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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tekijät päättivät yksimielisesti tehdä produktityyppisen opinnäytetyön 

tutkimuksen sijaan, sillä he molemmat ovat aikaisempien opintojensa aikana 

osallistuneet tapahtumien järjestämiseen ja uskovat tämän olevan tulevan työelämän 

kannalta hyödyllinen ja erittäin opettavainen kokemus. Tapahtuman järjestäminen vaatii 

organisointikykyä, ajanhallintataitoja, sekä stressinsietokykyä ja nämä ovat osa-alueita, 

joissa projektin tekijät uskovat voivansa vielä kehittyä huomattavasti. On myös 

mielenkiintoista nähdä, miten tapahtuman järjestäminen kahden hengen voimin eroaa 

suuremmalla ryhmällä toteutettavasta projektista. Näin ollen produktityyppinen 

opinnäytetyö on myös haasteellisesti kiinnostava projekti. Lisäksi tapahtuman 

konseptin uskotaan olevan hyödyllinen myös toimeksiantajalle, eli HAAGA-HELIA:lle 

ajankohtaisuutensa vuoksi; uusi Campus yhdistää eri koulutusohjelmien opiskelijat, 

mutta pyrkimyksenä on opinnäytetyön avulla saattaa heidät konkreettisesti yhteen 

kulttuuri- ja kielieroista välittämättä. Tapahtumalla tähdättiin saamaan Campuksen 

tunnelmaa entistä yhtenäisemmäksi, kansainvälisemmäksi ja suvaitsevaisemmaksi. 

Parasta olisi tietenkin, että vastaavanlaisen tapahtuman voisi järjestää kaikille 

Campuksen opiskelijoille ja ehkä tämä projekti avaakin portteja sellaisen järjestämiselle. 

Tapahtuman aiheiksi määriteltiin kansainvälisyys ja opiskelijoiden ryhmäytyminen 

tapahtuman kautta.  

 

Produktin nimi on Back to the Roots, joka on hyvin teemaan sopiva ja ajankohtainen, 

sillä se viestittää tapahtuman vievän osallistujat takaisin juurilleen, eli luontoon. 

Myöhemmin opinnäytetyössä käytetään lyhennettä BTR. Tapahtuma sijoittuu luonnon 

läheisyyteen ja sen kohderyhmän oli alun perin tarkoitus koostua POBBA:n, TOBBA:n 

sekä suomen- ja ruotsinkielisistä ensimmäisen vuosikurssin matkailun opiskelijoista. 

POBBA on koulutusohjelma, joka koostuu kansainvälisistä liiketalouden opiskelijoista, 

kun taas TOBBA:n opiskelijat ovat kansainvälisiä matkailun koulutusohjelman 

opiskelijoita. Valitettavasti selvisi vasta myöhemmin, ettei ruotsinkielisessä 

koulutusohjelmassa, eikä TOBBA:n koulutusohjelmassa aloita uusia opiskelijoita 

alkuvuodesta. Tämän vuoksi opinnäytetyön tekijät karsivat ruotsinkieliset opiskelijat 

sekä TOBBA:n osallistujista. 
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Tämä opinnäytetyö koostuu projektisuunnitelmasta, jossa käsitellään projektiin liittyvää 

teoriaa ja sovelletaan sitä kyseiseen projektiin ja järjestettävään tapahtumaan. Lisäksi 

työssä käsitellään tapahtuman järjestämisen, ryhmäytymistoiminnan ja luontomatkailun 

teoreettista puolta. Projektisuunnitelman käsiteltäviin aihepiireihin kuuluvat 

toteutussuunnitelma, budjetti, sekä ohjaussuunnitelma, jotka kaikki koostuvat 

pienemmistä osioista. Toteutussuunnitelmaan kuuluvat mm. aikataulu ja riskien 

kartoitus, kun taas ohjaussuunnitelmassa käsitellään projektin tiedottamista, valvomista 

ja raportointia ja varmistetaan lopuksi koko projektin laadullisuus. Koska kyseessä on 

produktityyppinen työ, raporttiin tulee myös liitteitä koskien projektitapahtumaa. 

 

Opinnäytetyönä toimivan projektin tavoitteena ja samalla tutkimustehtävänä on 

järjestää kohderyhmälle, eli ensimmäisen vuosikurssin matkailun opiskelijoille 

onnistunut ulkoilutapahtuma talvisessa Suomen luonnossa. Onnistuneen tapahtumasta 

tekee se, että opiskelijat äidinkieleen ja kansallisuuteen katsomatta saadaan 

ryhmäytymään keskenään ja toimimaan yhteistyössä siten, että heille kaikille jää 

tapahtumasta ja aktiviteeteista positiivinen ja virkistynyt olo ja että tapahtumaan 

osallistuvien opiskelijoiden on jälkeenpäin helpompi kommunikoida keskenään niin 

Campuksella, kuin vapaa-ajallakin. Näin ollen Campuksen tunnelmasta saadaan 

yhtenäisempi ja mahdollisesti erimaalaisten ja – kielisten opiskelijoiden yhteistyötä 

voidaan tämän projektin jälkeen kehittää ja parantaa entisestään. Back to the Roots -

tapahtuman järjestyspaikkana toimii Stensbölen partiolaistalo (Stensböle 2011.). 

Seuratalojen tiloissa on usein loistavat puitteet sekä ruokailulle, että sisätiloissa 

tapahtuville aktiviteeteille ja ulkotiloissa on runsaasti luontoa, jota kannattaa 

ehdottomasti käyttää hyväksi tapahtuman toteutuksessa. Suurimmassa osin koko BTR -

tapahtuma sijoittuu ulkotiloihin, jossa ryhmien tulee suorittaa ryhmähenkeä, 

johtajantaitoja sekä ongelmanratkaisua vaativia haastavia tehtäviä. 

Projektisuunnitelmassa (LIITE 1.) kerrotaan tarkemmin ryhmäytymisestä, sekä 

tarinasta, jonka mukaan rastit suoritetaan ja miten heimopäälliköt, eli ryhmänjohtajat 

valitaan kullekin ryhmälle. 
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2 Projektin määritelmä ja osa-alueet 

Projekti tarkoittaa suoraan käännettynä ehdotusta tai suunnitelmaa, ja sana on lähtöisin 

latinan kielestä. Suomen kielessä projektista käytetään usein myös sanaa hanke, vaikka 

hankkeeseen voi myös sisältyä useita eri projekteja. Projekti määritellään yleensä 

joukoksi ihmisiä tai muita resursseja, joiden tehtävänä on yhdessä suorittaa jokin tietty 

tehtävä tietyn aikataulun rajoissa. Tämän lisäksi projektilla on kiinteä budjetti (LIITE 

2). Kyseisen lyhyen määritelmän lisäksi projektilla on useita muita erityispiirteitä, joista 

Choudhury [1988] on tutkimuksissaan maininnut muun muassa tavoitteen (Ruuska 

2005, 18-20).  Projektilla on aina vähintään yksi selkeä tavoite, jonka saavuttamisen 

jälkeen projekti päättyy. Tärkeimpiä Choudhuryn mainitsemia projektin ominaisuuksia 

ovat myös ryhmätyöskentely, tilaustyöluonteisuus sekä riskialttius. Projektin tavoitteita 

ei saavuteta, ellei työskennellä ryhmässä, vaikka jäsenet saattavatkin edustaa eri yrityksiä 

tai jopa kansallisuuksia. Tämän lisäksi projektilla on aina toimeksiantaja, joka asettaa 

tilaamalleen projektille vaatimukset ja reunaehdot. Asiakas, eli toimeksiantaja on joko 

organisaation ulkopuolinen tai sen sisältä tuleva tekijä, riippuen hankkeen luonteesta. 

Projektityön luonteeseen liittyy aina riskialttius ja epävarmuus ja niiden määrä riippuu 

siitä, miten hyvin projektin eri vaiheet on suunniteltu ja toteutettu. (Ruuska 2005, 18-

20) 

 

Projektiin liittyy aina useita eri osa-alueita, henkilöitä ja vaiheita. Jokaisella projektilla on 

oltava projektiorganisaatio, jonka toimivuus edellyttää vastuiden ja valtuuksien tarkkaa 

määrittelyä. Projektiorganisaatio on kuitenkin aina väliaikainen, eli se on olemassa vain 

kyseisen projektin ajan. Tyypillistä projektiorganisaatiolle on myös joustavuus, sillä se 

voi muuttua huomattavastikin projektin edetessä. Organisaatioon kuuluvista henkilöistä  

asettaja on henkilö, joka käynnistää koko projektin ja joka valitsee projektipäällikön ja 

johtoryhmän. Projektipäällikkö taas tittelinsä mukaisesti johtaa projektia ja on täten 

vastuussa päätöksenteosta ja johtoryhmän ja sidosryhmien välisestä kommunikaatiosta. 

Yleensä projekteissa on siis mukana useita eri henkilöitä, joilla kaikilla on oma roolinsa 

ja vastuualueensa. Tässä opinnäytetyöprojektissa on kuitenkin jouduttu jakamaan kaikki 

nämä osa-alueet kahdelle henkilölle, mikä tietenkin tekee hankkeesta haasteellisemman. 

Alla oleva kuvio kuvaa tyypillistä esimerkiksi yrityksissä toimivaa projektiorganisaatiota 

alkaen asettajasta ja päättyen projektiryhmiin. Organisaation lisäksi keskeinen osa 
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projektia on projektisuunnitelma, johon koko hankkeen hallinta ja onnistumisen 

arviointi perustuvat. Suunnitelman laatii projektipäällikkö ja sen hyväksyy johtoryhmä. 

Projektisuunnitelmassa tulee käydä ilmi projektin tarkoitus, tavoitteet, aikataulu ja 

resurssit sekä menetelmät, joita projektissa käytetään. (Ruuska 2005, 20-21) 

 

Kuvio 1. Projektiorganisaation rakenne. (Pelin 2002, 98) 

2.1 Projektin hallinta 
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Projektien riskialttiuden ja epävarmuuden vuoksi hallinta on ensisijaisen tärkeää. 

Ohjaaminen ja valvonta projekteissa ovat oleellisia myös siksi, että usein myös niiden 

taloudellinen kannattavuus on epävarmaa; projektit kuluttavat runsaasti rahaa, mutta ne 

tuottavat vasta päättymisensä jälkeen, jos silloinkaan. Projektin hallinnassa tärkeää on 

myös ennakointi, sillä projekteille ominaisiin muutoksiin täytyy pystyä reagoimaan ja 

niihin on sopeuduttava välittömästi. Projektin hallinta on alan kirjallisuudessa usein 

myös määritelty ihmisten johtamiseksi, sillä sen pyrkimyksenä on organisoida ihmiset 

toimimaan yhteistyössä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ihmisten johtamisessa 

yrityksissä taas käytetään useimmiten joko management- tai leadership – tekniikkaa, 

joista jälkimmäinen edustaa niin sanottua pehmeää ja ihmisläheisempää johtamistapaa, 

kun taas managementissa painopiste on asioissa ja tehtävissä henkilöiden sijaan. 

Projektin hallinta voidaan myös jakaa ohjaus- ja toteutusprosesseihin. Toteutustyö on 

kaikki se toiminta, joka tähtää projektin päättymiseen ja onnistumiseen, kun taas 

ohjausprosessi valvoo toteuttamista, jotta tulokset vastaisivat asetettuja vaatimuksia. 

(Ruuska 2005, 27-30) 

 

2.1.1 Projektityöskentelyn ongelmat 

Suurimmat syyt projektin epäonnistumiseen löytyvät useimmiten organisoinnin ja 

hallinnan puutteista, kuten aikataulutuksen epärealistisuudesta, tai valmistelun 

vajavaisuudesta. Projekti tulee myös rajata selkeästi heti alusta alkaen, vaikka 

yksityiskohtien rajaus tarkentuukin suunnittelutyön edetessä. Jos päälinjoja ei ole 

määritelty ja rajattu jo projektin alussa ja sovittu kaikkien asianosaisten kesken, on 

ongelmien ilmeneminen todennäköistä. Vaikka projektityöskentelyn luonteeseen 

kuuluvatkin muutokset, on silti ongelmallista jos niitä ilmenee jatkuvasti projektin 

aikana, etenkin mitä pidemmälle hanke on edennyt. Muutokset ja lisätehtävät saattavat 

vaikuttaa projektin kaikkiin osa-alueisiin aikataulusta budjettiin ja 

organisaatiorakenteeseen. Näin ollen projektin toteutuminen saattaa viivästyä 

runsaastikin ja yllättäen ilmenneillä tehtävillä on myös taipumus heikentää lopputulosta. 

