sosiaalisen median strategia voi nos-

tattaa yrityksen tai tapahtuman brändi-imagoa. Kohderyhmä tulee selvittää, jotta oikeat 

kanavat löytyvät ja potentiaaliset kävijät voidaan saavuttaa. Eri-ikäiset ihmiset käyttävät 

sosiaalista mediaa erilaisilla tavoilla. Kanavien valinnassa tulee miettiä, kenelle halutaan 

viestiä ja millaista sisältöä halutaan viestinnällä levittää. Sosiaalisen median kanavia on 

hyvä tutkia ja verrata, jotta juuri oikeat kanavat löytyvät halutulle käyttötarkoitukselle. Osa 
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kanavista sopii markkinointiviestinnän levittämiselle paremmin kuin toiset. Myös kohde-

ryhmä voi olla jakaantunut käyttämään aktiivisesti useampaa kanavaa, mikä on hyvä ottaa 

huomioon sosiaalisen median markkinoinnin suunnittelussa. (Liveto 2019.) 

Inbound-markkinoinnin tavoitteena on houkutella potentiaalisia asiakkaita yrityksen pariin 

digitaalisia kanavia hyödyntäen. Outbound-markkinointi on yksisuuntaista, jossa markki-

noija etsii ja lähestyy potentiaalisia asiakkaita. Perinteisiä outbound-markkinoinnin keinoja 

ovat TV ja printtimainonta. Inbound-markkinoinnissa digitaalisissa kanavissa jaetaan kiin-

nostavaa ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä potentiaalisille asiakkaille. (Vähä-Ruka 2015.) Di-

gitaalisissa kanavissa sisällön tulee olla monipuolista ja kohderyhmää kiinnostavaa. Sosi-

aalisessa mediassa voi julkaisujen lisäksi hyödyntää myös erilaista sisältöä: blogit, kilpai-

lut, live-lähetykset, lippukampanjat, behind the scenes, edellisvuoden muistot, ohjeistuksia 

ja palveluita. Tapahtuman yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sisällöt tuovat lisäarvoa 

molemmille osapuolille. Sen avulla pystytään hyödyntämään yhteistyökumppanin tuotteita 

ja verkostoa. Kannattaa valita yhteistyökumppani, joka sopii tapahtuman teemaan ja joka 

voisi kiinnostaa myös tapahtuman yleisöä. Sosiaalisen median julkaisutahtia kannattaa 

kiihdyttää, mitä lähemmäksi tapahtuman h-hetki tulee. (Liveto 2019.) 

Tapahtuman kävijöitä kannattaa osallistaa esimerkiksi tapahtuman kuvausseinällä tai vi-

rallisella hashtagilla. Näin kävijät pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja muistojaan tapah-

tumasta. Aktiivisuus ja vuorovaikutus ovat avainasemassa näkyvyyden kasvattamisen 

kannalta. Julkaisuihin tulee merkitä yritykset, tapahtumat ja ihmiset, jotta julkaisu tavoittaa 

myös heidän verkostonsa. Kommentointi, reagointi ja tykkäykset nostavat näkyvyyttä ja 

viestivät samalla aktiivisuudesta. Sosiaalinen media on myös hyvä kanava palautteen an-

tamiselle ja saamiselle. (Liveto 2019.) 

Tietojen päivittäminen sosiaalisen median avulla on helppoa. Aktiivisella päivittämisellä 

voidaan pitää huolta tuoreesta informaatiosta ja esimerkiksi siitä, mitä tapahtuma tulee pi-

tämään sisällään. (Vallo & Häyrinen 2016, 104.)  

Esimerkkejä tapahtuman sosiaalisen median päivityksistä: 

• statuspäivitys esimerkiksi Facebookissa 

• blogi- tai vlogipostaus 

• infograafi (visuaalinen yhteenveto jostakin asiasta) 

• webinaari 

• video 
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• white paper (asiantuntija artikkeli jostakin aiheesta, voidaan hyödyntää oikean koh-

deryhmän houkutteluun) 

• FAQ’s (kysymyksiä ja vastauksia, esimerkiksi miten saapua tapahtumapaikalle, 

mistä ostaa liput, ovatko lapset tervetulleita tapahtumaan.) 

• testimonial (joku, joka on aiemmin osallistunut tapahtumaan, kirjoittaa siitä blogi- 

tai vlogipostauksen, joka linkitetään tapahtuman markkinointiin eri sosiaalisenme-

diankanavissa) 

• tsekkauslista 

• kuvagalleria. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 105.) 

Tapahtumakutsu 

Tapahtumaa järjestettäessä tapahtumaa voi markkinoida lähettämällä kutsuja ihmisille. 

On tärkeää luoda sellainen kutsu, joka houkuttelee ja millä voi täyttää kohderyhmän odo-

tukset. Kutsuun on tärkeää panostaa, koska se antaa ensimmäisen kuvan siitä millainen 

tapahtuma on kyseessä. Tapahtumakutsua voidaan siis kutsua myös tapahtuman esit-

teeksi. Kutsuna voi toimia esimerkiksi sähköpostiviesti, kirje, kortti, tekstiviesti, puhelin-

soitto tai Facebookin tapahtumakutsu. (Vallo & Häyrinen 2016, 154.) 

Seuraavat asiat täytyy tulla esille kutsussa: 

• tilaisuuden luonne 

• onko kutsu yhdelle vai kahdelle 

• milloin tilaisuus pidetään (viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika, päättymisaika) 

• missä tilaisuus pidetään (tarkka osoite, ajo- ja pysäköintiohjeet) 

• kuka kutsuu – allekirjoitus (organisaation nimi ja yhteystiedot sekä kutsun lähettä-

jän nimi) 

• odotetaanko kutsuun vastausta, ja jos odotetaan, mihin mennessä, kenelle ja millä 

tavoin (puhelin, sähköposti, tekstiviesti) 

• onko tilaisuus maksullinen vai maksuton 

• mahdollinen pukeutumisohje 

• ohjelma tai tapahtuman sisältö 
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• pyyntö ilmoittaa erikoisruokavalioista, allergioista tai muista rajoitteista. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 156.) 

Kanavat 

Tämä osio käsittelee sosiaalisen median kanavia: Facebook ja Instagram. Kyseiset kana-

vat olivat tapahtuman SELL Student Games 2020 tärkeimmät tapahtumamarkkinoinnin 

kanavat. Tämä osio käsitteleekin kyseisten kanavien merkityksiä, hyötyjä ja ominaisuuk-

sia. Lisää SELL Student Games 2020 -tapahtuman sosiaalisen median markkinoinnista 

kerrotaan luvussa 4.4.4. 

Sosiaalisen median kanavilla on erilaiset roolit ja merkitykset. Jokaisella kanavalla on omi-

nainen keskustelutyyli, sosiaalinen mekanismi ja ilmiöt. Jokaisessa sosiaalisen median 

kanavassa käyttäydytään ja jaetaan tietoa niin, että ne toimivat juuri kyseisessä kana-

vassa. Sosiaalisessa mediassa osallistutaan keskusteluun, otetaan kantaa ja kuunnellaan 

mielipiteitä. (Räike 2019.) 

Facebook on maailman käytetyin sosiaalisen median kanava. Suomessa se on toiseksi 

käytetyin sosiaalisen median kanava ja yli puolet suomalaisista käyttää Facebookia. Face-

bookin suurin käyttäjäryhmä on 20–44-vuotiaat aikuiset. Tutkimusten mukaan 10–14 vuo-

tiaista 75 % käyttää Instagramia, 22 % Facebookia ja 72 % Snapchatia. Tutkitusti 15–19 

vuotiaista 81 % käyttää Instagramia, 71 % Facebookia ja 85 % Snapchatia. Suomessa 

käytetyin sosiaalisen median palvelu on viestisovellus WhatsApp ja 10–34 vuotiaista suo-

malaisista yli 90 % käyttää viestimiseen WhatsAppia. (Ala-Aho 2019.) Facebook on Suo-

messa yleinen ja suosittu sosiaalisen median kanava. Seuraava kuva havainnollistaa Fa-

cebookin käyttäjämäärää maailmanlaajuisesti.  
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Kuva 1 Facebookin aktiiviset käyttäjät maailmanlaajuisesti (Statista 2020) 

Kuva 1 havainnollistaa kuukausittain aktiivisten Facebook-käyttäjien määrää maailman-

laajuisesti. Vasen palkki havainnollistaa käyttäjien määrää miljoonissa. Aikajana kuvaa 

käyttäjämäärää vuoden 2008 kolmannelta vuosineljännekseltä aina vuoden 2020 toiseen 

vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä mitattiin 2,7 miljar-

dia kuukausittain aktiivista käyttäjää. Facebook mittaa kuukausittain aktiiviset käyttäjät 

sillä perusteella, kirjautuiko käyttäjä sisään viimeisen 30 päivän aikana. Vuonna 2012 Fa-

cebookin aktiivisten käyttäjien määrä ylitti miljardin käyttäjän rajan ensimmäisenä sosiaali-

sen median verkostona. Viimeisen raportoidun vuosineljänneksen tuloksista selvisi, että 

3,14 miljardia ihmistä käytti vähintään yhtä yrityksen ydinkanavaa kuukausittain. Näitä ka-

navia ovat Facebook, Instagram, WhatsApp ja Facebook Messenger. (Clement 2020.) 