(Ruuska 2005, 38-39) 

Edellä mainittujen teoreettisten ongelmien lisäksi projekteissa saattaa ilmetä ongelmia 

myös henkilökemioissa. Projektityössä onkin erittäin tärkeää, että henkilöiden väliset 

kemiat toimivat tai ainakin organisaation jäsenten tulee pystyä työskentelemään 



 

 

6 

yhdessä, jotta projekti onnistuisi. Tämä seikka tulisi ottaa huomioon jo hankkeen alussa 

ja projektiorganisaation kokoamisessa. Tiettyihin projektitehtäviin kannattaa myös 

mieluummin valita sopivin henkilö, ei välttämättä paras tai paperilla pätevin. (Ruuska 

2005, 38-39) 

 

Ongelmia projektille tuottavat myös epärealistiset tavoitteet; niiden tulee olla 

sopusoinnussa aikataulun ja käytettävien resurssien kanssa. Ongelmat aikataulun kanssa 

johtuvat usein siitä, ettei projektille ole alun perinkään annettu tarpeeksi voimavaroja, 

mutta tavoitteet on silti pidetty samoina. Kuten on jo aikaisemmin mainittu, 

projektisuunnitelma on koko hankkeen kivijalka ja jos se on tehty huolimattomasti, ei 

pätevinkään projektiryhmä kykene saattamaan tehtävää kunnialla loppuun. Ongelmia 

syntyy, jos suunnitteluvaiheessa aikataulut ja työmäärät arvioidaan liian optimistisesti tai 

jos henkilöiden käytettävyys yliarvioidaan; kukaan ei ole kone ja kuka tahansa voi 

sairastua tai tehdä inhimillisiä virheitä, joiden paikkaamiseen saatetaan tarvita 

ylimääräistä aikaa. Aikataulu on projektisuunnitelman keskeisin osuus ja sen 

puutteellisuus on varma ongelmien aiheuttaja. Aikataulua tuleekin päivittää jatkuvasti, 

mikäli se on tarpeellista. Sitä tulee myös noudattaa lähes orjallisesti, sillä pienet 

lipsumiset aiheuttavat usein lumipalloefektin, joka lähes poikkeuksetta pahentaa 

tilannetta entisestään. Yleinen ongelma projektityöskentelyssä on edellä mainittujen 

lisäksi sen elinkaaren epäselvyys. Projektilla tulee olla selkeä alkamis- ja päättymishetki, 

sillä muuten siitä tulee hallitsematon ja epäselvä kokonaisuus. Projektin koosta riippuen 

olisi hyvä jakaa se vaiheisiin, eli niin sanottuihin osaprojekteihin, jotta hanke pysyisi 

kasassa. Tässä haasteessa auttavat projektisuunnitelmassa selkeästi asetetut 

virstanpylväät (milestones) ja välitavoitteet (deadlines). (Ruuska 2005, 43-48) 

 

2.2 Riskit ja niiden hallinta projektissa 

Riski määritellään kirjallisuudessa usein negatiiviseksi poikkeamaksi projektin 

tavoitteista, mutta jos poikkeama on jo tapahtunut, kyseessä ei ole enää riski, vaan 

toimenpiteitä ja ratkaisua vaativa ongelma. Projektia suunnitellessa täytyy osata 

varautua mahdollisiin riskeihin ja osata ennakoida tulevat ongelmat. Tässä auttaa 

vilkaisu edellisiin projekteihin ja niissä ilmenneisiin ongelmiin ja vastoinkäymisiin, sillä 

usein vastaavanlaisissa projekteissa toistuvat samat ongelmat. Hyvä riskien ennakointi 
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helpottaa projektin onnistumista, vaikka se ei tietenkään ehkäise kaikkia ongelmia. Näin 

ollen potentiaalisten riskien pohtimiseen projektin alussa kannattaakin käyttää tarpeeksi 

aikaa. Projektin riskejä on useita eri tyyppejä, joista voidaan mainita muun muassa 

tekniset ja aikatauluun liittyvät riskit, taloudelliset ja ympäristölliset riskit, sekä 

asiakkaaseen ja sopimukseen liittyvät riskit. (Pelin 2002, 217-218) 

2.2.1 Riskien tunnistaminen, luokittelu ja torjunta 

Jotta projektin riskit voitaisiin tunnistaa, on tärkeää tietää projektin kriittiset alueet. 

Näitä ovat tyypillisesti uusi teknologia, vastuukysymykset ja organisaatiorajat. Riskit 

tulee siis tunnistaa vaiheittain ja osa-alueittain ja tätä prosessia helpottaa huomattavasti, 

jos kaikki projektin jäsenet kirjoittavat ylös mahdollisia projektissa ilmeneviä ongelmia 

ja riskejä. Tällä tavoin esille tulee todennäköisesti useita eri näkökulmia, kun eri 

henkilöt pohtivat samaa asiaa. Riskien tunnistamisessa voidaan edetä 

projektisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä: ensin voidaan käydä läpi tavoitteeseen, 

projektin rajaukseen ja näiden jälkeen organisaatioon liittyvät riskit. Seuraavaksi 

pyritään tunnistamaan taloudelliset ja aikatauluun liittyvät riskit ja lopuksi ohjauksen ja 

kommunikoinnin riskit. (Pelin 2002, 219-220) 

 

Riskien tunnistamisen ja luetteloinnin jälkeen tulee aloittaa toimenpiteet. Kaikkia riskejä 

ei todennäköisesti voida välttää, vaan kannattaa keskittyä niihin, jotka ovat vakavimpia 

ja todennäköisimpiä ja laittaa nämä prioriteettijärjestykseen. Riskien luokittelussa täytyy 

arvioida niiden todennäköisyys ja merkitys, joiden yhteisvaikutus ratkaisee torjuntaan 

käytettävät toimenpiteet. Kirjallisuudessa suositellaan usein jakamaan riskit neljään eri 

luokkaan. Tämän luokituksen mukaan A-luokan riski on erittäin todennäköinen ja sen 

merkitys projektissa on todella vakava, kun taas D-luokan riskin todennäköisyys ja 

merkitys ovat vähäisiä, eikä toimenpiteitä tarvita. (Pelin 2002, 221-222)  

 

Riskien torjunnassa ennakointi on luonnollisesti avainasemassa, mutta olemassa on 

useita vaihtoehtoisia toimintatapoja. Riski voidaan esimerkiksi poistaa tietyillä 

toimenpiteillä. Joissain tapauksissa riskin aiheuttavat syyt arvioidaan syy-seuraus – 

analyysillä ja poistetaan mahdollisimman monta näistä syistä. Riski voidaan myös siirtää 

eri keinoin tilaajalle, vakuutusyhtiölle tai alihankkijalle tai projektisuunnitelmaa voidaan 

muuttaa riskialttiin kohdan suhteen. Toisaalta riskit saatetaan myös hyväksyä ja olla 
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tekemättä minkäänlaisia toimenpiteitä tai laatia niiden varalle varautumissuunnitelma. 

Riskien torjunnassa on lisäksi tehtävä taloudellinen analyysi, joka selvittää mitkä 

toimenpiteet on kannattavaa toteuttaa ja mikä on hyväksyttävä riskin todennäköisyys. 

Taloudellisella analyysillä arvioidaan riskien torjunnan toimenpiteet ja niiden 

kustannusvaikutukset. (Pelin 2002, 224) 
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3 Tapahtuman järjestäminen 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus avata lukijalle niitä seikkoja, joita täytyy ottaa huomioon 

onnistuneen tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä. Onnistuneeseen 

tapahtumaan vaikuttavat niin strategiset kuin operatiivisetkin tekijät; tapahtumaa 

järjestettäessä pitää ottaa kumpikin osio huomioon ja vastata niihin liittyviin 

kysymyksiin. 

 

3.1 Strateginen osio 

Strategisesti ajateltuna pitää miettiä tapahtuman tavoite, kohderyhmä sekä tapahtuman 

luonne ja virallisuusaste. Pohdittavat kysymykset ovat siis mitä, kenelle ja miksi. Näihin 

kysymyksiin vastaamalla selvitetään tapahtuman idea, joka kertoo sen miksi tapahtuma 

järjestetään. Vastaus löydetään tapahtuman järjestäjiltä, jotka tekevät tapahtuman 

palvelemaan jotakin tiettyä tarvetta. (Vallo & Häyrinen 2008, 93-98) Alla oleva kuvio 2. 

hahmottaa strategisessa osuudessa pohdittavia kysymyksiä ja niiden yhteyttä itse ideaan.

 

Kuvio 2. Ideaa tutkittaessa pohdittavat kysymykset (Vallo & Häyrinen 2008, 93) 
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3.1.1 Tapahtuman tavoite  

Jokaisella tapahtumalla on tavoite ja tapahtumalla pyritään viestimään osallistujille 

jotakin. Tapahtumaa on turha järjestää, mikäli sen tavoite ei ole selkeä. Jokaisella 

tapahtumalla pitää olla selkeä pääviesti sekä mahdollisesti useita sivuviestejä. 

Tapahtuman viesti muodostuu organisaation tavoitteiden pohjalta, ja siihen 

vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää esimerkiksi tapahtumapaikkaa, teemaa, tarjoiluja 

sekä tapahtuman isäntiä. Onnistuneeseen tapahtumaan päästään hallitsemalla 

tapahtuman eri elementit ja tiedostamalla niiden viestittämät asiat. Kuviossa 2. 

tapahtuman viesti ja tavoite vastaisivat kysymykseen miksi. (Vallo & Häyrinen 2008, 

101-108) 

 

3.1.2 Kohderyhmä  

 

Tapahtuman kohderyhmän voi muodostaa suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko tai 

avoin kutsuvierasjoukko. On tärkeää tuntea kohderyhmä mahdollisimman hyvin, jotta 

tapahtumasta saadaan järjestettyä juuri oikean kokoinen ja – näköinen tapahtuma juuri 

tälle kohderyhmälle. Segmentointia tehdessä tulee ottaa huomioon tapahtumasta 

riippuen esimerkiksi kutsuttavan ikä, sukupuoli, siviilisääty, vapaa-ajan kiinnostuksen 

kohteet, asuinpaikka tai – alue, sekä nykyinen elämäntilanne; onko henkilö opiskelija 

vai vakituisesti työelämässä. (Vallo & Häyrinen 2008, 108-110) 

 

On myös erityisen tärkeää pitää mielessä ettei tapahtumaa olla järjestämässä itselleen 

vaan ryhmälle, joka saattaa mahdollisesti pitää eri asioista kuin itse. Näin ollen 

kannattaa miettiä tarkasti kohderyhmän mahdollisia mieltymyksiä eikä vain organisoida 

asioita jotka ovat omasta mielestä mukavia. Kun osallistujamäärä on selvillä, kannattaa 

ottaa huomioon, että kaikki ilmoittautuneet eivät välttämättä saavu paikalle. 

Osallistumiseen ja poisjäämiseen vaikuttaa moni asia ja mikäli osallistuja ei koe 

tapahtumaa itselleen hyödylliseksi saattaa päätös osallistumisesta varmistua vasta 

kotiovella juuri ennen lähtöä. Tapahtuman järjestäjien kannattaa olla selvillä siitä 
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faktasta, että kaikki eivät tule paikalle. On siis osattava tehdä karkea arvio siitä kuinka 

moni mahdollisesti jättää tulematta. (Vallo & Häyrinen 2008, 111-119)) 

 

3.1.3 Tapahtuman lähtökohdat  

Tapahtuma voi olla joko asia- tai viihdetapahtuma tai sekoitus näitä kumpaakin. 

Tapahtuma on joko itse toteutettava tai ulkoistettu. On tärkeää tietää mitä tai 

minkälaista tapahtumaa pyritään järjestämään ja missä. Tapahtumapaikka on 

keskeisessä osassa, sillä kun tapahtumaa järjestetään jossain kauempana, lisääntyvät 

kuljetuskustannukset joka taas saattaa verottaa osallistujien määrää. Ulkotilaisuuksissa 

on aina otettava huomioon sääolosuhteet; jos tapahtuman ajankohtana sataa vettä tai 

on esimerkiksi myrsky, pitää tätä varten olla varasuunnitelma. Varasuunnitelma voi olla 

niinkin yksinkertainen kuin sadevaatteiden varaaminen osallistujille. Mikäli 

sääolosuhteet voivat vaikuttaa tapahtumaan, on tärkeää seurata sääennusteita 

tapahtumapäivän lähestyessä. Myös luvat tapahtumassa on huomioitava. Silloin kun 

ulkoilmatapahtumassa on tarkoituksena tehdä avotulia, pitää siihen hakea luvat poliisin 

lupaneuvonnasta. Avotulen teosta tulee myös ilmoittaa paikalliselle pelastuslaitokselle. 

Kun tapahtumassa tarjoillaan ruokaa ja juomaa, pitää muistaa että tarjoiltavaa on 

riittävästi ja riittävän usein ja tämän lisäksi erityisen tärkeää on ottaa huomioon 

osallistujien erityisruokavaliot. Erityisruokavaliot pitää olla tiedossa jo etukäteen, joten 

ne olisi hyvä selvittää jo kutsuvaiheessa. (Vallo & Häyrinen 2008, 131-144) 

 

3.2 Operatiivinen osio 

Operatiivisessa osiossa otetaan huomioon kuinka tapahtuma toteutetaan ja 

resursoidaan, mikä on sen sisältö ja ohjelma ja kuka kantaa vastuun eli toimii isäntänä. 

Pohdittavat kysymykset ovat siis miten, millainen ja kuka. Näiden kolmen kysymyksen 

selvittämisen tuloksena näkyy tapahtuman teema, joka on erittäin keskeinen asia 

tapahtuman järjestämisessä. 

 

3.2.1 Tapahtumaprosessi  

Hyvän tapahtuman aikaansaamiseksi tarvitaan aikaa noin kaksi kuukautta ja siihen 

kuuluu suunnitteluvaihe, toteutus sekä jälkimarkkinointi. Lyhyemmällä ajalla tapahtuma 
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on vaarassa koska siihen sisältyy liian moni muuttuja. Tapahtuman suunnittelussa 

sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa. Tämän vuoksi kaikki, 

jotka osallistuvat tapahtumaan järjestäjinä, kannattaa ottaa mukaan jo alkuvaiheessa. 

Näin taataan, että tapahtuma saa usean eri näkökulman. Suunnitteluvaihe on hyvin 

tärkeä tapahtuman onnistumisen kannalta ja tilojen varaaminen ja muut toteutukseen 

vaikuttavat osiot kannattaa varata ja varmistaa hyvissä ajoin ennen tapahtuman 

toteutuspäivää. (Vallo & Häyrinen 2008, 147–148) 

 

Toteutusvaihe on kriittinen vaihe koko projektin onnistumisen kannalta. Jokaisen 

tapahtuman järjestäjistä on oltava selvillä omista osa-alueistaan, ja heidän tulee 

ymmärtää omat roolinsa kokonaisuudessa. Tapahtumaa voidaan kuvata näytelmänä 

joka kestää vain hetken ja siihen kuuluukin toteutuksen lisäksi myös muita vaiheita. 

Rakennusvaihe on vaihe, jolloin kaikki esivalmistelut tehdään. Kun tämä vaihe tehdään 

hyvin, tulee itse toteutuksen kulusta vaivattomampi. Viimeisen asiakkaan poistuttua 

paikalta alkaa purkuvaihe, jolloin paikat puretaan niin että ne jäävät entiseen kuntoonsa. 

Toteutusvaiheeseen kuuluu vielä erikseen useita eri osa-alueita, jotka myös riippuvat 

tapahtuman laadusta ja tyypistä: kenraaliharjoitukset, turvallisuus, kuljetukset ja 

paikoitus, materiaalin ja ohjelman jako, musiikki ja äänimaailma, tekniikka, 

ilmoittautuminen, istumajärjestyksen hoitaminen, rytmitys ja yllätyksellisyys. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 147-148) 

 

3.2.2 Jälkimarkkinointi 

Jälkimarkkinointivaiheen tarkoitus on osoittaa osallistujille kiitosta paikalle 

saapumisesta. Jälkimarkkinointiin kuuluu usein myös palautteen kerääminen ja sen 

avaaminen. Palautteesta järjestäjät oppivat ja saavat arvokasta tietoa ja kokemusta 

tapahtuman järjestämisestä. Palaute kerätään myös tapahtuman henkilökunnalta ja heitä 

palkitaan tai muistetaan samalla lailla kuin itse osallistujiakin. Palautetta tulee verrata 

tapahtuman alkuperäiseen tavoitteeseen, sillä palaute kertoo onko tavoitteeseen päästy. 

Palautteesta näkee mitä asioita olisi voinut tehdä paremmin ja mitä osaa osallistujat 

arvostivat tapahtumassa. Palaute voidaan kerätä paikanpäällä, sähköpostilla, puhelimitse 

tai muuten internetiä käyttäen. Mikäli palaute kerätään paikan päällä, on mukava lisä 

arpoa vastaajien kesken jokin pieni palkinto. (Vallo & Häyrinen 2008, 147–176) 
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3.2.3 Sisältö ja ohjelma  

Tapahtuman perimmäinen tarkoitus on itsessään ylittää osallistujan odotukset. Kun 

osallistuja kutsutaan tapahtumaan, täytyy sen ehdottomasti vaikuttaa mielenkiintoiselta 

ja houkuttelevalta, sekä herättää asiakkaassa uteliaisuutta. Kutsussa ei kuitenkaan saa 

paljastaa kaikkea, vaan pitää muistaa säilyttää yllätyksellisyys. (Vallo & Häyrinen 2008, 

179-182) 

 

Esiintyjät kannattaa miettiä tarkkaan niin, että ne sopivat juuri järjestettävään 

tapahtumaan. Isojen julkimoiden käyttö ei välttämättä ole paras vaihtoehto, vaan myös 

jokin tuntematon lahjakkuus voi olla yhtä tehokas houkutin tapahtumassa tai 

mahdollisesti jopa parempi vaihtoehto. Kun tapahtumalle pohditaan esiintyjää, ei 

kannata miettiä aina taloudelliselta kannalta, vaan mieluummin siltä pohjalta, kuka 

sopisi parhaiten. Saattaa olla piristävää ottaa esiintyjiä niin omasta organisaatiosta kuin 

ulkopuoleltakin. Tärkeintä kuitenkin on miettiä esiintyjiä kohderyhmän kannalta. (Vallo 

& Häyrinen 2008, 183-188) 

 

Aktiviteetit sopivat joissakin tapauksissa tapahtumiin, sillä ne voivat lisätä tapahtumassa 

elämyksellisyyttä. Missä tahansa tapahtumassa aktiviteetit voivat olla hyvä lisä, mutta 

kun aktiviteetteja otetaan käyttöön, on tärkeää muistaa niiden vapaaehtoisuus. 

Aktiviteettien tulee myös luonnollisesti sopia tapahtuman teemaan ja niitä 

järjestettäessä on ensisijaista pohtia tarkkaan turvallisuusseikkoja. (Vallo & Häyrinen 

2008, 195-201) 

 

Tapahtuman avaus ja päätös ovat oleellisia, sillä kun tapahtuma avataan virallisesti 

esimerkiksi puheella, saa se ryhtiä ja lähtee selkeästi käyntiin. Päätös tarkoittaa 

tapahtuman lopussa hetkeä, jolloin osallistujia kiitetään. Samalla osallistujille voidaan 

informoida kyydeistä ja siitä kuinka tästä eteenpäin jatketaan. Juuri ennen päätöstä 

voidaan arpoa palkintoja tai kerätä osallistujilta palautetta. (Vallo, Häyrinen 2008, 203–

205) 
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3.2.4 Vastuuhenkilöt  

Vastuuhenkilöt, eli tapahtuman organisoijat ovat vastuussa siitä kuinka itse tapahtuma, 

sekä kaikki ulkoistetut palvelut sujuvat; on muistettava, että ulkoisiin palveluihin 

turvauduttaessa pitää kaikkia osapuolia informoida mahdollisimman hyvin ja tehdä 

selväksi tapahtuman tavoite. Koska tapahtuman onnistuminen on aina tärkeää, on 

jokaiselle tapahtumalle hyvä määritellä projektipäällikkö, jonka tehtävänä on delegointi, 

päätöksenteko ja tehtävien jako. Projektipäällikön tulee järjestää tasaisin väliajoin 

kokoontumisia ja tapahtumia, jotta hän saa projektin edistymisestä selkeän 

kokonaiskuvan ja pystyy toimimaan näiden tietojen perusteella. Projektipäällikön 

tärkein tehtävä onkin projektin jokaisen osa-alueen sujuvuuden varmistaminen. 

Projektiryhmä on joukko henkilöitä, jotka tekevät töitä projektin eteen. Tehtävät 

jaetaan projektiryhmälle ja he tekevät parhaansa tavoitteeseen päästäkseen ja pitävät 

projektipäällikön ajan tasalla tilanteen sujumisesta. (Vallo, Häyrinen 2008, 207-213) 

 

Tapahtumassa tulee olla myös isäntiä jotka toimivat toteutuspäivänä tapahtuman 

”vetäjinä” asiakkaiden silmissä. Isäntinä olisi hyvä toimia henkilöitä, jotka ovat siihen 

tehtävään ”luotuja”, sillä kaikki eivät pysty isäntinä toimimaan ja heitä tulisi olla yksi 

jokaista 3-5 osallistujaa kohtaan. Isännät ovat henkilöitä jotka ovat tapahtumassa esillä 

ja heidän puoleensa käännytään, mikäli jokin askarruttaa osallistujia. Tapahtuman 

isäntien tulee olla sosiaalisesti lahjakkaita, olla kiinnostuneita ihmisistä, asioista ja 

tapahtuman onnistumisesta, sekä osata kysyä ja kuunnella. (Vallo, Häyrinen 2008, 215–

221) 
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Kuvio 3. Tapahtuman teemaa pohdittaessa huomioitavat kysymykset (Vallo & 

Häyrinen 2008, 95.)  

 

Onnistunut tapahtuma pitää siis sisällään nämä kaikki edellisissä kappaleissa mainitut 

kuusi kysymystä, jotka liitettiin kuvioissa 2. ja 3. tapahtuman ideaan ja teemaan: mitä, 

miksi, kenelle, sekä millainen, miten ja kuka. Jotta tapahtumasta tulisi ammattimainen ja 

tasapainoinen, pitää näitä kaikkia osia tarkastella ja toteuttaa tasapuolisesti. Mikäli 

kaikkia osioita ei oteta huomioon, havaitaan tapahtumasta sen ammattitaidottomuus 

eikä kokonaisuus ole tasapainossa. (Vallo & Häyrinen 2008, 97.) Toinen ajattelutapa on 

rajata asia hieman yksinkertaisemmin. Tällöin tapahtuman palveluajatuksena on neljä 

osa-aluetta joihin kuuluvat miksi, mitä, kenelle ja kuinka. Tämä kaava toimii 

yksinkertaisena peruspalvelupakettina, joka ei kuitenkaan kerro mitään siitä, kuinka 

asiakas palvelun kokee, miten palvelut tarjotaan, tai kuinka asiakasta kohdellaan. 

(Iiskola-Keskonen 2004, 18-19) 
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4 Ryhmäytyminen 

Yksi projektitapahtuman teemoista on opiskelijoiden ryhmäytyminen kansainvälisessä 

hengessä. Sosiaalipsykologi Morton Deutsch on Saara Repo-Kaarennon teoksen 

mukaan erotellut ryhmän toiminnan kahteen eri muotoon, joista toinen on 

yhteistoiminnallinen ja toinen kilpailullinen. Nämä ryhmien eri muodot perustuvat 

jäsenten tavoitteisiin; yhteistoiminnallisissa ryhmissä jäsenillä on yhteinen tavoite, eikä 

kilpailua näin ollen ole, vaan jokainen jäsen on joko voittaja tai häviäjä. (Repo-Kaarento 

2007, 33) 

4.1 Toimiva ryhmä 

Toimiva ryhmä pystyy toimimaan sillä tavoin että ryhmästä saadaan mahdollisimman 

paljon tehokasta toimintaa aikaan. Ryhmän jäsenet tuntevat ryhmää kohtaan kiinteyttä 

ja lojaaliutta. Omat ja yhteiset tarpeet ovat selkeästi erotettavissa ja ryhmän jäsenet 

kykenevät laittamaan ryhmän tarpeet omiensa edelle. On kuitenkin erityisen tärkeää 

että jokaisen osaamista pystytään käyttämään tehokkaasti hyväksi. Toimivan ryhmän 

tunnuspiirteinä toimivat esimerkiksi se, että ryhmän toiminta pystytään fokusoimaan 

olennaiseen asiaan, kommunikaation tehokkuus, sekä se, että yksilöt kokevat 

myönteistä riippuvuutta ryhmän muita jäseniä kohtaan. Yksilöiden sitoutuminen, 

sosiaalinen yhdessäolo sekä reflektointi ovat myös tärkeässä osassa. Kaikki ryhmän 

osapuolet toimivat avoimesti ja arvostavat jokaista ryhmän jäsentä osana toimivaa 

kokonaisuutta. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 22-23) 

 

Ryhmän kiinteyttä ja sen jäsenten kiintymystä ryhmään, eli koheesiota voidaan jakaa 

kahteen erilaiseen ryhmään. Koheesio voi olla joko tehtävään liittyvä, tai ryhmän 

jäsenten sosiaalisiin suhteisiin perustuva. Tehtäväkoheesiossa ryhmän tehtävä tai 

tavoite toimii kannustavana tekijänä ja se voi saada hajanaisen ryhmänkin toimimaan 

tehokkaasti yhdessä, tai vastapainoksi hyvän ryhmän toimimaan heikosti. Kiinteys on 

dynaaminen ilmiö ja siksi se muuttuu ajan myötä.  Sosiaalinen koheesio liittyy ryhmän 

kesken vallitseviin sosiaalisiin siteisiin ja tunnekokemuksiin. Koheesiota tunnettaessa 

yksilöt sitoutuvat ryhmän toimintaan ja sen muihin jäseniin. Tehtävän onnistuminen ja 

sosiaalisten suhteiden kehittyminen muiden yksilöiden kanssa ruokkivat kiinteytymistä. 
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Ryhmän kiinteytymiseen vaikuttaa se, onko kyseessä pien- vai suurryhmä. Pienryhmä 

koostuu alle 10 hengestä ja suurryhmässä on yli 10 henkilöä. Pienryhmässä ei yhtä 

helposti muodostu ns. ”kuppikuntia”. Polarisaatio - jolla tarkoitetaan ryhmän yhteisiä 

pyrkimyksiä suurempaan riskinottoon tai varovaisuuteen, kuin mitä ryhmän jäsenet 

todennäköisesti yksilöinä tekisivät – on myös keskeinen käsite ryhmäytymisestä 

puhuttaessa. Polarisaatio heikentää ryhmän kiinteyttä, koska ajattelu muodostuu 

kriittisemmäksi näiden ”kuppikuntien” välillä. Pienryhmien tapauksessa liiallinen 

koheesio ei ole myöskään hyväksi, sillä tällöin syntyy ryhmäajattelua joka viittaa 

liialliseen ryhmään tukeutumiseen. Näin ollen kaikki ovat valmiita tekemään 

kompromisseja sekä ajattelevat vain ryhmän mukaisesti, jolloin tehtävän kannalta jokin 

tehokas ratkaisu saattaa jäädä syrjään, eikä lopullinen ratkaisu vastaa kenenkään omia 

ajatuksia. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 20-21; Viestintätieteiden laitos 2011a; 

Viestintätieteiden laitos 2011b.) 