Facebook toimii hyvin tapahtuman markkinoinnissa. Facebookissa tapahtuman markki-

noinnin tulee olla informatiivista, sillä potentiaaliset asiakkaat etsivät eniten tietoa tapahtu-

masta sen virallisilta Facebook-sivuilta ja tapahtuman event-sivuilta. Facebookin käyttä-

jien tämänhetkinen keski-ikä on noin 32 vuotta. Facebookin suosio on laskenut nuorem-

pien ikäryhmien keskuudessa ja noussut vanhemmissa ikäluokissa. Facebookissa markki-

nointia voi kohdistaa ja julkaisuja ajastaa ennakkoon. (Liveto 2019.) 
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Facebook-tapahtumaa tehtäessä tulee ottaa tiettyjä asioita huomioon. Tapahtuman visu-

aalisen ilmeen tulee olla yhteneväinen, joten tapahtuman kansikuvan tulee olla brändin 

mukainen. Tapahtumassa tulee olla aikataulu, osoite ja linkki lipunmyyntiin. Kuluttaja on 

hyvä ohjata ostamaan suoraan verkkosivuilta, jotta turhat klikkaukset vältetään ja kuluttaja 

saa tarvittavan informaation yhdestä paikasta. Tapahtuman tietoja-osiossa tulee olla tietoa 

ja brändin mukainen houkutteleva kuvaus. Tietoja-osion tulee vastata seuraaviin kysymyk-

siin: missä, mitä, milloin, mistä saa lisätietoa, mistä saa ostettua lipun ja miten ottaa yh-

teyttä. Tapahtumalle on hyvä valita avainsanoja, jotta sitä voidaan suositella kiinnostu-

neille. Kutsu kavereita -toiminnolla tapahtumasta voi myös jakaa tietoa eteenpäin. (Liveto 

2019.) 

Facebook-tapahtuman luominen tarjoaa tapahtumajärjestäjälle hyötyä. Jokainen ”osallis-

tun” ja ”kiinnostunut” klikkaus lisää näkyvyyttä. Tapahtumasta kiinnostuneet saavat ilmoi-

tuksia, kun tapahtuma tekee julkaisuja. Facebook ilmoittaa myös tapahtumista, joista ka-

verit ovat kiinnostuneita, mikä lisää jälleen näkyvyyttä. Facebookin kautta kuluttaja voi et-

siä tapahtumia tietystä paikasta tiettyyn aikaan. Facebook myös muistuttaa käyttäjiä tule-

vista tapahtumista. (Liveto 2019.) 

Instagram painottaa eniten visuaalisuuteen, joten kuvilla ja videoilla on suuri merkitys. In-

stagramin käytössä pääsee hyödyntämään julkaisujen lisäksi myös tarinoita. Suurin osa 

Instagramin käyttäjistä ovat 18–34-vuotiaita. (Liveto 2019.) Instagramilla on yhä kokonai-

suudessaan noin miljardi käyttäjää. Maailmanlaajuisesti yli puolet Instagramin käyttäjistä 

ovat alle 34-vuotiaita. Se on Yhdysvalloissa toiseksi suosituin sovellus Snapchatin jäl-

keen. Instagramin käyttäjistä 51 % on naisia ja 49 % miehiä. Instagramin käyttäjät käyttä-

vät sivulla yhtä paljon aikaa kuin Facebookin käyttäjät. Instagramia käytetään keskiver-

tona 53 minuuttia päivässä ja Facebookia 58 minuuttia päivässä. (Chen 2020.) 

Instagram on visuaalinen alusta, joten se sopii hyvin sellaisen liiketoiminnan kuvailuun, 

joka perustuu esteettisyyteen, nauttimiseen ja opastamiseen. Esimerkiksi matkailu, lii-

kunta- ja palvelualan yrityksen kuten kahvilat ja ravintolat voivat saada hyvää nostetta 

hyödyntämällä Instagramia. Instagram sopii kanavana hyvin tuotteiden tai palveluiden 

esittelyyn, asiakkaiden luottamuksen herättämiseen, brändin tunnettavuuden rakentami-

seen ja seuraajamäärän kasvattamiseen monikanavoisuudella. Instagram sivulta voi myös 

ohjata liikennettä suoraan yrityksen kampanjasivulle. Alusta sopii myös tuotteiden tai pal-

veluiden lanseeraamiseen, verkostoitumiseen ja tapahtumien markkinointiin. In-

stagramissa yritys voi myös saada suosituksia ja edistää näkyvyyttä asiakkaiden tekojen, 

kuten tägäämisen seurauksena. (Komulainen 2018, 258) 
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Instagramin mainontamahdollisuudet eivät ole yhtä monipuolisia kuin Facebookissa, 

vaikka ne ovatkin helppokäyttöisiä. Instagramin avulla voi hyvin näyttää, miten yrityksen 

palvelu tai tuote toimii. Instagramissa kannattaa tutkia, millaisesta sisällöstä asiakaskunta 

pitää. Asiakaskuntaa voi myös osallistaa jakamalla tykkäyksiä ja tägäämisiä, järjestää kil-

pailuja ja käyttää hashtageja. Hashtagien avulla ihmiset löytävät helpommin yrityksen ja-

kamat postaukset, varsinkin jos käytettävä hashtag on yritykselle mahdollisesti räätälöity. 

(Komulainen 2018, 259) 

Instagram tarjoaa myös tarinat-toiminnon. Tarinat voivat olla kuvia tai videoita ja ne näky-

vät ainoastaan 24 tunnin ajan. Yleensä tarinat ovat muuta sisältöä rennompia ja kevyem-

piä. Tarinoita voi myös tallentaa ja kiinnittää Instagram profiilin kohokohtiin. Tarinat kan-

nattaa ottaa osaksi sosiaalisen median suunnittelua. Tarinoita voi tehdä ennen, aikana ja 

jälkeen tapahtuman. Ennen tapahtumaa voi esitellä tapahtumatiimin, kertoa uudistuksista, 

kuvata tapahtumapaikan rakentumista, kertoa tarjouksista ja osallistaa potentiaalisia asi-

akkaita tietovisoilla tai kilpailuilla. Tapahtuman aikana tarinat voivat olla esiintyjien tervei-

siä, livevideoita tai tapahtuman parhaat palat videoita, kuvia esiintyjistä tai faneista. Ta-

pahtuman jälkeen kävijöitä voi kiittää, jakaa pätkä aftermoviesta ja suuntaa katseita seu-

raavaan tapahtumaan. Instagram tarinoiden tulisi herättää tunteita ja osallistaa seuraajia. 

Tapahtumasta tulisi myös tehdä helposti lähestyttävä. Instagram tarinat tulisi sisällyttää 

markkinointisuunnitelmaan ja nimetä niiden tekemiseen vastuuhenkilöt. Myös tarinoiden 

tuottama dataa tulee analysoida. (Liveto 2019.) 

Jälkimarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi tulee hoitaa huolella myös tapahtuman jälkeen. Jälkimarkkinointi 

tulee suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Jälkimarkkinointia voi pohtia jo tapahtuman 

suunnitteluvaiheessa. Tapahtuman rungon ollessa valmiina jälkimarkkinoinnin suunnitte-

lun pääsee kuitenkin aloittamaan nopeasti. Tapahtumavieraita tulee kiittää tapahtumaan 

osallistumisesta. Kiitosviestin voi suunnitella tapahtuman vierailijoiden määrän mukaan 

sopivaksi. Vieraita voi kiittää kuvan tai videon jakamisella, yhteenvedolla, fiilistelyllä tai kir-

joituksella. Kiitosviestin on hyvä sopia myös tapahtuman henkeen. Jälkimarkkinointiin kuu-

luu myös palautekyselyn lähettäminen. 

Palautekysely tarjoaa mahdollisuuden saada kävijöiden kommentteja ja parannusehdotuk-

sia. Palautekyselystä voi saada tärkeää tietoa siitä, mikä tapahtumassa meni hyvin ja mitä 

mahdollisesti voisi tehdä jatkossa toisin. Kiitosviestissä ja palautekyselyssä voi myös oh-

jata tapahtuman vieraita eteenpäin haluttuun suuntaan. Vieraita voi vielä kehottaa seuraa-

maan tapahtuman sosiaalista mediaa, vierailemaan verkkosivuille tai tilaamaan esimer-

kiksi uutiskirjeen. On tärkeää myös tuottaa ja tarjota arvokasta sisältöä kanaviin, seurata 
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hashtageja ja osallistua keskusteluun. Tapahtumajärjestäjä voi myös lähettää kutsun tai 

Save the Date -kortin tuleviin tapahtumiin. (Vuontisjärvi 2017.) 

Jälkimarkkinointiin kuuluu myös tapahtuman aftermovie. Aftermovie tarkoittaa kooste- tai 

fiilisvideota, joka julkaistaan tapahtuman jälkeen. Se voidaan tehdä kaiken tyylisistä ta-

pahtumista. Tärkeintä on, että aftermoviesta välittyy persoonallisuus ja yksilöllisyys. Sen 

tarkoituksena on herättää tapahtumassa syntyneet tunteet uudestaan ja muistella tapahtu-

maa. Aftermoviessa voidaan myös tuoda yhteistyökumppaneita esille ja aftermovie voikin 

olla tapahtumalle lisämyyntimahdollisuus. Kuvattavaa sisältöä kannattaa miettiä ja sopia 

ennakkoon, jotta aftermovien kuvaaja tietää tapahtumassa olevista tilanteista. Kuvaajan 

tulee tietää sisällöllinen tavoite, jotta hän voi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. After-

moviesta voi myös lohkoa pienempiä osia myöhempiin käyttötarkoituksiin. (Liveto 2018.) 
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4 SELL STUDENT GAMES 2020 

Tavoitteena on esitellä kansainvälisen tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän toimenpi-

teitä, onnistumisia ja kehityskohteita. Seuraavassa kappaleessa esitellään SELL Student 

Games 2020 -tapahtuma ja sen historia. 