 

 

4.2 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Yhteistoiminnallisuus on oppimisen suuntaus, joka liittyy vahvasti kognitiivisuuteen ja 

behavioristisuuteen. Behavioristisuudella tarkoitetaan vahvasti kontrolloitua 

oppimistilannetta, jossa opettaja on erityisen keskeisessä osassa. Kognitiivisuus - eli 

näkemys, jonka mukaan opiskelijat ovat itse aktiivisia ja jossa opettajat lähinnä 

opastavat oppilaita näiden itse asettamaansa tavoitteeseen – tuli mukaan 

yhteistoiminnallisen oppimisen muodostuessa 1970-luvulla. Yhteistoiminnallisen 

oppimisen ja näin ollen myös kyseistä oppimistyyliä käyttävän ryhmätyöskentelyn 

tavoitteena on kehittää opiskelijoiden sosiaalisia ja ryhmätyöskentelytaitoja. Sen myös 

uskotaan sitouttavan ja motivoivan ryhmän jäseniä työskentelyssä ja näin ollen 

vähentävän häiritsevää käytöstä. Elisabeth Cohenin [1994] tutkimusryhmän tekemän 

tutkimuksen mukaan yhteistoiminnallisuus kehittää oppimista etenkin heterogeenisissä 

ryhmissä ja tasoittaa statuseroja monikulttuurisissa opetusryhmissä. Tämä on 

tavoitteena myös opinnäytetyötapahtumassa. (Repo-Kaarento 2007, 33-36.) 
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4.2.1 Yhteistoiminnallisuus ryhmässä  

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostuvat useiden asiaa käsitelleiden tutkijoiden 

mukaan ryhmän jäsenten riippuvaisuus toisistaan, mutta myös yksilöllinen vastuu. 

Lisäksi vuorovaikutteisuus, sosiaalisuus, sekä oman ja ryhmän toiminnan ja oppimisen 

arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ovat tunnusomaisia piirteitä 

yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Jäsenten keskinäinen riippuvuus on positiivista ja se 

tarkoittaa, että jäsenet tarvitsevat toisiaan, jotta saavuttaisivat tavoitteensa. Tämä 

erottaa yhteistoiminnallisuuden kilpailullisuudesta, sillä jälkimmäisessä jäseniä yhdistää 

negatiivinen riippuvuus toisistaan. Kilpailullisuudessa toisen voitto on aina toisen häviö 

ja jäsenet ajavat omaa etuaan hyötymällä muista jäsenistä. Myönteistä oppimisilmapiiriä 

voidaan vahvistaa antamalla ryhmälle tehtäviä, joissa jokainen voi osoittaa omat 

vahvuutensa ja tietämyksensä yksilöinä ja näin ollen käyttää niitä hyödyksi koko ryhmän 

tavoitteen saavuttamiseen. Elisabeth Cohen [1994] tutkimusryhmineen tulikin siihen 

tulokseen, että oppimistehtävästä tekee tehokkaan se, että yksikään ryhmän jäsen ei 

omaa kaikkia tehtävään tarvittavia taitoja, vaan että jokaisella jäsenellä on ainakin yksi 

tällainen taito. Yhteistoiminnallisuudessa voidaan myös kokeilla erilaisia rooleja ryhmän 

jäsenten kesken siten, että jokainen pääsee kertaalleen toimimaan esimerkiksi ryhmän 

vetäjänä ja tarkkailijana. Myös vastuut jaetaan usein tarkasti ja jokainen myös tietää 

oman roolinsa. Tällä tavoin kenenkään ei pitäisi joutua tekemään toisen jäsenen töitä, 

vaan tehtävät jakautuvat tasaisesti. Koska ideana yhteistoiminnallisuudessa on 

muodostaa isosta ryhmästä pienryhmiä, myös yksilön aktiivisuus saa enemmän tilaa ja 

keskustelu on usein syvempää ja tehokkaampaa kuin suuressa ryhmässä. (Repo-

Kaarento 2007, 37-39.)  

 

Yhteistoiminnallisuus saattaa edellä olevien kappaleiden perusteella vaikuttaa 

pelkästään positiiviselta ja auvoiselta ryhmätyöskentelymenetelmältä, mutta toki silläkin 

on omat esteensä ja haittapuolensa. Ihmiset ovat aina erilaisia ja nämä erot, kuten 

erilaiset statukset, saattavat muodostaa vakavia uhkia ryhmätyön onnistumiselle. Tämä 

koskee niin lapsista, kuin aikuisistakin koostuvia ryhmiä. Lapsilla ratkaiseva ero saattaa 

olla niinkin yksinkertainen, kuin sukupuoli, mutta aikuisilla erot ovat yleensä 

monisyisempiä ja usein myös huomaamattomia. Liiallinen itsenäisyys saattaa myös olla 
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esteenä ryhmän yhteistoiminnallisuudelle. Joskus ryhmän jäsenet syventyvät liikaa 

omiin asioihinsa jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen sijaan. Tällaisessa tilanteessa 

syy saattaa löytyä jo tehtävänannosta; opettaja tai ohjaaja on asettanut opiskelijoille 

tehtävän, jonka jokainen voi ja kokee mieluisammaksi ratkoa itsekseenkin. Tällöin 

kannattaa pohtia, kannattaako ryhmää edes muodostaa. Yksilöllisessä opiskelussa ja 

toiminnassa on myös etunsa, mutta siinä ei voi kääntyä vastoinkäymisten kohdalla 

muiden ryhmän jäsenten puoleen ja saada ongelmanratkaisuun toisenlaista näkökulmaa. 

Tiivistettynä yhteistoiminnallisuus vaatii ristiriitojen sietokykyä ja taitoa muiden 

näkökulmien hyväksymiseen ja niistä oppimiseen. (Repo-Kaarento 2007, 42-43.)  

 

4.3 Ryhmän ohjaaminen ja ohjaajan roolit  

 

Ryhmän ohjaamisessa ohjaajalla on useita eri haasteita ja hänen tulee olla sekä tietoinen 

ryhmän toiminnasta, että ymmärtää yksilöiden oppimisprosessia. Ryhmän toimintaan 

kuuluvat oleellisesti sen jäsenten roolit ja sosiaaliset statukset, heidän keskinäinen 

viestintänsä, ryhmän normit, sekä ryhmäprosessin kaikki vaiheet. Ohjaajan on näin 

ollen tunnettava nämä kaikki osa-alueet ollakseen pätevä ohjaamaan ryhmää. Myös 

ohjaajan omilla kokemuksilla ryhmätyöskentelystä on suuri merkitys ryhmän 

ohjaamisessa; etenkin positiiviset kokemukset ovat omiaan antamaan ohjaajalle eväät 

rakentavaan ja ennakkoluulottomaan ohjaamiseen, mutta yleisesti ottaen kaikenlaiset 

kokemukset työskentelystä erilaisissa ryhmissä edesauttavat ohjaajaa kehittymään 

tehtävässään. (Repo-Kaarento 2007, 126–127.) 

 

Taitavalle ohjaajalle on tärkeää muistaa omat kokemuksensa oppimisesta, niin 

positiiviset oppimisen riemun tunteet, kuin negatiivisetkin kokemukset, kun oppiminen 

ei jostain syystä edisty. Hänen tulee myös osata samaistua ohjattaviinsa ja muistella 

omia kokemuksiaan ohjattavana ja huomata, millainen ohjaustapa tai – menetelmä 

edistää ryhmän oppimista tai tavoitteen saavuttamista ja millainen tyyli ei toimi 

kyseisessä tarkoituksessa. Ohjaaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta ryhmän jäsenten 

kanssa ja näin ollen ohjaajan on etukäteen arvioitava ohjattavien tiedot ja taidot, sekä 

valmiudet ryhmätyöskentelyyn ja havainnoitava prosessin kuluessa, miten ryhmäläiset 

toimivat ja kehittyvät. (Repo-Kaarento 2007, 128–129.) 
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’’Hyvä ja innostava ryhmän vetäjä on hyvän elämyksen syntymisessä kaiken A ja 

O, hän saa hyvän vireen tarttumaan muihinkin. Ja pilkettä silmäkulmassa pitää 

olla ilman muuta. Hyvä ohjaaja ymmärtää myös pelot, joita tehtävä saattaa 

ihmisissä herättää, ja auttaa heitä voittamaan itsensä hyvillä mielin, 

uskaltamaan. Tapahtuman punainen lanka kun on itsensä voittaminen. 

Onnistumiset kyllä kuuluvat metsän toisella puolellakin, se on varma. Niin 

äänekkäästi niihin reagoidaan.’’ –Esa Koivisto, toiminnan johtaja, 

KOOVEE ry (Hanna Iiskola-Keskonen 2004, 23) 

 

Ryhmän ohjaajan roolit 

 

Jokainen ryhmän ohjaaja on yksilö ja täten jokainen ohjaaja kehittää oman 

persoonallisen tapansa johtaa ryhmää. Tämän vuoksi ei ole yhtä oikeaa toimintatapaa, 

joka koskisi kaikkia ohjaajia ja tilanteita. Jukka Katajan, Timo Jaakkolan, sekä Jarmo 

Liukkosen teoksessa Ryhmä liikkeelle! – Toiminnallisia harjoituksia ryhmän 

kehittämiseksi mainitaan kuitenkin kolme perusroolia, joita jokainen ohjaaja tarvitsee 

tehtävässään: ymmärtävä kuuntelija, vaikuttaja, sekä ryhmän johtaja. Kullakin roolilla 

on oma vaikutuksensa ryhmän toimintaan ja sen ohjaamiseen. Kuuntelemalla ohjaaja 

reflektoi ja havainnoi ryhmän sisäisiä ilmiöitä, kun taas vaikuttamalla ohjaaja ohjaa 

ryhmää tavoitteeseensa. Ryhmän johtajana ohjaaja taas luo ryhmän normit ja ilmapiirin. 

Ohjaajan menetelmätavat on myös mahdollista jakaa kahteen eri päätyyliin, tehtävä- ja 

prosessikeskeiseen menettelyyn. Prosessikeskeinen ohjaaja toimii ryhmäläisten 

auttajana ja tukijana ja antaa ohjattavilleen tilaa omiin tulkintoihin ja ratkaisuihin. Hän 

on sitoutunut ryhmään ja on mukana sen toiminnassa omalla persoonallaan. 

Tehtäväkeskeinen ohjaaja on mukana asiantuntijana, joka määrittelee ja ratkaisee 

ongelmat itse. Ryhmään hän suhtautuu käskevästi ja objektiivisesti. Erilaiset tilanteet 

vaikuttavat ohjaajan toimintaan eri tavoilla, etenkin toiminnallisissa harjoituksissa. 

Toisinaan ohjaajalta vaaditaan välitöntä puuttumista ryhmän toimintaan, välillä on 

jättäydyttävä taka-alalle, kun taas tietyissä tilanteissa ohjaajan on tultava osaksi ryhmää 

ja koko prosessia ja olla vaikuttamassa tuloksen syntymiseen. (Kataja, Jaakkola & 

Liukkonen 2011, 27.) 
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Ryhmän ohjaajan työssä on huomioitava myös, onko ryhmä ohjaajalle tuttu vai 

tuntematon. Tutussa ryhmässä ohjaajan rooli on lähinnä työskentelyn ja ilmiöiden 

havainnointia, kun taas tuntematonta ryhmää ohjatessa on edettävä tunnustellen ja 

varovaisesti, sillä ohjaajan tehtävänä on myös kannustaa ja luoda ryhmään positiivinen 

ilmapiiri. Siitä, onko ryhmä ohjaajalleen tuttu vai ei, riippuvat myös ohjattavien 

odotukset ohjaajaa kohtaan; tuleeko hänen olla erittäin innostunut ja osallistuva vai 

kenties pysytellä enemmän taustatekijänä. Tuttu ryhmä saattaa myös vaatia ja sietää 

enemmän suoraa ja käskevää ohjaamista. Ohjaajan tulee myös olla valmis kohtaamaan 

ryhmän vastarinta, kuten vitsailu, harjoitusten vähättely ja niistä vetäytyminen tai jopa 

ryhmätyöskentelystä kieltäytyminen. Mikäli vastarinta on voimakasta ja kattaa koko 

ryhmän, kannattaa ohjaajan ottaa ohjat käsiinsä välittömästi ja selvittää vastarinnan syyt 

keskustelun avulla. Ohjaajan tulee kuunnella ryhmäläisten mielipiteitä ja antaa tilaa 

heidän omille tulkinnoilleen tilanteesta ja toimivista menetelmistä. Jos vastarintaa tekee 

vain muutama ryhmän jäsen, on ohjaajan myös silloin harkittava, ovatko näiden 

henkilöiden motiivit tarpeeksi merkittäviä koko ryhmän toiminnan muuttamiseen ja 

ovatko he edes korvaamattomia ryhmälle. Tällaisessa tilanteessa ohjaajan kannattaa 

kysyä kaikilta ryhmäläisiltä, onko vastarintaa aiheuttava asia selvittämisen arvoinen. 

(Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 27.) 

 

Tehtäväkeskeinen ja prosessikeskeinen ohjaaja eroavat toisistaan monin eri tavoin 

kaikilla ryhmän ohjaamiseen liittyvillä osa-alueilla. Tehtäväkeskeinen ohjaaja tunnistaa 

itse ongelman käyttäen hyväksi omaa asiantuntemustaan, kun taas prosessikeskeinen 

ohjaaja pyrkii etsimään ongelman yhdessä ryhmäläisten kanssa ja antaa tilanteeseen 

liittyvien tunteiden olla osana prosessia. Myös ongelman ratkaisussa prosessikeskeinen 

ohjaaja antaa ryhmän jäsenten etsiä ja löytää ratkaisun itse kuitenkin samalla tukien ja 

kannustaen heitä. Tehtäväkeskeinen ohjaaja sitä vastoin tuo ensin esille oman 

näkemyksensä auktoriteettina ja sitä kautta tarjoaa ryhmälle ratkaisua. Palautetta hän 

antaa informatiivisesti, toisin kuin prosessikeskeinen ohjaaja, joka pyrkii tarjoamaan 

kannustavaa ja rakentavaa palautetta ja antamaan ryhmän itse tarkastella omaa 

edistymistään. Tehtäväkeskeisen ohjaajan suhde ryhmään on täysin ammatillinen ja 

objektiivinen ja keskittyy pelkästään kyseessä olevaan tehtävään ja sen ratkaisemiseen. 

Prosessikeskeinen ohjaaja sen sijaan on läheisessä ja henkilökohtaisessa suhteessa 

ryhmäänsä, sitoutunut ja molemminpuolinen arvostus ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. 



 

 

22 

Nämä eroavaisuudet heijastuvat myös ohjaajan osallistumiseen ryhmän työskentelyyn, 

sekä hänen suhtautumiseensa siihen, miten tehtävä ja ongelma vaikuttavat ympärillä 

oleviin ihmisiin ja sidosryhmiin.  (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 28.)  

 

5 Action! 

Opinnäytetyön tekijät tapasivat 6. helmikuuta Campuksella kello 10, jolloin tapahtuman 

esivalmistelut alkoivat. Tapahtuman muu henkilökunta saapui paikalle kello 12 

mennessä, jolloin heille selostettiin yksityiskohtaisesti esivalmistelu- ja toteutuspäivien 

agenda. Avustajia oli valmennettu sosiaalisessa mediassa jo etukäteen, mutta tarkat 

toimintaohjeet jaettiin tapahtumaa edeltävänä päivänä. Ryhmä jaettiin osiin sillä tavoin, 

että toinen opinnäytetyön tekijöistä meni keittiöryhmän kanssa ostamaan tapahtumaan 

tarvittavat raaka-aineet ja elintarvikkeet ja toinen muutaman henkilön kanssa 

hankkimaan palkinnot ja loput tarvikkeet. Kello 14 ruokaryhmä oli valmiina 

aloittamaan ruoanvalmistuksen Campuksen pro -keittiössä. Näin toimittiin siksi, että 

tapahtumapäivänä buffet-pöydän antimet oli nopeasti valmistettavissa muutaman 

henkilön voimin. Seuraavissa kuvioissa (Kuvio 4) näkyy osa keittiöryhmästä 

esivalmistelupäivänä. 

 

 

Kuvio 4. Campuksen Pro – keittiössä esivalmistelupäivänä.  

 

Tapahtumapaikan valmisteluihin meni runsaasti aikaa, sillä rastitoiminta oli lähes 

kokonaan suunniteltu tehtävän Stensbölen partiolaistaloa ympäröivässä maastossa. 
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Näin ollen täytyi koko rastialueen olla seuraavaa aamua ajatellen aurattu ja kaikkien 

rastien esivalmistelut piti saada myös samaisena päivänä tehtyä. Myös sisätiloissa oli 

runsaasti valmisteltavaa tapahtumaa silmällä pitäen. Rastien ja tapahtumapaikan 

valmisteluun osallistui viisi henkilöä ja ruokaa oli valmistamassa kaiken kaikkiaan kuusi 

projektiryhmän jäsentä. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 5) näkyy tapahtumapaikkana 

toimineen partiolaistalon keittiötiloja, sekä ruokasalin ja yläkerran sisäänkäynnit. 

 

 

Kuvio 5. Stensbölen sisätiloja ja ruoanvalmistusmahdollisuuksia. 

 

Tapahtumapäivän koittaessa toinen tapahtuman järjestäjistä meni valmiiksi linja-

autoasemalle odottelemaan opiskelijoita saapuvaksi. Stensbölessä tehtiin vielä 

viimeisimmät valmistelut rasteilla, jotta tapahtuma saataisiin alkuun aikataulussa. Noin 

kello 9.50 aamulla saapui linja-auto osallistujineen tapahtumapaikalle. Muutamat 

opiskelijat olivat saapuneet jo tätä aikaisemmin Stensböleen omilla kyydeillään. 

 

Kun kaikki olivat saapuneet paikalle, tarjottiin heille pihalla kahvia, teetä ja kaakaota ja 

heidät toivotettiin tervetulleiksi tapahtumaan. Samalla suoritettiin järjestäjien ja 

henkilökunnan esittäytyminen. Tämä menettelytapa lisäsi ryhtiä tapahtumaan ja 

tilanteesta oli hyvä jatkaa sujuvasti rastitoimintaan. Pian tämän jälkeen opiskelijoille 
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annettiin tehtäväksi nostaa pussista itsellensä pillin katsomatta pussiin sisälle. Kun pillit 

oli jaettu, opiskelijoiden oli etsittävä henkilöt, joilla oli samanväriset pillit ja mennä 

ryhmän kesken riviin ikäjärjestykseen siten, että iät oli selvitettävä kommunikoimatta 

puhumalla tai lumeen piirtämällä. Jotkut ryhmät selvisivät haasteesta suhteellisen 

helposti, kun taas osa ryhmistä tarvitsi enemmän avustusta tehtävän suorittamiseksi. 

Ryhmät ohjattiin rasteille siten, että kukaan ei aloittanut rentoutumisrastilta, vaan 

tarkoituksena oli, että osallistujat ovat hetken ulkona ennen sisätiloissa tapahtuvaa 

rentoutumista. Ryhmiä muodostettiin neljä osallistujamäärän ollessa 29.  Alun perin 

suunnitelmana oli jakaa osallistujat viiteen ryhmään, sillä osallistujia tapahtumalle oli 

odotettu noin 40. 

 

Koko rastitoiminta seurasi etukäteen keksityn tarinan ohjaamaa kaavaa: kukin ryhmä oli 

erillinen heimo, jonka tehtävänä oli saavuttaa tuntematon maa erilaisten rastien eli 

seikkailullisten haasteiden kautta. (LIITE 4.) 

 

5.1 Rastit 

Tapahtuma koostui pääosin rastitoiminnasta, joka tapahtui niin ulko-, kuin 

sisätiloissakin. Rastit olivat liikunnallisia aktiviteettitehtäviä, rentoutumista ja 

ongelmanratkaisua. Rastien perimmäinen tehtävä oli luoda ryhmän jäsenten välille 

yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön välittämä positiivinen tunne toiminnan kautta. Rasteja 

oli viisi kappaletta: rentoutumisrasti (relaxation cavern), vaijerilla eteneminen (in ze 

edge of a cliff), narun ylitys (passing ze peak), taikamatto (floating in ze river) sekä 

ongelmasolmu (motivation trouble). Toinen opinnäytetyön tekijöistä keksi nimet 

rasteille linkittäen ne tarinaan ja rastien seikkailullisuuteen. 

 

5.1.1 Rentoutumisrasti Relaxation Cavern 

Rentoutumisrasti oli osallistujien mielestä menestys. Trubaduuri Jonas Lemberg oli 

paikan päällä laulamassa ja soittamassa akustisesti kitarallaan lähes kaikille tuttuja 

kappaleita. Stensbölen partiolaistalo osoittautui oivalliseksi paikaksi järjestää 

tämänkaltainen rentoutumisrasti, sillä talon yläkerrasta saatiin todella tunnelmallinen 

tila käyttämällä kynttilöitä ja poistamalla sieltä kaikki muut valonlähteet. Rastista saatiin 

luotua juuri sopiva keidas rauhoittumiselle. Lisäksi huoneessa oli kummallakin 
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seinustalla patjoja, joille osallistujat saattoivat asettua mukavaan asentoon. 

Rentoutumisrastista pidettiin jopa siinä määrin, että osallistujat pyysivät trubaduuria 

ruokailun jälkeen jatkamaan soittamista. Yli puolet opiskelijoista hakeutuikin uudelleen 

kuuntelemaan musisointia. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 6) näkyy rentoutumisrasti 

Relaxation Cavern partiolaistalon yläkerrassa. 

 

 

Kuvio 6. Rentoutuneita opiskelijoita Relaxation Cavernilla. 

 

Lähes puolet asiakkaista mainitsikin rentoutumisrastista ja Jonaksesta jotain positiivista. 

Tämä rasti antoi päivälle ehdottomasti tapahtumassa toivotun lisäarvon. 

Rentoutumisrastilla päästiin kuulemaan tulkintoja cover – kappaleina muun muassa 

John Mayerin, 4 Non Blondesin, John Lennonin, The Commitmentsin, Johnny Cashin 

ja Neil Youngin alkuperäisistä kappaleista. Kuten Helena Vallo ja Eija Häyrinen 

teoriaosuuden kohdassa 3.2.3 totesivat, on hyvin tärkeää valita tapahtumalle esiintyjä, 
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joka soveltuu juuri kyseiselle kohderyhmälle. Kohderyhmää ajatellen live-esiintyjä oli 

BTR -tapahtumassa ehdottomasti paras vaihtoehto. 

 

5.1.2 Aktiviteettirasti In ze Edge of a Cliff 

Rasti oli valmistelutöiltään kaikista haastavin ja työläin, sillä sitä tehtäessä tulee ottaa 

huomioon välineiden kestävyys, riittävyys, sekä ennen kaikkea turvallisuus. Rastin 

vetäjinä toimivat kaksi siihen osoitettua henkilöä, jotka kummatkin vaikuttivat 

henkilökunnasta siihen sopivimmilta; molemmilla vetäjillä on voimassaoleva ensiapu-

kortti ja molemmat heistä todettiin opinnäytetyön tekijöiden kesken verbaalisesti ja 

sosiaalisesti lahjakkaiksi, mikä oli erityisen tärkeää haastavimmalla rastilla. Rastia varten 

oli hankittu noin 30 metriä köyttä ja kuormansidontaan tarkoitettuja liinoja, joihin 

kuuluvalla mekanismilla liina saatiin pingotettua puiden välille. Tehtävän ollessa 

esivalmisteluiltaan melko haastava, oli kokeiltava se etukäteen muutaman jäsenen 

kanssa, jotta voitiin todeta sen turvallisuus. Rastia jouduttiin hieman parantelemaan 

ensimmäisen ryhmäsuorituksen jälkeen, mutta tämä ei näkynyt osallistujille ja sen 

jälkeen välineet toimivat moitteettomasti. Seuraavissa kuvissa (Kuvio 7) näkyy In ze 

Edge of a Cliff – rastilla olevia opiskelijoita. 
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Kuvio 7. Narunylitystä tapahtuman suosituimmalla rastilla. 