SELL Student Games on vuosittain järjestettävä opiskelijaurheilutapahtuma. Nimi SELL 

tulee järjestäjä maiden Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan maiden nimistä kunkin omalla 

kielellään: Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva (SELL Games 2020). Joka vuosi urheilutapah-

tuma järjestetään vuorovuosina näissä järjestäjämaissa. SELL Student Games kuuluu ur-

heilutapahtumiin. Tapahtuman arvoja ovat urheilusta nauttiminen, verkostoituminen ja yh-

teenkuuluvuus. Kyseinen urheilutapahtuma kestää yleensä muutaman päivän. SELL Stu-

dent Games on hyvin kansainvälinen urheilutapahtuma, joka houkuttelee korkeakoulu-

opiskelijoita osallistumaan myös kansainvälisellä tasolla. Se kerää joka vuosi korkeakou-

luopiskelijoita ympäri maailmaa edustamaan omaa korkeakouluaan tapahtumassa. (SELL 

Student Games 2020.)  

SELL Student Games on yksi maailman suurimmista opiskelijoiden urheilutapahtumista. 

Ensimmäiset alueelliset opiskelijakilpailut järjestettiin vuonna 1923, ja ne tulivat myöhem-

min tunnetuksi nimellä SELL Games. Vuosina 1923–1940 SELL Summer Games tapah-

tuma järjestettiin 13 kertaa. SELL Winter Games -tapahtuma järjestettiin vuosina 1929–

1940 viisi kertaa. Ensimmäinen SELL Games -opiskelijakilpailu järjestettiin 14.–16. syys-

kuuta vuonna 1923 Tartossa, Virossa. Viimeinen SELL Winter Games järjestettiin 2.–3. 

maaliskuuta vuonna 1940 Otepäässä lähellä Tarttoa. Baltian maiden opiskelijaurheilijoi-

den kansainväliset suhteet lakkasivat Neuvostoliiton miehityksen jälkeen vuonna 1940. 

Vuonna 1991 Viro itsenäistyi ja hetki sen jälkeen Viron akateeminen urheiluliitto, Estonian 

Acedemic Sports Federation (EASF) perustettiin. EASF järjesti vuonna 1997 kokouksen 

järjestäjämaiden välille, jossa sovittiin SELL Games -urheilutapahtuman perinteen palaut-

tamisesta. Ensimmäisestä SELL Games -tapahtumasta ehti kulua 75 vuotta, kunnes ke-

väällä 1998 SELL Summer Games järjestettiin Tartossa, Virossa. Tapahtumaan osallistui 

tuolloin 800 opiskelijaurheilijaa. Osallistujia saapui 59 eri korkeakoulusta ja 13 eri valti-

osta. Viron korkeakouluopiskelukunta palautti asemansa Baltian alueen opiskelijakilpailu-

jen käynnistäjänä ja koordinaattorina. (SELL Student Games 2020.) 

4.1 Kohderyhmä 

Tapahtuman kohderyhmänä olivat korkeakouluopiskelijat Suomessa sekä ulkomailla. Ta-

pahtuman kohderyhmä oli laaja, sillä osallistujia oli odotettavissa Euroopan eri maiden 
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lisäksi myös Kiinasta. Järjestäjämaista Suomesta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta odotet-

tiin kuitenkin eniten osallistujia. Tapahtuma oli suunnattu kaikille korkeakouluopiskelijoille 

opiskelualasta tai urheilutaustasta riippumatta. Tapahtumaan oli siis mahdollista osallis-

tua, vaikka tietystä urheilulajista ei olisi ollut kokemusta tai aiempaa taustaa. Tapahtuman 

lajeihin pääsi tutustumaan tapahtuman verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla sekä 

esitteiden avulla. Tapahtuman lajien säännöt olivat luettavissa tapahtuman omilla verkko-

sivuilla. Tapahtuman tavoitteena oli houkutella paljon korkeakouluopiskelijoita yhteen ver-

kostoitumaan ja nauttimaan.  

Tärkein kohderyhmä koostui Suomen, Latvian, Liettuan sekä Viron korkeakouluista. Ta-

pahtuman markkinointi näiden maiden korkeakouluihin oli helpompaa, sillä korkeakouluilla 

oli jo valmiiksi tietoa sekä kokemusta tapahtumasta. Myös monet näiden maiden korkea-

kouluista olivat osallistuneet tapahtumaan aiemmin. Näiden maiden korkeakoulut olivat 

myös avuliaita vuoden 2020 tapahtuman järjestämisessä. Korkeakoulut, jotka olivat aiem-

min järjestäneet kyseisen tapahtuman, luovuttivat tilastoja ja tietoja järjestämästään ta-

pahtumasta. Tiedot olivat vuoden 2020 tapahtumalle arvokkaita, sillä ne sisälsivät infor-

maatiota aiemmista osallistujamääristä ja aiemmin tapahtumaan osallistuneista maista. 

Nämä tiedot auttoivat kohderyhmän rajaamisessa ja valmistautumisessa mahdolliseen 

osallistujamäärään. 

Tapahtuman virallinen kieli viestinnässä ja markkinoinnissa oli englanti, sillä tapahtuma on 

hyvin kansainvälinen. Kaikki tapahtuman sosiaalisen median julkaisut, markkinointivies-

tintä, informaatio ja verkkosivut olivat englannin kielellä. Tapahtuman tärkeimmät kanavat 

Facebook, Instagram ja tapahtuman verkkosivut valittiin käyttöön kohderyhmän mukaan. 

Tarkoituksena oli valita sellaiset markkinointikanavat, jotka tavoittaisivat paljon korkeakou-

luopiskelijoita kotimaisesti sekä kansainvälisesti. Tapahtuman sosiaalisen median kanavat 

valittiin tapahtumamarkkinoinnin tarpeiden mukaan. Valintaan vaikuttivat myös kanavan 

tarjoamat ominaisuudet ja kanavan käyttäjämäärä. Facebook ja Instagram ovat yleisesti 

yksiä käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia. Tarkoituksena oli löytää oikeat kanavat, 

joissa tapahtumaa voisi markkinoida informoivasti sekä visuaalisesti. Verkkosivuilta löytyi 

tärkeimmät tiedot tapahtumasta, esimerkiksi ohjeita ja uutisia. Tapahtuman verkkosivuista 

kerrotaan lisää luvussa 4.4.1 ja tapahtuman sosiaalisen median kanavista luvussa 4.4.4. 

4.2 Sisäinen viestintä 

SELL Games -tapahtumassa panostettiin sisäiseen viestintään ja sen toimivuuteen, sillä 

henkilöstöä tapahtuman rakentamisessa ja tuottamisessa oli mukana paljon. Henkilöstöä 

oli myös mukana eri kaupungeista ja korkeakouluista, minkä vuoksi sisäinen viestintä ta-

pahtui eri kanavien tukemana. Sisäisen viestinnän tärkeimpinä kanavina oli käytössä 
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Microsoft Teams ja WhatsApp. Isona apuna sisäisen viestinnän toimivuudessa oli myös 

SELL Games -tapahtuman oma toimisto, joka oli käytössä vain tapahtumatiimissä työs-

kenteleville. 

4.2.1 Microsoft Teams 

Päätoimisena kanavana tapahtuman sisäisessä viestinnässä oli Microsoft Teams. Tapah-

tumalle luotiin tiimi SELL Student Games 2020. Teams tiimiin pääsi mukaan kutsulinkin 

kautta, joka lähetettiin sähköpostiin. Tämän tiimin alle luotiin osastokohtaiset tiimit: Ylei-

nen, Event, Markkinointi ja viestintä, Henkilöstöjohtaminen ja Urheilu. Tapahtuman onnis-

tunut henkilöstöroolijako oli edellytys myös Teamsin toimimiselle, sillä jokainen henkilös-

tön jäsen kuului ja mahdollisesti myös tuotti sisältöä kuulumaansa tiimiin. Kuuluimme 

markkinoinnin tiimiin, joten tuotimme sisältöä markkinoinnin tiimiin. Jokaisen tiimin alta 

löytyi tärkeät materiaalit, yhteystiedot ja aikataulut tiimiin tehtäviin liittyen. Esimerkiksi ”Ur-

heilu” tiimin alta löytyi tapahtuman urheilulajit ja niitä koskevat säännöt, tapahtumakartat, 

aikataulut ja osallistujamäärät. Tämä auttoi jokaista tiimiä tehtävissään, sillä tarvittava tieto 

löytyi loogisesta paikasta oikean tiimin alta. Teams oli käytössä tiedon ja materiaalin ke-

räämisessä, jakamisessa ja tuottamisessa sekä sisäisessä viestinnässä. 

4.2.2 WhatsApp 

WhatsApp oli käytössä sisäisessä viestinnässä Microsoft Teamsin tukena. Tapahtumalle 

luotiin WhatsApp-ryhmä SELL Crew. Ryhmään kuului SELL Student Games 2020-tapah-

tuman ydinryhmä. Ryhmän tarkoitus oli toimia toisena kanavana medioiden, muutoksien, 

uutisten ja aikataulujen jakamiselle sisäisesti. Ryhmää hyödynnettiin, kun haluttiin tavoit-

taa useampi tiiminjäsen kerralla tai jos viestintä oli luonteeltaan kevyttä ja rentoa. Ryh-

mään jaettiin myös fiiliksiä muista tapahtumista, kuvauksista ja promootiopäivistä. Ryhmä 

toimi myös hyvänä alustana ideoimiselle ja mielipiteiden jakamiselle. Kaikki jatkokehityk-

seen valitut ideat ja oivallukset vietiin Microsoft Teamsiin oikean tiimin alle. Kanavat tuki-

vat siis hyvin toisiaan. 