 

Rasti oli osallistujille selkeästi fyysisesti haastavin, sillä turvallisuuden vuoksi rotko tuli 

ylittää yksi kerrallaan, mikä tuotti muutamille henkilöille hankaluuksia. Rastista oli 

hyötyä siinä mielessä että se kohotti ryhmän yhteishenkeä, sillä ryhmän jäsenten 

keskinäistä kannustamista esiintyi erityisen paljon juuri tämän rastin aikana. Rastin 

suoriutumisen kannalta oli tärkeää käyttää siihen tehtyjä avustavia naruja, joiden avulla 

pystyi nojaamaan taaksepäin ja saamaan siitä ylimääräisen tuen. Rastin vetäjille jäi 

mieleen, kuinka hyvin ryhmäläiset kannustivat toisiaan tuntematta entuudestaan. 

Rastilla nähtiin myös joitain huikeita ja omaperäisiä ylitystapoja. 

 

Päivän aikana rastilla sattui onnettomuus, kun yksi osallistujista kaatui rastin aikana ja 

satutti niskansa. Tilanteessa ei silloin ollut mitään normaalista poikkeavaa sillä rastilla 

oli muillakin sattunut kaatumisia ja maasto oli aikaisemmin rastin kokeiluvaiheessa 

todettu turvalliseksi runsaan lumimäärän vuoksi, sillä lumi pehmentää huomattavasti 

maastoa, mikäli köydeltä sattuisi putoamaan. Henkilöltä kysyttiin heti tilanteessa, oliko 
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tällä kaikki hyvin ja hän oli siihen todennut, ettei hätää ole. Rastilla toimineet vetäjät 

olivat kummatkin ensiaputaitoisia eikä tilanteessa todettu tarvittavan jatkotoimenpiteitä. 

Osallistuja oli kuitenkin sen verran sitkeä, että päätti mennä uudestaan ylittämään 

rastitehtävää, jonka jälkeen hän oli kaatunut uudemman kerran. Myöhemmin 

henkilökunnalle selvisi, että loukkaantunut opiskelija oli soittanut siskolleen saadakseen 

kyydin ensiapuun ilmoittamatta kenellekään järjestäjistä tilanteestaan. 

 

Tapahtuma sai siinä mielessä hieman ikävää huomiota, sillä se viesti tietyllä tavalla 

opinnäytetyön tekijöiden ammattitaidottomuudesta. Järjestäjien olisi kuitenkin ollut 

erittäin hankalaa vaikuttaa tilanteeseen, sillä onnettomuuteen joutunut opiskelija kertoi 

tilanteesta henkilökunnalle vasta pari tuntia tapahtuman jälkeen. Henkilölle tarjottiin 

myös kyytiä järjestäjien toimesta, josta hän kuitenkin ystävällisesti kieltäytyi. Kyseinen 

opiskelija poistui ensiapuun ulkopuolisella kyydillä ennen jälkiruoan tarjoilua, mutta 

järjestäjät päättivät kuitenkin antaa hänelle mukaan laskiaispullan ja palkinnon rastien 

suorittamisesta. Lisäksi opiskelijalle lähetettiin myöhemmin sähköpostia kysellen 

vointia, mutta mitään vakavaa ei onneksi ollut sattunut vastausviestin mukaan. 

 

5.1.3 Aktiviteettirasti Passing ze Peak 

Narunylitysrasti oli järjestetty kahden melko lähellä toisiaan olevan puun väliin, mikä 

helpotti tehtävän suorittamista. Rasti koettiin kuitenkin riittävän haasteelliseksi. 

Ylitystapoja tehtävässä on useita erilaisia ja tämän ryhmät oivalsivatkin melko helposti 

ja saivat kaikki rastin kunnialla suoritettua. Seuraavissa kuvissa (Kuvio 8) näkyy 

opiskelijoita suorittamassa narunylitystä vetäjien ohjauksessa. 

 

Kuvio 8. Iloisia ilmeitä narunylitysrastilla. 



 

 

29 

 

Ryhmien annettiin itse päättää siitä, kuinka korkealle köysi asetetaan ja tämä taas kertoi 

ryhmän motivaation tasosta. Rasti oli kaiken kaikkiaan erittäin sopiva tehtävä päivän 

teeman ja tarinan kannalta (LIITE 5). 

 

5.1.4 Aktiviteettirasti Floating in ze River 

Tämä rasti oli muunneltu versio tunnetusta taikamattotehtävästä, jossa tarkoitus on 

kääntää matto koko ryhmän voimin siten, ettei kukaan koske maahan. Rasti palveli 

tapahtumaa erittäin hyvin ryhmäytymisen kannalta, sillä tehtävä antoi mahdollisuudet 

sen suorittamiseen useilla eri tavoilla, joten hauskoja oivalluksiakin ilmeni rastin 

vetäjien mukaan. Joidenkin osallistujien mielestä tämä olikin kaikista paras rasti sen 

hauskuuden ja mielikuvituksellisuuden vuoksi.  Seuraavana (Kuvio 9) on opiskelijoiden 

ryhmäkuvia Floating in ze River – rastilla.  

 

Kuvio 9. Ryhmäkuvia seuraavalle rastille siirtymistä odotellessa. 
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Osa ryhmistä sai rastin suoritettua omatoimisesti ja osaa ryhmistä piti hieman opastaa 

ratkaisun tekemisessä. Rastin suoritettuaan pyrittiin ryhmän yhteishenkeä nostattamaan 

esimerkiksi ottamalla heistä ryhmäkuvia. 

 

5.1.5 Aktiviteettirasti Motivation trouble 

Ryhmän kesken ratkottava tehtävä oli osalle ryhmistä helppo suorittaa ja osalle tuotti 

päänvaivaa. Rastin esivalmistelut vaativat kaikessa yksinkertaisuudessaan ainoastaan 

yhden narunpätkän.  

 

Kuvio 10. Opiskelijoita pohtimassa ongelmaa Motivation Trouble – rastilla. 

 

Tämän rastin kohdalla huomattiin ryhmien välillä suuria eroja; toiset oivalsivat rastin 

suoriutumiseen johtavan strategian hyvin nopeasti, kun taas toiset keskittyivät 

epäolennaisiin asioihin. Rastin vetäjät tekivät hyviä havainnointeja siitä, kuinka 

ryhmässä oli erilaisia persoonia, ja kuinka se vaikutti rastin suorittamiseen. Toisinaan 

joku ryhmän hiljaisemmista jäsenistä olisi oivaltanut tehtävään ratkaisun, mutta ratkaisu 

katosi sen mukana, kun kaikkien mielipiteitä ei noteerattu samalla lailla. Tämä on hyvin 

olennainen ilmiö ryhmän toiminnassa, kuten teorian luvussa 4.1 todetaan; mikäli ryhmä 

ei käytä kaikkia vahvuuksiaan, toimivaan lopputulokseen ei välttämättä päästä. 

 
5.1.6 Lopetusleikki 

Päivän päätteeksi päätettiin osallistujille järjestää vielä hauska leikki linja-autokuljetusta 

odotellessa. Leikki toteutettiin kahdessa suuressa ringissä ja sen tarkoituksena oli 

nopeasti esittää jokin seuraavista: Charlien enkelit, leivänpaahdin, lentokone tai 

elefantti. Leikki toimi siten, että ympyrän keskellä oli yksi henkilö, joka pyöri 
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muutaman kerran ympäri silmät ummessa ja osoitti sormellaan satunnaista henkilöä ja 

sanoi samalla jonkin edellä mainituista asioista. Osoitetun henkilön ja hänen vierellään 

olevien henkilöiden piti suorittaa tämä huudettu kuvaus ennen kuin keskellä oleva ehti 

laskea kymmeneen. Silloin kun pyydettyä asiaa ei ehditty demonstroimaan, joutui 

epäonnistunut henkilö ympyrän keskelle. Leikki koettiin kovin mielekkääksi, jopa niin 

mielekkääksi etteivät leikkijät malttaneet lopettaa leikkimistä. Tämä johtuu 

todennäköisesti siitä, että leikki on hauska ja yllättävä; koskaan ei voi etukäteen tietää, 

mikä kuvaus huudetaan seuraavaksi, eikä etenkään sitä, miten osallistujat ehtivät 

reagoida kuvaukseen ja miten he esittävät sen.  

 

Kuvio 11. Loppuleikkejä, keittiötunnelmaa ja palkitsemista ruokailun jälkeen. 

 

Yllä näkyvissä kuvissa (Kuvio 11) on tapahtumia koko päivän ajalta: kokoontumista 

partiolaistalon ulkopuolella, palkintojen jako, loppuleikki, sekä toimintaa keittiössä.  
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6 BTR -tapahtuman tulokset 

Tapahtuman päätyttyä on pohdittava sen onnistumista. On analysoitava jokainen 

toteutukseen liittyvä kohta, jolla on merkitystä tulosten arviointiin. Tulosten arviointi ja 

analysointi tapahtuu sekä teoreettisella, että käytännön tasolla. Teoreettisen tarkastelun 

lähtökohtina ovat tässä tapauksessa kaikki projektin ja sen riskien hallintaan liittyvät 

tekijät. Koska kyseessä on tapahtuma, luonnollisesti myös tapahtuman järjestämisen 

teoreettinen pohtiminen, kohderyhmän valinnan onnistuminen, sekä tavoitteen 

toteutuminen on käsiteltävä. Lisäksi tulosten arviointiin kuuluu itse tapahtumaprosessin 

tarkastelu; sisällön ja ohjelman onnistuminen ja jälkimarkkinointi. Back to the Roots – 

tapahtumassa oli tarkoitus saada opiskelijat ryhmäytymään keskenään, joten tämäkin 

aihe tulee käsitellä huolellisesti sekä teoreettisella, että käytännön tasolla. 

Ryhmäytymisen käsitteeseen kuuluvat lukujen 4 ja 5 mukaan toimivan ryhmän 

tunnuspiirteet, yhteistoiminnallisuus, sekä ryhmän ohjaajien osuus ja heidän 

onnistuminen tehtävässään. 

 

6.1 Projektin hallinta tuloksissa 

Projektin hallintaa käsittelevässä kappaleessa mainittiin, kuinka ensisijaisen tärkeää on 

osata ennakoida ja varautua odottamattomiin tapahtumiin. On siis kyettävä reagoimaan 

välittömästi projektissa tapahtuviin muutoksiin. Välillä tämä saattaa tuntua 

mahdottomalta. Back to the Roots – tapahtumaa varten laadittiin alustava budjetti 

lokakuussa 2011. Lopullinen hyväksyntä budjetille tuli kuitenkin vasta tammikuussa 

2012 johtuen pääasiassa Porvoon Campuksen yksikönjohtajan muista kiireistä, joiden 

vuoksi hän ei ehtinyt perehtyä BTR – tapahtuman budjetin tarkistamiseen aikaisemmin 

syksyllä. Projektin hallinnassa tämä näkyi yleisenä epävarmuutena ja stressin 

kohoamisena, joka taas vaikutti projektin työstämisen ilmapiiriin. Epävarmuus liittyi 

varuste- ja ruokahankintoihin, sekä kuljetus- ja tilanvuokraan, sillä ei ollut täydellistä 

varmuutta siitä, miten paljon rahaa sai käyttää. Ratkaisuna tähän ongelmaan päätettiin 

silti toimia alkuperäisen budjetin rajoissa vaikka sillä uhalla, että jouduttaisiin 

maksamaan osa kuluista omista varoista. Toinen yllättävä muuttuja, johon tuli reagoida 

välittömästi, oli vasta tammikuussa 2012 saatu tieto siitä, ettei tammikuussa ala 

ruotsinkielistä matkailun koulutusohjelmaa. Jo opinnäytetyön alkuvaiheessa lokakuussa 
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oli asianosaisille opettajille ilmoitettu, että kohderyhmään kuuluvat tammikuussa 

aloittavat opiskelijat sekä suomenkielisestä että ruotsinkielisestä matkailun 

koulutusohjelmasta kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi, mutta jostain syystä projektin 

tekijöille ei kuitenkaan mainittu tuolloin, etteivät ruotsinkieliset opiskelijat aloita 

tammikuussa opintojaan. Tämä tieto myös vaikutti vahvasti koko projektitapahtuman 

konseptiin, jonka tarkoituksena oli saada sekä kansainväliset, että suomen- ja 

ruotsinkieliset opiskelijat yhteen ja tällä tavoin parantaa Campuksen yhteishenkeä ja 

kansainvälistä ilmapiiriä, sekä ”sulauttaa” eri kielitaustan omaavat opiskelijat yhteen. 

Ruotsinkielisten opiskelijoiden jääminen tapahtuman ulkopuolelle oli siis vaikuttava 

takaisku. Muutokset projektin edetessä liittyvät myös projektityöskentelyn ongelmiin, 

etenkin jos niitä ilmenee jatkuvasti ja varsinkin projektin myöhemmissä vaiheissa. BTR 

– tapahtumassa muutoksia tuli ilmi melko myöhään ja kuten edellä mainittiin, ne 

vaikuttivat itse tapahtuman konseptin toteutumiseen.  