WhatsApp-ryhmiä luotiin myös tiimikohtaisesti. Tämä teki sisäisestä viestinnästä sujuvaa, 

sillä päätoiminen ryhmä SELL Crew ei tukkiutunut useista viesteistä, jotka koskisivat vain 

pientä osaa ryhmästä. Näin myös tiimikohtainen materiaali, kysymykset ja työtehtävät py-

syivät selkeästi yhdessä WhatsApp-ryhmässä. Kanava valittiin käyttöön, sillä se on hyvin 

yleinen ja oletuksella usealla on se jo valmiiksi jokapäiväisessä käytössä, joten ilmoituk-

setkin tulevat nopeasti perille. WhatsApp-ryhmästä usein myös nopeasti tavoitti henkilös-

töä ja sai vastauksia. Sisäinen viestintä oli toimivaa myös tällä kanavalla. 
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4.3 Suunnitelmat  

Tapahtumalle tehtiin kaksi erilaista suunnitelmaa, joiden tekoon osallistui koko tapahtu-

man markkinointitiimi. Suunnitelmat olivat tapahtumamarkkinoinnin kannalta oleelliset ja 

hyvin tärkeät. Näiden suunnitelmien avulla pystyttiin helposti jakamaan tehtäviä markki-

nointitiimin kesken sekä pysymään aikataulussa tapahtumamarkkinoinnissa. Nämä kaksi 

suunnitelmaa olivat markkinointisuunnitelma sekä sosiaalisen median suunnitelma. Mark-

kinointisuunnitelma oli laajempi listaus kaikista tapahtumamarkkinoinnin tehtävistä, joita 

meidän täytyi tehdä eri aikoina. Sosiaalisen median suunnitelmassa haluttiin keskittyä 

enemmän sosiaalisen median markkinointiin eli Facebook ja Instagram -tilien ylläpitoon. 

Markkinointisuunnitelma 

Kuva 2 kuvastaa tapahtuman SELL Student Games 2020 -markkinointisuunnitelmaa. 

Markkinointisuunnitelman pääkohdat ovat tapahtuman materiaalin ja viestinnän jakaminen 

korkeakouluille Suomeen ja ulkomaille. Taulukosta ilmenee erilaiset markkinoinnin toi-

menpiteet jokaiselle kuukaudelle. Markkinointisuunnitelma pitää sisällään suunnitelmia ja 

aikataulutusta uutiskirjeiden jakamiselle, sähköpostien suunnittelulle, markkinointimateri-

aalien tuottamiselle sekä promootiopäivien järjestämiselle.  
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Kuva 2 Markkinointisuunnitelma 

Kuva 2 havainnollistaa markkinoinnin toimenpiteitä jaetuille kuukausille. Kuvassa näkyy 

tapahtumamarkkinoinnille suunnitellut toimenpiteet tapahtumamarkkinoinnin aloittami-

sesta vuoden 2019 marraskuulta tapahtuman loppuun saakka vuoden 2020 toukokuulle. 

Markkinointisuunnitelmaan tuotiin yhteen tärkeimmät toimenpiteet eri kuukausien kohdille. 

Markkinointisuunnitelman tarkoituksena oli jakaa tarvittavat tapahtumamarkkinoinnin 
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tehtävät markkinointitiimille. Suunnitelmaan tehtiin muutoksia koko tapahtuman suunnitte-

lun ajan. Osa toimenpiteistä koettiin tarpeettomiksi ja niiden tilalle otettiin muunlaisia teh-

täviä. Suunnitelma toimi siis hyvänä työkaluna tapahtumamarkkinoinnin suunnittelussa ja 

ideoimisessa. Markkinointisuunnitelma ei juurikaan ilmennä sosiaalisen median toimenpi-

teitä. Sosiaalisen median suunnitelmasta kerrotaan seuraavassa kappaleessa. 

Sosiaalisen median suunnitelma 

Tapahtuman toinen suunnitelma markkinointiin oli sosiaalisen median suunnitelma. Suun-

nitelman tarkoituksena oli koota ideoita, julkaisuja ja toimenpiteitä tapahtuman sosiaalisen 

median kanaville. Kanavien julkaisuissa hyödynnettiin Visit Lahden -kuvapankkia, tapahtu-

matiimin ottamia kuvia sekä tapahtuman kuvaajan kuvia. Tapahtuman kuvaajaa ohjeistet-

tiin kuvaamiseen hyödyntämällä sosiaalisen median suunnitelmaa. Suunnitelman avulla 

ennakoitiin tarvittavia kuvia tuleviin julkaisuihin. Kanavien julkaisuissa hyödynnettiin myös 

tapahtuman materiaaleissa olevia pohjia ja värimaailmaa.  

Tapahtuman verkkosivuilla julkaistiin uutisia ja haastatteluja tapahtumasta. Tapahtuman 

uutisia olivat esimerkiksi ilmoittautumisohjeet ja tiedotteet. Haastattelut olivat tapahtumatii-

miläisten kertomuksia tapahtumassa työskentelyssä. Näitä uutisia ja haastatteluita markki-

noitiin myös sosiaalisen median kanavissa. Tarkoituksena oli hankkia enemmän vieraili-

joita tapahtuman verkkosivuille sekä yleisesti näkyvyyttä tapahtumalle. Muiden julkaisujen 

tarkoituksena oli herättää kiinnostusta, jakaa informaatiota ja saada tapahtumalle näky-

vyyttä. Tapahtuman julkaisut suunniteltiin sopiviksi valittuihin kanaviin. Tapahtuman julkai-

sut jaettiin sekä Facebook että Instagram -tileille. Kuitenkin kanavan sävy ja käyttötarkoi-

tus otettiin julkaisun tuottamisessa huomioon. Facebook-julkaisuun lisättiin tarpeen mu-

kaan enemmän tekstiä ja ohjeistuksia, kun taas Instagram-julkaisussa kuva on tärkeim-

mässä roolissa ja vähempikin tekstimäärä voi olla riittävä. Julkaisut muokattiin tarpeen 

mukaan eri kanaville sopiviksi. Kanaviin pystyttiin jakamaan sama julkaisu Facebookin 

Creator Studion avulla. Creator Studion käytöstä kerrotaan enemmän kappaleessa 4.4.4. 
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Kuva 3 Sosiaalisen median suunnitelma 
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Kuva 3 havainnollistaa tapahtuman sosiaalisen median suunnitelmaa. Suunnitelmassa on 

kuvattu sosiaalisen median kanavien julkaisut ja aikataulut. Sosiaalisen median suunni-

teltu aikataulu on kuvattuna vasemmalla ja suunnitellut julkaisut ovat listattuna päivämää-

rille. Tarkoituksena oli luoda julkaisu kanaville aiheeseen sopivalla kuvalla ja kuvatekstillä. 

Suunnitelmassa näkyvät julkaisut ovat yleinen listaus. Markkinointitiimin jäsenet suunnitte-

livat jokaiselle julkaisulle sopivan tekstin ja julkaisuissa käytettiin aiheisiin osuvia hashta-

geja ja merkkauksia, kuten sijaintia tai yhteistyökumppaneita. Suunnitelmassa useaan ot-

teeseen näkyvä lajiesittely oli yksi yleisimmistä julkaisuista. Lajiesittelyssä sosiaalisen me-

dian kanaviin nostettiin kerrallaan yksi tapahtuman virallisista lajeista. Laji esiteltiin kuvalla 

tai videolla sekä sopivalla esittelytekstillä. Sosiaalisen median suunnitelman tarkoituksena 

oli aikatauluttaa ja jakaa sosiaalisen median toimenpiteitä markkinointitiimin kesken. Tar-

koituksena oli myös pitää listausta siitä, mitä tarpeellisia julkaisuja sosiaaliseen mediaan 

on laitettava tapahtuman aikataulun mukaisesti. Myös sosiaalisen median suunnitelmaa 

muokattiin koko tapahtuman suunnittelun ajan.  

4.4 Markkinoinnin keinot 

Markkinoinnin keinoina tapahtumassa hyödynnettiin verkkosivuja, uutiskirjeitä, esitteitä, 

sosiaalista mediaa sekä promootiokiertuetta. Nämä keinot valikoituivat kohderyhmän sekä 

tapahtuman resurssien pohjalta. Tapahtumamarkkinoinnissa keskityttiin eniten digitaali-

seen markkinointiin, sillä tapahtuman kohderyhmä koostui pääosin ulkomaiden korkea-

kouluopiskelijoista. Digitaaliseen markkinointiin keskityttiin eniten kansainvälisen näkyvyy-

den takaamiseksi. Tapahtuman jälkimarkkinoinnissa oli suunniteltu käytettävän osallistu-

neille korkeakouluille lähetettävää kiitoskirjettä. Jälkimarkkinoinnin toimenpiteisiin olisi 

kuulunut myös palautekyselyn lähettäminen osallistuneille. Tarkoituksena oli myös tehdä 

tapahtumasta aftermovie sekä jakaa tapahtuman tunnelmia ja parhaita hetkiä sosiaalisen 

median kanaviin. Jälkimarkkinointiin olisi myös kuulunut kuvagallerian luominen tapahtu-

man verkkosivuille. 

4.4.1 Verkkosivut 

SELL Student Games 2020 -tapahtumalla oli omat verkkosivut, jotka avattiin tammikuussa 

2020. Verkkosivujen tarkoituksena oli jakaa tietoa tapahtumaan saapuville osallistujille, 

yhteistyökumppaneille sekä kisojen tekijöille. Myös ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtui 

verkkosivujen kautta.  
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Kuva 4 on tapahtuman verkkosivujen näkymä. Kuvasta näkyy myös tapahtuman logo ja 

värimaailma. Kuvassa oikealla näkyy tapahtuman maskotti Zest. Tärkeimmät verkkosi-

vuilta löytyneet tiedot olivat: 

• yleinen informaatio 

• uutiset 

• osallistumisohjeet 

• ilmoittautumisohjeet 

• lajitiedot 

• palvelut  

• ladattavat materiaalit ja esitteet 

• majoittuminen 

• ruokailu 

• saapuminen kisoihin. 