 

Projektityöskentelyn yleisiin ongelmiin kuuluvat myös resurssien yliarviointi, etenkin 

jos tavoitteet pidetään kuitenkin samoina. Resursseihin liittyvät siis budjetin lisäksi 

henkilökunnan määrä tapahtuman järjestämisessä ja etenkin sen valmistelussa ja 

toteutuksessa. BTR – tapahtumassa luotettiin hyvin pitkälti siihen, että alun perin 

mukaan pyydetyt henkilöt pääsevät tapahtumaa edeltävänä sekä toteutuspäivänä 

avustamaan. Toki oli myös pohdittu muiden henkilöiden pyytämistä mukaan, mikäli 

kaikki alkuperäisistä avustajista eivät pääsisikään paikalle. Tarvittava avustavien 

henkilöiden määrä oli arvioiden mukaan noin 12 ja se oli määritelty asiakkaista 

muodostettavien ryhmien määrän mukaan. Näin ollen asiakasmäärä ei suunnitelmissa 

vaikuttanut kovin vahvasti siihen, miten paljon henkilökuntaa tarvittaisiin tapahtumaan. 

Projektin ja sen riskien hallinnassa olisi pitänyt paremmin ottaa huomioon se, että 

puolet henkilökunnasta ei olisikaan päässyt paikalle, eikä mahdollisesti lyhyellä 

varoitusajalla olisi saatu muita henkilöitä korvaamaan puuttuvia avustajia. Loppujen 

lopuksi henkilökunta on kuitenkin erittäin tärkeä linkki, jota ilman mikä tahansa 

tapahtuma, myös kyseessä oleva BTR – tapahtuma, saattaisi päätyä kaaokseen ja 

epäonnistua täysin. 

 

Kirjallisuudessa, kuten luvussa 2.1.1 myös mainitaan, onnistuneen projektityöskentelyn 

ensisijaisiin kulmakiviin kuuluu aikataulun toimivuus ja sen tiukka noudattaminen. 
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Aikataulun laatiminen ja noudattaminen oli kyseisessä projektissa melko suurpiirteistä 

ja häilyvää. Tässä näkyi järjestäjien kokemattomuus ja sitä kautta vaikeus 

projektitapahtuman kokonaiskuvan luomisessa itselleen. Mitään dramaattisen 

negatiivista ei kuitenkaan päässyt tapahtumaan aikataulun puutteellisuuden vuoksi. Tila 

varattiin kuitenkin melko hyvissä ajoin ja myös kuljetusten järjestäminen hoitui 

tarpeeksi ajoissa. Nämä kaksi osa-aluetta ovat kuitenkin tärkeimpiä konkreettisia 

tekijöitä tämänkaltaisen tapahtuman onnistumisessa ja asiakkaiden tyytyväisyydessä. 

Aikataulun toimivuuteen liittyvät myös osa-tavoitteet, joiden tärkeys on mainittu 

projektityöskentelyn ongelmissa. Kyseisessä projektissa aikataulun hallinta oli vielä 

melko noviisimaista ja se näkyi myös selkeiden välitavoitteiden ja virstanpylväiden 

puuttumisena. Nämä olisivat varmasti auttaneet hankkeen pitämisessä selkeänä alusta 

loppuun saakka.  

 

6.2 Riskien hallinta tuloksissa 

Kuten Risto Pelin (2008) mainitsee teoksessaan Projektihallinnan käsikirja, riskien 

hallinnassa pätevät melko pitkälti samat ohjenuorat kuin koko projektin hallinnassa. 

Eroavaisuutena on lähinnä se, että projektin hallintaan kuuluvat sen kaikki osa-alueet, 

kun taas riskeissä keskitytään tiiviimmin asioihin, jotka saattavat epäonnistua ja näin 

ollen vaikuttaa projektin onnistumiseen. BTR – tapahtuman työstämisessä laadittiin 

myös riskianalyysi (LIITE 1), jossa mahdolliset riskit jaettiin ryhmiin niiden tärkeyden 

ja todennäköisyyden mukaan. Analyysissa lueteltiin 11 suurinta riskiä, joiden 

välttäminen oli ensisijaista. Toki jokaisessa projektissa on lukemattomia eri riskejä, 

mutta kaikkea ei voida mitenkään välttää ja tärkeintä näin ollen onkin niiden 

priorisointi. Kuten projektin ja aikataulun hallinnassakin, myös riskien hallinta 

kyseisessä projektissa olisi voinut olla järjestelmällisempää. Riskit oli teoriassa arvioitu 

perusteellisesti, mutta käytännössä niiden torjumista ei ollut mietitty aivan niin tarkasti, 

kuin mikä olisi ollut suositeltavaa. Luvussa 2.2.1 todetaan, että jokainen tapahtuman 

järjestämiseen tai ainakin sen toteutukseen osallistuvan henkilön tulisi merkitä ylös 

mahdollisia riskejä ja niiden torjuntatapoja, mutta BTR – tapahtumassa tätä tehtävää ei 

ollut jaettu kovin aktiivisesti. Ainoastaan tapahtuman kaksi pääasiallista järjestäjää olivat 

pohtineet riskejä ja niiden vaikutusta, joten asiaan ei saatu kovin monipuolista 

näkökulmaa.  
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BTR – tapahtumassa oleellista oli sen luonne aktiivisena ulkoilmatapahtumana. 

Suomen ilmastossa on aina otettava huomioon sääolosuhteet, myös tässä tapauksessa. 

Tapahtumaa suunniteltaessa oli kuitenkin päätetty, että aktiviteetit järjestetään ulkona 

säästä huolimatta, niin pitkälti kuin se vain on mahdollista. Risto Pelin (2008) toteaa 

kirjassaan, että riskejä voidaan siirtää muille sidosryhmille, ne voidaan jättää huomiotta 

tai laatia niiden varalle varasuunnitelma. Kyseisen tapahtuman kohdalla päätettiin tehdä 

pienimuotoinen varasuunnitelma esimerkiksi äärimmäisten sääolosuhteiden, kuten 

myrskyn tai liian jäätävän pakkasen varalta. Tällaisen skenaarion sattuessa aktiviteetteja 

olisi järjestetty enemmän sisätiloissa ja konsepti olisi muuttunut aktiivisesta ja 

liikunnallisesta ulkoilusta rentoutumispainotteiseksi ja musiikkiohjelmaa olisi näin ollen 

myös lisätty. Tähän ei kuitenkaan haluttu puuttua liikaa, sillä oli alusta asti tiedossa, että 

tapahtuman toteutuspäivämäärä on keskitalvella helmikuussa ja sää on sen mukainen. 

Ajatuksena oli, että aktiviteetit pyritään järjestämään joka tapauksessa ulkotiloissa, 

vaikka hieman pyryttäisikin tai mittari laskisi alle 15 pakkasasteen. Lisäksi myrskyn 

mahdollisuutta pidettiin erittäin epätodennäköisenä ja luonnollisesti sääennustetta 

seurattiin jatkuvasti. Kylmyyden riskiin varauduttiin kehottamalla osallistujia etukäteen 

varustautumaan sään mukaisesti ja hankkimalla tapahtumaan ylimääräisiä pipoja ja 

hanskoja, mikäli joku olisi unohtanut omansa tai tarvitsisi lisälämmikettä.   

 

Tapahtuman järjestämisessä on aina riskinä, etteivät asiakkaat saavu paikalle. BTR – 

tapahtuman markkinointi tapahtui siten, että opinnäytetyön tekijät menivät itse 

opetustiloihin kertomaan opiskelijoille mistä on kyse, missä, milloin ja kenelle tilaisuus 

on suunnattu. Myös neljän euron osallistumismaksusta kerrottiin ja että siihen sisältyvät 

aktiviteetit, ruokailu ja linja-autokuljetukset paikan päälle. Samalla informoitiin hieman 

aktiviteettien sisällöstä, mutta ei kuitenkaan liikaa, jotta jännite ja uteliaisuus säilyisivät. 

Kansainvälisille opiskelijoille markkinoitaessa ilmapiiri oli jostain syystä innostuneempi 

kuin suomenkielisten opiskelijoiden keskuudessa, joten heidän odotettiin osallistuvan 

tapahtumaan sankoin joukoin. Lopuksi huomattiin, että tilanne oli päinvastainen; 

suomenkieliset opiskelijat maksoivat osallistumismaksun jo markkinointitilanteessa tai 

pian sen jälkeen infotiskille ja saapuivat paikalle avoimin mielin. Kansainvälisiä 

osallistujia taas saapui ainoastaan yksi, mikä oli järjestäjille suuri pettymys, sillä se veti 

maton alta koko tapahtuman konseptilta. Muutenkin osallistujia oli noin kymmenen 
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henkeä vähemmän, kuin osallistumismaksun maksaneita. Tapahtuman aikana saatiin 

kuulla osallistujilta, että osa oli jäänyt pois sairastumisen vuoksi, osa ei ollut jaksanut 

lähteä Helsingistä Porvooseen tapahtuman vuoksi ja etenkin joidenkin kansainvälisten 

opiskelijoiden kohdalla poisjäämisessä oli kyse siitä, ettei tapahtuma ollut 

iltapainotteinen ”biletapahtuma”, kuten osa oli kuulopuheiden mukaan luullut tai 

olettanut. Tämä hämmästytti opinnäyteyön tekijöitä sen vuoksi, että 

tiedotustilaisuudessa opiskelijoille oli kerrottu tarkalleen tapahtuman luonne, sekä 

ajankohta kellonajoista lähtien. Konkreettisen ja henkilökohtaisen markkinoinnin lisäksi 

järjestäjät olivat opiskelijoihin yhteydessä sähköpostitse  ja tapahtumasta pyöri myös 

mainos Campuksen infotelevisionäytöillä (LIITE 5).  

 

6.3 Tapahtuman järjestämisen arviointi 

Helena Vallo ja Eija Häyrinen (2008) määrittelevät kirjassaan Tapahtuma on tilaisuus 

tapahtuman järjestämisen lähtökohdat: mitä, kenelle ja miksi. BTR – tapahtumassa 

nämä seikat muuttuivat muutaman kerran prosessin edetessä, sillä kuten aikaisemmin 

mainittiin, joitakin muuttuvia tekijöitä ilmaantui syksyn ja talven mittaan. Näistä ehkä 

kriittisin oli kohderyhmän muuttuminen ruotsinkielisten opiskelijoiden puuttuessa 

kokonaan asiakasryhmästä. Vastauksena kysymykseen ”miksi” (ks. Kuvio 2.) oli alun 

perin eritaustaisten opiskelijoiden saattaminen yhteen ryhmäytymisharjoitusten avulla ja 

näin ollen Campuksen ilmapiirin ja erimaalaisten ja –kielisten opiskelijaryhmien 

tutustumisen ja mahdollisen yhteistyön edistäminen. Tarkoituksena oli parantaa 

Campuksen opiskelijoiden kansainvälisyyttä. 

 

Kohderyhmäksi, eli ”kenelle” (Kuvio 2.), valikoitui uudet, tammikuussa aloittaneet 

opiskelijat, sillä perusajatuksena oli, että heillä on samat lähtökohdat opiskeluissa. 

Lisäksi heidän opiskelurytminsä tulevat olemaan melko samanlaiset ja HAAGA-

HELIAn järjestämät vapaa-ajan aktiviteetit koskevat heitä kaikkia samalla tavalla, toisin 

kuin jo pidemmälle opiskeluissaan edenneitä opiskelijoita. Koko konseptin alkuperänä 

oli kokemus siitä, että Campusta tulisi yhtenäistää, sillä aikaisemmin nämä kolme 

opiskelijaryhmää ovat toimineet täysin erillään toisistaan sekä koulussa että vapaa-ajalla. 

Segmentointia tehtäessä oli helppoa samaistua kohderyhmään, sillä kyseessä olivat 

järjestäjien tapaan nuoret aikuiset opiskelijat. Näin ollen ihmisten mieltymyksiä 
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miettiessä pystyttiin vertaamaan niitä järjestäjien omiin mieltymyksiin ja lähteä 

järjestämään tapahtumaa näistä lähtökohdista. Toki oli pidettävä mielessä alusta asti, 

ettei tapahtumaa järjestetä itselle, vaan tuntemattomille asiakkaille. 