Jokaisen otsikon alta löytyi lisätietoa kunkin aiheen mukaisesti. Kuvassa näkyy sivu ta-

pahtuman uutisista. Tapahtuman uutisia olivat tapahtumaan liittyvät ilmoitukset, haastatte-

lut ja ohjeistukset. Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtui verkkosivujen etusivulta Lyyti-

lomakkeen kautta. Verkkosivut olivat myös merkittävä osa tapahtuman markkinointia, sillä 

verkkosivujen materiaalia hyödynnettiin myös sosiaalisen median kanaviin. 

Kuva 4 Tapahtuman verkkosivut 
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4.4.2 Uutiskirjeet ja esitteet 

Tärkein tehtävä aluksi oli etsiä jokaisesta korkeakoulusta yhteyshenkilö, jolle markkinoida 

tapahtumaa. Yhteyshenkilö oli esimerkiksi korkeakoulun liikuntavastaava tai opiskelijakun-

nan liikunta- tai tapahtumavastaava. Suomen ja ulkomaiden korkeakoulujen yhteystie-

doista koottiin omat Excel-taulukot, joihin täytettiin korkeakoulujen yhteyshenkilöiden säh-

köpostiosoitteet. Yleisintä sähköpostiviestintää oli uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämi-

nen. LAB-ammattikorkeakoulun graafisen suunnittelun opiskelijat loivat pohjat tapahtuman 

uutiskirjeille, esitteille ja mainoksille. Markkinointitiimi loi niihin sisällön yhdessä tapahtu-

matiimin kanssa. Tapahtumalle valmistettiin kolme erilaista esitettä eri tarkoituksiin. Joulu-

kuussa vuonna 2019 laitettiin jakoon ensimmäinen uutiskirje korkeakouluille. Kyseinen uu-

tiskirje on nähtävillä seuraavalla sivulla (kuva 5). 

Ensimmäinen esite luotiin LAB-ammattikorkeakoulun urheilijarekrytointia varten tarkoituk-

sena houkutella ja kerätä osallistujia. Kyseinen esite sisälsi tietoa ja tärkeitä yhteyshenki-

löitä LAB-ammattikorkeakoulusta esimerkiksi, kenelle ilmoittautua tapahtumaan osallistu-

misesta. Toinen esite luotiin jaettavaksi muille korkeakouluille tarkoituksena kerätä osallis-

tujia ja yleisöä. Tätä esitettä jaettiin promootiopäivillä vierailtavilla korkeakouluilla. Näiden 

urheilijarekrytointiesitteiden tarkoituksena oli herättää potentiaalisten osallistujien kiinnos-

tus. Esitteitä jaettiin opiskelijoille sekä kiinnitettiin ilmoitustauluille. Kolmas esite luotiin va-

paaehtoisten rekrytointia varten. Esite sisälsi tietoa vapaaehtoiseksi ilmoittautumisesta, 

työn erilaisesta sisällöstä sekä vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen hyödyistä. Tavoitteena 

oli kerätä noin 100 kiinnostunutta ja innokasta vapaaehtoista erilaisiin tehtäviin tapahtu-

man rakentamiselle alkukeväästä 2020. Myös tätä esitettä jaettiin opiskelijoille ja laitettiin 

korkeakoulujen ilmoitustauluille. 

Graafisen suunnittelun opiskelijat suunnittelivat myös markkinointitiimin ohjeistuksella roll-

upit, jotka olivat tärkeitä työkaluja tapahtumamarkkinoinnissa. Roll-up on oikein toteutet-

tuna hyvä väline jakaa informaatiota ja herättää huomiota. Näitä hyödynnettiin korkeakou-

lujen vierailuissa promootiopisteillä sekä LAB-ammattikorkeakoulussa tapahtuman toimis-

ton läheisyydessä. Niihin lisättiin tarpeellinen informaatio sekä tapahtuman virallinen väri-

maailma sekä tapahtuman logo. Lisää esimerkkejä tapahtumamarkkinoinnissa käytetyistä 

esitteistä on liitesivustolla. 



36 

 

Kuva 5 Tapahtuman uutiskirje 

Kuva 5 on ensimmäinen korkeakouluille sähköisesti jakoon laitetusta tapahtuman uutiskir-

jeestä. Yläreunassa on tapahtuman virallinen nimi ja tapahtuman ajankohta. Jokaiseen 

uutiskirjeeseen lisättiin myös tarpeen mukaan lisäohjeita, jotta uutiskirje olisi 
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mahdollisimman selkeä lukijalle. Uutiskirjeen alareunasta löytyy tapahtuman verkkosivu-

jen osoite, sähköpostiosoite sekä tapahtuman sosiaalisen median kanavat. 

4.4.3 Promootiokiertue 

 

 

Kuva 6 Promootiokiertue aikajana 

Oheinen kuva havainnollistaa tapahtuman promootiokiertueen aikajanaa. Aikajanassa on 

nähtävissä jaetusti promootiopäivien ajankohdat ja vierailtavat korkeakoulut. Promoo-

tiokiertue järjestettiin osana SELL Student Games 2020 -tapahtuman markkinointia yhteis-

työssä Suomen korkeakoulujen kanssa. Promootiokiertueen tarkoituksena oli herättää 

kiinnostusta ja tietoisuutta tapahtumasta. Se oli osana tapahtumamarkkinointia ja sen tar-

koituksena oli myös kerätä osallistujia ja tekijöitä tapahtumalle. Promootiokiertueet järjes-

tettiin tapahtumatiimin kesken yhteistyössä korkeakoulujen henkilökunnan ja opiskelijoi-

den välillä. Mahdollista vierailua ja yhteistyötä ehdotettiin korkeakoulujen kontakteille. 

Promootiokiertueen päivät ja niiden kesto järjestettiin yhdessä vierailtavien korkeakoulujen 

kanssa. Kiertueelle osallistui per päivä 2–6 tapahtumatiimin jäsentä aikataulujen mukaan. 

Vierailukohteena oleva korkeakoulu järjesti promootiotiimille sopivan paikan, jossa tapah-

tumamarkkinointia toteutettiin. Promootiopäivillä tärkeää oli oikean paikan löytäminen vie-

railtavan koulun henkilökunnan kanssa. Markkinointipisteen tuli olla tarpeeksi erottuva, hy-

vin saatavilla ja selkeästi näkyvillä opiskelijoille. Promootiokiertuepäivinä tapahtumatiimillä 

oli yllä SELL Student Games 2020 -tapahtumaa edustava asuste, kuten t-paita, kassi tai 

pusero. Promootiokiertueen markkinointipiste koostui huomattavista mainoksista, esit-

teistä sekä oheistuotteista. 

Onnistuneelle promootiolle oleellista on sopiva kellonaika, kesto sekä keskeinen paikka. 

Esimerkiksi lounasaikaan järjestettävän promootion koettiin tavoittavan enemmän kohde-

ryhmää eli tässä tapauksessa opiskelijoita, kuin iltapäivällä järjestettävän. Oletuksella oli, 

että iltapäivällä opiskelijat olisivat joko opintotunneilla tai lähteneet jo koulusta. Promootio-

päivän kestot sovittiin korkeakoulujen kanssa. Yleisin järjestämisajankohta osui aamusta 

iltapäivään, noin klo 10–14 välille. Tämä koettiin sopivimmaksi ajankohdaksi, sillä usein 
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juuri sillä aikavälillä opiskelijoita tavoitti eniten. Keskeinen paikka oli juuri etuovien lähei-

syydessä tai esimerkiksi lounasravintolan läheisyydessä, mistä kävelee ohi mahdollisim-

man paljon opiskelijoita päivän aikana. 

Promootiokiertuetta hyödynnettiin tapahtumamarkkinoinnissa myös jakamalla sisältöä ta-

pahtuman sosiaalisen median kanaviin. Sisältöön kuuluivat kuvat, videot ja fiilikset pro-

mootiokiertuepäivistä. Sisältöä jaettiin myös reaaliajassa Instagram tarinat-osioon. Pro-

mootiopäivien postauksissa käytettiin sijainninjakoa ja hashtageja. Postaukseen merkattiin 

myös vierailtava korkeakoulu ja sen mahdollinen opiskelijaurheilujärjestö. Useimmiten vie-

railtavan korkeakoulun sosiaalisen median tili tai opiskelijajärjestö jakoi promootiopäivän 

tarinan heidän tileillään. Näin tapahtuma sai enemmän näkyvyyttä ja herätettyä lisää mie-

lenkiintoa tapahtumaa kohtaan.  

4.4.4 Sosiaalinen media  

Sosiaalisen median kanavista päädyttiin käyttämään Facebook sekä Instagram kanavia, 

sillä niiden koettiin olevan sopivimmat kohderyhmälle. Molemmat kanavat ovat laajassa 

käytössä opiskelijoiden keskuudessa. Facebookissa on myös helppo markkinoida rahalla 

valitsimilleen kohderyhmille omaa sivustoaan sekä julkaisuja. Nämä kaksi kanavaa otettiin 

käyttöön, koska ne olivat helppo linkittää toisiinsa kiinni. Molempiin kanaviin pystyi jaka-

maan uutisia ja kuvia samaan aikaan. Samat materiaalit, kuten kuvat, videot ja tarinat ja-

ettiin molemmissa kanavissa. Tavoitteena oli tavoittaa laajempi asiakaskunta käyttämällä 

kahta hyvin suosittua sosiaalisen median kanavaa. Facebookin Creator Studion avulla 

pystyttiin tekemään valmiiksi julkaisut ja ajastamaan ne niin, että julkaisu postataan sa-

manaikaisesti sekä Facebookiin, että Instagramiin. 

Facebook 

Facebook on tehokas kanava tapahtumamarkkinoinnille, sillä tapahtumien teko ja jakami-

nen on yksinkertaista ja nopeaa. SELL Student Games 2020 -viikonlopulle luotiin oma ta-

pahtuma, jota markkinoitiin myös rahallisesti. Maksullisella markkinoilla tavoitettiinkin 

yllättävän monta ihmistä ympäri maailmaa. Seuraavalla sivulla on kuva Facebook 

tapahtumasta. 
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Kuva 7 SELL Student Games 2020 Facebook-tapahtuma 

Tärkeimmät tiedot Facebook-tapahtumasta olivat sen tavoitettavuus ja huomio. Tapah-

tuma oli tavoittanut yli 29 900 ihmistä Facebookissa. Tämä tieto ei kuitenkaan kerro 

tarkkaan sitä, kuinka moni tavoitetuista ihmisistä oli aidosti kiinnostunut tapahtumasta tai 

millä tavalla he kiinnittivät mahdollisesti huomiota tapahtuman mainokseen. Tapahtuma 

herätti kiinnostusta ja 431 käyttäjää vastasi tapahtumaan. Tapahtumasta oli kiinnostunut 

354 käyttäjää, ja tapahtumaan osallistuvia 77 käyttäjää. Nämä lukemat ovat yläpuolella 

olevassa kuvassa vasemmalla alhaalla. Valitettavasti tarkempaa kuvaa tapahtumasta ei 

ollut saatavilla, sillä Facebook-tapahtuma peruttiin myös maaliskuussa tapahtuman 

peruuntumisen aikaan. Tarkoituksena oli mainostaa Facebook-tapahtumaa helmikuun 

lopusta alkaen aina tapahtuman alkuun saakka toukokuulle. Tapahtuman peruuntumisen 

takia mainostus jouduttiin päättämään jo maaliskuussa. 

Facebook toimii hyvänä kanavana myös informaation ja materiaalin jakamisessa. Tapah-

tuman markkinoinnissa hyödynnettiin myös maksullista markkinointia muutaman julkaisun 
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kohdalla. Maksullisen markkinoinnin voi valita tietylle julkaisulle halutuksi ajaksi. Maksulli-

nen markkinointi valittiin sillä perusteella, minkä julkaisun koettiin olevan kiinnostava, näyt-

tävä ja myös tarpeeksi informoiva. Nämä julkaisut osoittautuivat tehokkaiksi, sillä ne oli 

mahdollista kohdistaa halutulle kohderyhmälle Facebook-tapahtuman tavoin. Näin julkai-

sut tavoittivat juuri ne oikeat ihmiset, jotka olisivat olleet mahdollisesti kiinnostuneita ta-

pahtumasta. Maksuttomat tapahtuman Facebook-julkaisut tavoitti hyvin vaihtelevasti käyt-

täjiä. Tavoitettavuus vaihteli 150 käyttäjästä jopa 800 käyttäjään saakka. Maksulliset mai-

nokset tavoittivat puolestaan huomattavasti enemmän Facebook-käyttäjiä. Tavoitettavuus 

oli jokaisen maksetun mainoksen kohdalla yli 3000 Facebook -käyttäjää mainoksen mu-

kaan.  

Facebook oli tapahtuman markkinoinnissa tärkeässä osassa, sillä sen avulla saatiin 

helposti tavoitettua kohderyhmän ihmisiä. Facebookissa on myös mahdollista mitata 

erilaisia tilastoja, kuten kävijämäärää, ikähaarukkaa ja postauksien tavoitettavuutta. 

Tällaiset tilastot olivat markkinointitiimille arvokkaita, sillä niiden avulla oli mahdollista 

selvittää postauksien suosiota, käyttäjien ikää ja tavoitettuja maita. 

Facebook Creator Studio oli iso apu markkinointitiimille. Creator Studion avulla pystyttiin 

tekemään valmiiksi monta eri postausta ja ajastamaan ne tietyille päiville. Tämän avulla 

pystyttiin myös ajastamaan postauksen menemään samaan aikaan Instagramiin sekä 

Facebookkiiin. Creator Studion käyttö siis auttoi meitä paljon myös ajallisesti, kun ei 

tarvinnut tehdä erikseen postausta molempiin sosiaalisen median kanaviin. Creator 

Studiossa oli myös paljon erilaisia tilastotietoja liittyen postauksiin. Pystyttiin esimerkiksi 

helposti näkemään sitoutuneiden katsojien iän sekä sukupuolen, sivun tykkäykset, sivun 

näyttökerrat ja mitkä postaukset ovat sitouttaneet ihmisiä eniten. 

Instagram 

Kuva 8 kuvaa tapahtuman Instagram-tiliä, joka esittelee tilin ulkoasun, kielen ja seuraaja-

määrän. Instagram oli osana tapahtuman markkinointia yhdessä Facebookin kanssa. Mo-

lempiin kanaviin hyödynnettiin samaa markkinointimateriaalia ja sisältöä. Markkinointitii-

millä oli käyttöoikeus Instagram-tilin hallintaan yhdessä tapahtuman johdon kanssa. In-

stagram-tilin sisältöä luotiin ja postattiin sosiaalisen median suunnitelman mukaisesti, joka 

esiteltiin aikaisemmin tässä työssä. Postaukset luotiin ja tarpeen tullen ajastettiin suunni-

telman mukaisesti aikataulussa pysymisen vuoksi. Postauksien tekemiseen sovittiin tietyt 

raamit; postaukset tehtiin aina englannin kielellä, samoja hashtageja käytettiin postauksiin 

yhteneväisyyden vuoksi, värimaailma pidettiin yhteneväisenä ja sisältö haluttiin pitää infor-

moivana ja myös rentona. Postauksissa hyödynnettiin myös tapahtuman valokuvaajan ot-

tamia kuvia luomaan ammattimaisen ja siistin ulkoasun tilille. 
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Kuva 8 Tapahtuman Instagram-tili 

Tilillä julkaistiin verkkosivuille lisättyjä uutisia ja huomioita, jotta informaatio välittyisi mah-

dollisimman monelle ja tehokkaasti. Tapahtumaan oli odotettavissa paljon kansainvälisiä 

vieraita. Tapahtuman tilille haluttiin jakaa tietoa kansainvälisille ja kotimaisille vieraille 

myös Lahden kaupungista ohjaamalla heidät Instagram-tililtämme Visit Lahden verkkosi-

vuille lisätiedon saamiseksi. Vierailijoille haluttiin välittää tietoa Lahdesta, Lahteen saapu-

misesta ja kaupungin luonteesta. Tilille jaettiin myös tapahtuman osallistujia koskevaa tie-

toa järjestäjä korkeakoulusta, LAB-ammattikorkeakoulusta, ja majoituksesta. Instagram-

tilillä esiteltiin myös SELL Student Games 2020 -tapahtuman viralliset lajit ja tapahtuman 

tekijät. Postauksista ohjattiin tapahtuman omille verkkosivuille lisätiedon saamiseksi. Infor-

maation löytämisestä ja saamisesta haluttiin tehdä mahdollisimman tehokasta ja helppoa. 
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Tapahtumalle luotiin viralliset hashtagit, joita käytettiin jokaisessa postauksessa: #sellga-

mes2020, #lightthefire, #labfinland sekä #opiskelijoidenliikuntaliitto. Näiden tarkoituksena 

oli yhdistää tapahtuman postaukset tiettyjen hashtagien alle helposti löydettäväksi. Tarkoi-

tuksena oli saada korkeakoulut ja yhteistyökumppanit mainostamaan tapahtumaa sa-

moilla hashtageilla. Instagramista etsittiin myös niin kotimaan kuin ulkomaidenkin korkea-

koulujen omia Instagram-tilejä. Näitä Instagram-tilejä otettiin seurantaan ja heille mainos-

tettiin tapahtumaa suoramarkkinoinnilla keskustelutoiminnon avulla. Näin korkeakoulujen 

mielenkiinto heräsi ja he saivat suoraan tietoa tapahtumasta. Tämän seurauksena monet 

korkeakoulut alkoivat seurata tapahtuman tiliä takaisin ja kiinnostuivat enemmän tapahtu-

masta. 

Instagram story eli tarinat-osio oli hyvä lisä markkinoinnille, sillä tarinoihin voi luoda ren-

nompaa ja houkuttelevampaa sisältöä. Tarinoihin jaettiin fiiliksiä ja kuvia tapahtuman 

suunnittelusta ja eri työvaiheista. Tarinoita hyödynnettiin myös tapahtuman virallisten la-

jien esittelyssä mielenkiinnon herättämiseksi. Tarinoihin tuli myös lisättyä pienemmällä 

kynnyksellä sisältöä, sillä tarinat-osio on usein rennompi ja luovempi kuin tilin muu sisältö.  

Instagram-tarinoista tehtiin highlight eli kohokohdat-osiot Instagram-tilille. Kohokohdat 

ovat pysyviä tarinoita, joita seuraajat ja sivun vierailijat voivat katsoa. Kohokohdat ovat 

aina nähtävissä toisin kuin tarinat, jotka näkyvät vain 24 tuntia. Tapahtuman tilillä oli 

kolme kohokohtaa: Promo, Sports sekä Registration. Promo-kohokohdasta oli nähtävissä, 

missä eri korkeakouluissa tapahtumaa oli käyty mainostamassa, mitä promopäivillä tapah-

tui ja missä promotiimi oli päivän aikana. Promopäivien tarinoihin merkattiin mukaan vie-

railtava korkeakoulu ja mahdollinen opiskelijajärjestö. Sports ja Registration olivat tärkeim-

mät kohokohdat tapahtuman kannalta. Näistä kohokohdista vierailijalle oli helppoa ja no-

peaa löytää tärkeimmät tiedot tapahtumasta. Kohokohdat sisälsivät tietoa tapahtuman la-

jeista ja tarjonnasta sekä ilmoittautumisohjeet tapahtumaan. Suunnitelmissa olisi ollut 

vielä tehdä huhtikuussa kohokohta, mihin olisi tullut infoa majoituksesta, ruokailusta sekä 

saapumisesta Lahteen. 
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Kuva 9 Instagram-postaus 

Instagram-postaus tehtiin korkeakouluille jaettavaksi heidän sosiaalisen median kana-

viinsa. Kuva lähetettiin korkeakoulujen yhteyshenkilöiden sähköposteihin, mitkä oli kerätty 

jo aikaisemmin viestintää varten. Postauksen julkaisusta haluttiin tehdä mahdollisimman 

vaivatonta sekä helppoa korkeakouluille, jotta mahdollisimman moni lähtisi tempaukseen 

mukaan. Sähköpostiin liitettiin mukaan valmis teksti, jota postauksen julkaisussa pystyi 

käyttämään. Myös tällä tavalla postauksen julkaisusta tehtiin helppoa ja nopeaa. Postauk-

sen jakamisella oli myös hyötyä korkeakouluille, sillä postaus sisälsi tiedon henkilöstä, 

joka oli vastuussa urheilijoiden rekisteröimisestä mukaan tapahtuman omien verkkosivu-

jen kautta. Korkeakoulujen tehtävänä oli muokata valmiiseen jaettuun viestiin heidän kor-

keakoulunsa vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa ennen kuin korkeakoulu jakoi pos-

tauksen omille sosiaalisen median kanavilleen. 

Postauksen avulla haluttiin lisätä tietoisuutta tapahtumasta ja saada näkyvyyttä sosiaali-

sessa mediassa eri korkeakoulujen avulla. Samalla tempaus lisäsi tietoisuutta myös 
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korkeakoulujen sisällä siitä, miten rekisteröityminen urheilijaksi tapahtumaan toimii, ja 

kuka korkeakoulusta on oikea vastuuhenkilö. 

4.4.5 Jälkimarkkinointi 

Tapahtuman peruuntumisen takia suunniteltua jälkimarkkinointia ei toteutettu. Tarkoituk-

sena olisi ollut lähettää tapahtumaan osallistuneille kiitoskirje sähköpostitse. Tapahtu-

massa kuvaajat olisivat kuvanneet tapahtumaan osallistuneita kilpailijoita ja tapahtuman 

tunnelmaa. Kuitenkin ainakin yksi kuvaaja olisi keskittynyt kuvamaan tapahtuman aftermo-

vieta. Nämä kuvausmateriaalit olisivat jaettu verkkosivuille osallistujien ja muiden vierai-

den nähtäväksi. Tarkoituksena olisi ollut tuoda ilmi tapahtuman tunnelmaa sekä antaa 

osallistujille hyviä muistoja tapahtumasta. Sosiaalisessa mediassa olisi mainostettu after-

movieta ja sitä, että kuvia tapahtumasta on julkaistu tapahtuman verkkosivuille. Jälkimark-

kinointiin olisi kuulunut myös palautekyselyn lähettäminen tapahtumaan osallistuneille. 

Palautekyselyn tarkoituksena olisi ollut kartoittaa niitä asioita, mitkä kävijöiden mielestä 

menivät hyvin ja missä olisi ollut vielä parannettavaa. Näillä keinoilla tapahtuma olisi saa-

nut näkyvyyttä tapahtuman jälkeenkin. Palautekyselyn avulla osallistuneiden kokemuk-

sista olisi voinut tehdä johtopäätöksiä ja yhteenvetoja tapahtuman onnistumisista. 

4.5 Johtopäätökset 

Tapahtuman kokonaisuuden onnistumisesta ei pystytty tehdä johtopäätöksiä, koska ta-

pahtumaa ei lopulta järjestetty COVID-19 pandemian takia. Kuitenkin puolen vuoden työs-

kentelyn ajalta voidaan saada selville mitkä asiat toimivat hyvin ja mitkä eivät ennen ta-

pahtuman järjestämistä. Johtopäätöksissä keskitytään onnistumisiin sekä asioihin, mitkä 

eivät toimineet ennen tapahtuman järjestämistä. 

Sisäinen viestintä toimi tapahtumatiimin välillä todella hyvin. Microsoft Teams oli tapahtu-

man sisäisessä viestinnässä hyvä alusta. Siellä oli helppo jakaa erilaisia tiedostoja tapah-

tumatiimiläisten luettavaksi ja nähtäväksi. Kuitenkin käyttäjiä oli paljon ja silloin myös pal-

jon erilaisia tiedostoja. Välillä tiedostoja oli vaikea löytää sekä tiedostot välillä menivät 

vääriin paikkoihin. Kuitenkin loppujen lopuksi Teamsin käytöstä oli paljon enemmän hyö-

tyä kuin haittaa. Sen välityksellä tiimin jäsenillä oli mahdollisuus tehdä töitä kotoa eikä 

aina tarvinnut tehdä yhdessä muiden kanssa paikan päällä. WhatsApp ryhmissä kommu-

nikointi oli todella tärkeää sisäisen viestinnän toimivuuden kannalta. Tärkeintä What-

sAppin käytössä oli helppo kommunikointi. Jos tarvitsi nopeasti vastauksen johonkin asi-

aan, sitä oli helppo kysyä ryhmässä ja saada vastauksia. Tiimikohtaiset ryhmät What-

sAppissa olivat myös tärkeitä, koska näin pystyi helposti koko ajan kommunikoimaan 

oman tiimin kanssa. Tärkeä osa sisäistä viestintää oli myös oma toimisto. Toimisto oli 
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SELL Student Games -tapahtumatiimin oma kotipesä ja siellä tiimin jäsenet pystyivät työs-

kentelemään aikataulujen mukaisesti. Toimisto oli tärkeä osa myös tapahtuman suunnitte-

lua. Toimistossa pohdittiin eri asioita tapahtumasta ja saatiin eri tiimin jäsenten mielipiteitä 

kuulluksi. Vaikka kaikilla oli omat tiimit, missä työskennellä, tapana oli aina auttaa muita 

tiimejä ja kysyä mielipiteitä.  

Kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän osalta johtopäätökset tarkoittavat, mitkä keinot 

SELL Student Games 2020 -tapahtuman markkinoinnissa saivat eniten näkyvyyttä ja hy-

vän vastaanoton ja mitkä taas eivät. Eri markkinoinnin keinoja käytettäessä tuli loppua 

kohden selväksi mitkä olivat tehokkaampia kuin toiset. Tehokkaimpia keinoja olivat sosi-

aalisen median kanavat sekä verkkosivusto eli digitaalisen markkinoinnin keinot. Näiden 

keinojen uskottiin alusta alkaen olevan tehokkaimpia, koska tapahtuman kohderyhmänä 

olivat kansainväliset korkeakouluopiskelijat. Näitä oli myös vaivatonta linkittää toisiinsa 

muun muassa jakamalla verkkosivun osoitetta Facebookissa sekä Instagramissa, sekä 

sisällyttämällä verkkosivuille linkit tapahtuman Facebook -sekä Instagram -sivustoista. 

Valmis Instagram postaus -markkinointikeino sai hyvän vastaanoton ja sitä jaettiin heti 

noin viiden eri korkeakoulun tai opiskelijajärjestön Instagram tileille. Jos tapahtumaa ei 

olisi peruttu, valmista Instagram postausta olisi varmasti jaettu paljon enemmän. 

Ei niin tehokkaiksi markkinointikeinoiksi lukeutuivat uutiskirjeet sekä promootiokiertue. Uu-

tiskirjeet olivat hyvä keino saada suoraa sähköpostia eri kouluille Suomen sisällä sekä 

kansainvälisesti. Uutiskirje oli tehty PDF-muodossa ja liitetty sähköpostiin kuvana, joten se 

oli heti nähtävillä, kun sähköpostin avasi. Tämä kuitenkin vaikeutti viestintää, sillä viestin-

nästä ei ollut tarjolla analytiikkaa, mitä seurata. Markkinointitiimillä ei esimerkiksi ollut tie-

toja, kuinka moni oli katsonut uutiskirjeen sähköpostista. Saatavilla ei ollut kattavaa yh-

teystietolistausta edellisistä tapahtumista. Kattava yhteystietolistaus olisi tuonut varmuutta 

markkinointiviestinnän lähtemisestä oikealle yhteyshenkilölle. Yhteystietolistaus tehtiin itse 

etsien korkeakoulujen sivuilta liikuntavastaavien sähköpostiosoitteita toivoen, että tavoit-

taisimme oikeat yhteyshenkilöt tapahtuman viestinnän kannalta. Sähköpostiviestiin lisättiin 

tieto, että viestin voi tarpeen mukaan välittää henkilölle, kenelle se kuuluu. Tämä oli kui-

tenkin aikaa vievää eikä kunnollisia vastauksia kuulunut. Emme siis saaneet varmuutta 

siitä, oliko viestintä tavoittanut kaikki oikeat yhteyshenkilöt. Uutiskirjeiden lähettämisen ei 

koettu olevan tehokasta, sillä oikean yhteyshenkilön löytäminen oli haastavaa. Kehitys-

kohteena olisi löytää tai koota selkeä listaus korkeakoulujen yhteyshenkilöistä, joille vies-

tintää voisi jatkossa tapahtumista lähettää. 

Promootiokiertue oli myös aikaa vievää. Markkinointitiimin täytyi matkustaa korkeakoului-

hin eri paikkakunnille paikan päälle, eikä promootiokiertueesta koettu saavan tarpeeksi 
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hyötyä, jotta se olisi ollut kannattavaa. Promootiopäivän aikana oli haastavaa saada tar-

peeksi iso määrä opiskelijoita promootiopisteelle kuulemaan tapahtumasta. Promootiopäi-

vän haasteina oli myös promootiolle määrätty kehno ajankohta tai paikka. Haastavia ai-

koja olivat esimerkiksi iltapäivän promootiot, kun opiskelijat ovat joko oppitunneilla tai läh-

teneet koulusta. Promootiokiertue lopulta kulutti enemmän resursseja ja aikaa, kuin toi 

hyötyä tapahtuman markkinoinnille. Kehitysideana olisi toteuttaa promootiopäiviä niin, että 

promootiopisteen pitämisen sijaan promootio olisi liikkuvampaa, esimerkiksi kulkemista 

esitteitä jakaen korkeakouluissa ja juttelemista opiskelijoille.  

Tapahtumaan ilmoittautuminen koettiin sekavaksi. Tapahtumatiimi sai asiasta palautetta 

korkeakouluilta sekä tapahtumasta kiinnostuneilta opiskelijoilta. Hämmennystä aiheutti il-

moittautuminen yhden yhteyshenkilön kautta korkeakouluista sekä ilmoittautumisen kaksi 

vaihetta. Markkinointitiimi kuunteli palautteita ja lopulta korkeakouluille laitettiin sähköpos-

tilla ohjeita ilmoittautumisen selventämiseksi. Nämä ohjeet jaettiin myös sosiaalisen me-

dian kanaviin. Valitettavasti sekavaksi koettu tapahtumaan ilmoittautuminen vei mahdolli-

sesti joiltain kiinnostuneilta opiskelijoita mielenkiinnon tapahtumaa kohtaan. Varsinkin ny-

kypäivänä helppoutta, nopeutta ja yksinkertaisuutta arvostetaan. Tehokkainta olisi ollut jo 

alusta alkaen lähettää korkeakouluille selkeät ohjeistukset tapahtumaan ilmoittautumi-

sesta. Korkeakouluille olisi myös pitänyt viestiä selkeämmin, että jokaisesta korkeakou-

lusta vain yksi vastuuhenkilö voi ilmoittaa tapahtumaan osallistuvat henkilöt. Kehityskoh-

teena olisi tehdä tapahtumaan ilmoittautumisesta helpompi ja yksinkertaisempi mahdolli-

suuksien mukaan. Tapahtumaan ilmoittautumisesta tulisi myös luoda selkeät ohjeet, jotka 

tulisi laittaa jakoon mahdollisimman pian ennen varsinaisen ilmoittautumisen alkamista. 
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5 YHTEENVETO 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona LAB-ammattikorkeakoululle sekä 

tapahtumalle SELL Student Games 2020. Tavoitteena on kuvata digitaalista tapahtuma-

markkinointia ja kansainvälistä viestintää ennen SELL Student Games 2020 -tapahtumaa 

sekä pohtia, missä onnistuttiin tapahtumatuotannossa ja missä ei. Toimivimmaksi koettuja 

tapahtumamarkkinoinnin keinoja voi hyödyntää myös muiden tapahtumien markkinoin-

nissa etenkin opiskelijoille suunnatuissa. Opinnäytetyön teoriaosassa käytiin läpi tapahtu-

mansuunnittelua sekä tapahtumanmarkkinointia ja mitä ne pitävät sisällään. Toiminnalli-

sessa osiossa käsitellään SELL Student Games -tapahtuman suunnittelua ja markkinoin-

tia ennen tapahtumaa. 

Tapahtumassa työskentely ajoittui marraskuusta vuodesta 2019 maaliskuuhun vuoteen 

2020. Tapahtuma oli tarkoitus pitää toukokuussa 2020, mutta se jouduttiin COVID-19-pan-

demian takia perumaan jo maaliskuussa. Opinnäytetyön teko aloitettiin maaliskuussa ja 

tapahtuman peruuntumisen takia aihetta jouduttiin hieman muokkailemaan sopivaksi. 

Opinnäytetyöprosessissa pandemia on aiheuttanut hieman hankaluuksia etenkin tapahtu-

mamarkkinoinnin kuvauksessa, koska markkinointi lopetettiin kesken. Koska tekijöitä 

työllä on kaksi eri paikkakunnilta, on työtä päästy tekemään yhdessä vain etänä. Pelkäs-

tään etänä tekeminen on osaltaan ajoittain vaikeuttanut kommunikointia. Pandemia on 

vaikuttanut paljon ihmisten arkeen ja niin myös vaikeudet ovat välillä heijastuneet myös 

tämän opinnäytetyön tekoon. Kirjalähteiden etsiminen on ollut vaikeaa, koska korkeakou-

lut ja myös kirjastot ovat pandemian takia olleet ajoittain kiinni. Opinnäytetyössä on enim-

mäkseen tämän takia käytetty E-kirjoja sekä asiantuntija-artikkeleita. 

Prosessin alussa on kuvattu, mitä tärkeitä asioita tapahtumasuunnittelu sekä tapahtuma-

markkinointi pitävät sisällään. Molemmat ovat laajoja käsitteitä ja opinnäytetyössä on ku-

vattu tärkeimmät asiat, joita näissä pitää ottaa huomioon. Toiminnallisessa osiossa on ku-

vattu tarkasti, mitä markkinointitiimi teki SELL Student Games 2020 -tapahtumassa sekä 

mitkä asiat onnistuivat ja mitkä eivät. Apuna toiminnallisessa osiossa on käytetty näyttöku-

via, suunnitelmia sekä liitteitä, joilla autetaan lukijaa näkemään, mitä kaikkea markkinointi-

tiimi tapahtumalle teki. 

SELL Student Games 2020 -tapahtumakokonaisuuden onnistumisesta ei pystytty teke-

mään johtopäätöksiä tapahtuman peruuntumisen takia. Tämän takia opinnäytetyössä on 

keskitytty ainoastaan tapahtuman suunnitteluun sekä markkinointiin ennen tapahtumaa. 

Vaikka tapahtuma lopulta jouduttiin perumaan, saimme kuitenkin ymmärryksen niistä asi-

oista, mitkä keinot toimivat markkinoinnissa hyvin ja mitkä eivät. SELL Student Games -

tiimin sisäinen viestintä toimi tapahtumassa todella hyvin. Toimivuuteen vaikuttivat toimiva 
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Teams-alusta, WhatsApp-ryhmä, toimisto sekä erilaiset palaverit. Tapahtuman markki-

nointisuunnitelman ja sosiaalisen mediansuunnitelman avulla pystyttiin helposti jakamaan 

tehtäviä markkinointitiimin kesken. Suunnitelmissa tuli selkeästi esille mitä tehdään ja mil-

loin. Sosiaalisen median erilaisilla kanavilla markkinointi oli helppoa ilman rahallista tukea. 

Markkinointitiimillä meni resursseja ainoastaan promootiokiertueilla matkustamiseen sekä 

Facebookissa tapahtuman sekä muutaman postauksen rahalliseen markkinointiin. 

SELL Student Games 2020 -tapahtuman kohderyhmä oli kansainväliset korkeakouluopis-

kelijat. Kohderyhmälle valittiin sopivat markkinoinnin keinot ja kanavat, jotka olivat verkko-

sivut, uutiskirjeet, Facebook sekä Instagram. Selkeästi tehokkaimmalla tavalla kansainvä-

lisessä markkinoinnissa ja viestinnässä toimivat sosiaalisen median kanavat eli Facebook 

ja Instagram. Verkkosivut olivat myös tärkeä osa markkinointia, sillä niiden kautta pystyi 

hakemaan lisää tietoa tapahtumasta. 

Uutiskirjeet eivät tuoneet tapahtumalle toivottua määrää näkyvyyttä. Uutiskirjeissä isoim-

mat ongelmat olivat yhteystietolistauksen puuttuminen sekä uutiskirjeen lähettäminen 

PDF-muodossa. Yhteystietolistauksen puuttuminen aiheutti sen, että yhteystietoja täytyi 

etsiä itse internetin välityksellä. Kuitenkaan tällöin ei voitu olla täysin varmoja, että juuri oi-

kean henkilön yhteystiedot löytyivät. Uutiskirje lähetettiin kuvana sähköpostin välityksellä, 

mikä tarkoittaa, että mitään analytiikkaa ei ollut saatavilla. Jatkossa olisi tärkeää saada 

korkeakouluilta yhteyshenkilön yhteystiedot, kehen olla yhteydessä. Tärkeää olisi käyttää 

uutiskirjetyökalua, jolloin analytiikkaa olisi mahdollista kerätä esimerkiksi siitä, kuinka moni 

on avannut uutiskirjeen. 

Promootiokiertueen haasteena oli ihmisten kiinnostuksen herättäminen. Matkustaminen 

eri paikkakunnille vei aikaa ja loppujen lopuksi kovinkaan monta kiinnostunutta opiskelijaa 

ei tavoitettu. Tänä päivänä etenkin opiskelijoille suunnattu promootio on hieman vanhanai-

kaista, koska nuoret ihmiset etsivät tietoa enemmän internetin välityksellä. Promootiokier-

tueella paikan päällä kannattaisi myös jatkossa kierrellä esitteiden kanssa ja jutella opis-

kelijoille, sen sijaan, että promootio tapahtuisi vain yhdellä pisteellä. Tapahtumaan ilmoit-

tautumisessa oli haasteita, sillä prosessi koettiin hankalaksi. Ilmoittautuminen yhden hen-

kilön kautta sekä ilmoittautumisen kaksi vaihetta koettiin sekaviksi. Tärkeää jatkossa olisi 

tehdä selkeämpi sekä yksinkertaisempi ilmoittautumisprosessi, koska ihmiset arvostavat 

tänä päivänä helppoutta. 
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