 

Kun mietittiin vastausta kysymykseen ”mitä” (Kuvio 2.), oli alun alkaen selvää, että 

tapahtuman tulisi painottua ulkoilmaan ja olla luonteeltaan aktiivinen ja rento. Lisäksi 

koettiin, että talvinen ajankohta olisi muutenkin ihanteellinen ulkoilma-aktiviteeteille 

etenkin, jos osallistujiin saataisiin tarpeeksi ulkomaalaisia opiskelijoita. Tämä sen 

vuoksi, että Suomen kylmä ja luminen, mutta kaunis talvi on varmasti eksoottinen 

kokemus ulkomailta tulleille. Ryhmäytymisidean mukaisesti oli selkeää, että 

aktiviteettien tulisi jollain tavalla saada opiskelijat tutustumaan toisiinsa, eikä antaa liikaa 

mahdollisuuksia tuttujen kuppikuntien syntymiseen. Tosin lähtökohdat tähän olivat 

ihanteelliset, sillä kyseessä olivat uudet opiskelijat, jotka eivät tunteneet toisiaan alun 

perinkään hyvin. Ruokailun järjestäminen aktiviteettien päätteeksi oli tärkeää, sillä 

aamusta asti kestänyt liikunnallisen tehtäväradan suorittaminen on energiaa kuluttavaa 

ja lisäksi yhteinen kokoontuminen hyvän ruoan ääreen päivän päätteeksi lisää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on rentouttava sosiaalinen tapahtuma.  

 

6.4 Tapahtumaprosessin arviointi 

Vallo ja Häyrinen (2008) toteavat kirjassaan, että hyvän tapahtuman suunnitteluun tulee 

varata vähintään kaksi kuukautta aikaa. Lisäksi suunnitteluvaihe on tärkein koko 

prosessin kannalta, sillä näin varmistetaan koko toteutuksen toimivuus ja 

henkilökunnan tietoisuus tapahtuman etenemisestä ja sisällöstä. BTR – tapahtuman 

suunnittelu alkoi lokakuussa, joten aikaa oli hyvin onnistuneen tapahtuman 

järjestämiselle. Kuten aikaisemmin tulosten arvioinnissa mainittiin, kyseisen 

tapahtuman suunnittelussa olivat mukana vain opinnäytetyön tekijät, sillä 

henkilökunnasta ei ollut täyttä varmuutta lähestulkoon missään vaiheessa. Jos avustajat 

olisi tiedetty jo pari kuukautta ennen toteutusta, olisi varmasti ollut helpompaa 

suunnitella ja delegoida tehtävät ja osa-alueet etukäteen ja näin ollen prosessista olisi 

tullut selkeämpi myös järjestäjille. Tässä tapauksessa suunnittelu hieman ontui. 

Toisaalta järjestäjillä itsellään oli koko ajan melko selvä kokonaiskuva tapahtuman 

tulevasta kulusta, joten suuremmilta vaikeuksilta vältyttiin. Lopulta henkilökunta 
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valikoitui siten, että tehtäviin pyydettiin opinnäytetyön lähipiiristä muita opiskelijoita, 

jotka koettiin luotettaviksi. Oli luontevaa, että henkilökunta koostui muista 

opiskelijoista, sillä heidän elämänrytminsä mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen 

myös arkipäivinä keskellä päivää, toisin kuin kokopäivätyössä käyvien.  Virhearvioksi 

voi luokitella kuitenkin sen, ettei projektille oltu osoitettu yhtä projektipäällikköä, vaan 

molemmat opinnäyteyön tekijät toimittivat tätä virkaa. Tämä aiheutti sen, ettei ollut 

selkeästi yhtä henkilöä delegoimassa tehtäviä, mistä taas seurasi epäselvyyksiä prosessin 

kuluessa. Myös teoriaosuuden kappaleessa 4.2.4 sanotaan, että projektipäällikön osuus 

organisaatiossa on merkittävä ja hänen tehtäviinsä kuuluu delegointi, päätöksenteko ja 

tehtävien jako. Oppimiskokemuksena voisikin todeta, että hankkeessa kannattaa aina 

olla yksi projektipäällikkö, edes nimellisesti, jotta asiat saadaan sujumaan 

mutkattomammin.  

 

Toteutuksen vaiheet sujuivat BTR – tapahtumassa mutkattomasti pieniä inhimillisiä 

epävarmuustekijöitä lukuun ottamatta. Näitä tekijöitä oli esimerkiksi se, että vasta 

toteutuksen alkaessa saatiin tietää lopullinen osallistujamäärä, joka oli toivottua 

vähäisempi; lähes neljänkymmenen osallistumismaksun maksaneen asiakkaan sijaan 29 

henkilöä. Tämä vaikutti ryhmien jäsenmääriin ja rastitehtävien ja ruokailun 

rytmittämiseen. Nämä muuttujat taas luonnollisesti vaikuttivat koko tapahtuman 

kestoon, joka oli alun perin suunniteltua lyhyempi. Lisäksi jouduttiin hieman 

improvisoimaan tapahtuman päätteeksi; opiskelijoille järjestettiin ulkona leikkejä, ennen 

kuin linja-autokuljetus saapui. Näihin leikkeihin osallistui myös tapahtuman järjestäjiä ja 

henkilökuntaa.  

 

Tapahtumaprosessin rakennusvaihe, toteutusvaihe ja purkuvaihe toimivat BTR – 

tapahtumassa melko sujuvasti, pientä hienosäätöä lukuun ottamatta. Toteutusta 

edeltävänä päivänä opinnäytetyön tekijät ja tapahtuman henkilökunta kokoontuivat 

aamulla noin kello yhdeksältä Campukselle ja jokaiselle annettiin oma roolinsa 

tapahtumassa ja sen esivalmisteluissa. Tämä hoitui mutkattomasti; henkilökuntaa oli 

sopiva määrä, jotta kaikille löytyi mieluinen tehtävä, eikä mitään jäänyt tekemättä. 

Henkilökunta jaettiin rastien ja tapahtumapaikan valmisteluryhmään Stensböleen ja 

nämä henkilöt kävivät myös hankkimassa loput aktiviteetti- ja somistustarvikkeet. 

Loput järjestäjät hoitivat ruokatarvikeostokset ja ruoan valmistuksen. Kuten 
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aikaisemmin mainittu, toteutusvaiheen lopullinen työnjako tapahtui 

esivalmistelupäivänä, mutta sitä hiottiin vielä tapahtuman alussa johtuen 

osallistujamäärän muuttumisesta. Kaikille tehtäville löytyi kuitenkin vastaava henkilö. 

Tehtävien jaosta kerrotaan tarkemmin projektisuunnitelmassa (LIITE 1). 

Opinnäytetyön tekijät toimivat koko ajan projektin johtajina ja pyrkivät olemaan 

jatkuvasti tietoisia aikataulun sujuvuudesta ja tapahtumien kulusta, eli toisin sanoen 

heillä oli lopullinen vastuu, mikäli vastoinkäymisiä olisi tullut vastaan. Koska kyseessä 

oli liikunnallinen ja aktiivinen tapahtuma, oli riskinä, että joku saattaa loukkaantua tai 

jotakin muuta vastaavaa ikävää voisi tapahtua. Näin kävikin yhdellä rastilla ja tästä 

tapauksesta mainitaan tarkemmin rastitehtävistä kertovassa kappaleessa. 

Purkuvaiheessa rooleja ei jaettu erityisen tarkasti, vaan kaikki ryhtyivät oma-aloitteisesti 

laittamaan tapahtumapaikkaa kuntoon ja viemään tarvikkeita takaisin Campukselle. 

Tämä aiheutti hienoista turhautumista parin henkilökunnan jäsenen keskuudessa, sillä 

he olisivat toivoneet selkeämpää työnjakoa purkuvaiheeseen. Asian tiimoilta ei 

kuitenkaan jäänyt erityisen negatiivista ilmapiiriä. Viimeisinä paikalla sekä Stensbölessä 

että Campuksella olivat tapahtuman kaksi pääjärjestäjää, joiden vastuulla oli, että 

tapahtumapaikka jää alkuperäiseen kuntoon ja että kaikki tarvikkeet löytävät tiensä 

takaisin paikoilleen. 

 

Jälkimarkkinointi on tärkeää asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta, sillä vaikka tapahtuma 

onkin jo ohi, on asiakkaille jäätävä ainutlaatuisuuden ja tärkeyden tunne. Tämä saadaan 

aikaan onnistuneella jälkimarkkinoinnilla. BTR – tapahtumassa jälkimarkkinointi 

tapahtui usealla eri tavalla. Osallistujille jaettiin ruokailun jälkeen pienimuotoiset 

palkinnot; rasteista ryhmätyöskentelyn kannalta parhaiten suoriutunut ryhmä sai 

isoimman palkinnon, mutta myös muut ryhmät saivat suorituksistaan tunnustuksen. 

Osallistujille jaettiin myös palautelaput, joihin he saivat kertoa mielipiteensä 

tapahtumasta, sen onnistumisesta ja omista tunteistaan tapahtuman jälkimainingeissa. 

Lisäksi osallistujille lähetettiin myöhemmin sähköpostitse kiitokset osallistumisesta 

tapahtumaan.  

 

Tapahtuman sisältö suunniteltiin ensisijaisesti kohderyhmän mukaan resurssit 

huomioiden. Aktiviteetit suunniteltiin hauskoiksi ja meneviksi ja niiden vastapainoksi 

haluttiin luoda rentoutumistunnelmaa yhdellä rastilla. Tämän vuoksi tapahtumaan 
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hankittiin esiintyjäksi trubaduuri, joka soitti kitaraa ja lauloi cover-kappaleita ja sai siten 

asiakkaat rentoutumaan liikunnallisten aktiviteettien lomassa.  

 

6.5 Ryhmätoiminnan arviointi 

Luvussa 4 mainitun sosiaalipsykologi Morton Deutschin laatiman teorian mukaisesti 

BTR – tapahtumassa pyrittiin saamaan vieraat toimimaan sekä yhteistoiminnallisesti, 

että kilpailullisesti; vieraat jaettiin ryhmiin, joissa heidän oli tarkoituksena olla 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa keskustellen ja kilpailuasetelman syntymiseksi 

päätettiin muodostaa useita ryhmiä. Toisaalta ryhmien sisäinen kilpailu pyrittiin 

minimoimaan. Yhteistoiminnallisuus näkyi tapahtuman ryhmätyöskentelyssä myös 

siten, että jokainen ryhmän jäsen pääsi käyttämään omia vahvuuksiaan ryhmän yhteisen 

tavoitteen hyödyksi, mutta silti kaikki olivat riippuvaisia toistensa osaamisesta. 

Pienryhmässä tämä näkyy isoa joukkoa selkeämmin, sillä yksilöillä ei ole kovin suurta 

mahdollisuutta olla osallistumatta tehtävän toteuttamiseen. Teoriaosuudessa luvussa 

4.2.1 kerrottiin, miten yhteistoiminnallisuuteen ryhmässä vaikuttaa vahvasti ryhmän 

jäsenten keskinäiset erot esimerkiksi statuksissa. BTR – tapahtumassa nämä erot 

opiskelijoiden välillä olivat kaiken kaikkiaan niin pienet, jolloin konflikteja ei päässyt 

syntymään.  

 

Jokaiselle rastinvetäjälle jaettiin ennen toiminnan alkamista lomakkeet, joihin heidän 

piti arvioida kunkin ryhmän toiminta tehtävissä osa-alueittain. Vetäjille annettiin 

lomakkeessa myös mahdollisuus omiin vapaamuotoisiin mielipiteisiinsä ryhmien 

toiminnasta, mikäli joitain erityismainintoja tuli esille. Arviointiin vaikuttivat ryhmän 

keskinäinen työskentely eli toisin sanoen se, miten opiskelijat osasivat toimia ryhmässä, 

kannustaa ja ottaa toisensa huomioon. Myös ryhmien ratkaisu – ja oivaltamiskykyä sekä 

nopeutta ja ryhmäläisten yleistä asennetta arvioitiin. Kullekin ryhmälle annettiin 

jokaisella rastilla arvosana näiden kriteerien perusteella käyttämällä asteikkoa neljästä 

kymmeneen ja parhaimman arvosanan saanut ryhmä oli koko tapahtuman voittaja.  

 

Kuten ryhmäytymisen teoriaosuudessa on aikaisemmin mainittu, toimivan ryhmän 

tunnuspiirteisiin kuuluu lojaalius ja sitoutuminen ryhmään, sekä jokaisen yksilön omien 

vahvuuksien hyödyntäminen tiimityöskentelyssä. Myös jäsenten keskinäinen 
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kommunikaatio ja arvostus muita kohtaan ovat tärkeitä seikkoja toimivassa ryhmässä. 

BTR – tapahtumassa osallistujat olivat oivaltaneet ryhmätyöskentelyn avainsanat 

kiitettävästi, huolimatta siitä, että he olivat tekemisissä suhteellisen tuntemattomien 

opiskelijatovereiden kanssa. Rastien vetäjät olivat arvioineet ryhmien asenteet erittäin 

korkeilla arvosanoilla ja maininneet useista ryhmistä vielä erikseen, miten loistavaa 

tiimityöskentely oli ja miten he kannustivat toisiaan. Tämä oli ehkä näkyvin ja 

konkreettisin seikka ryhmäytymisen onnistumisessa kyseisessä tapahtumassa. Erityisen 

positiivista oli, että opiskelijat todella paneutuivat yhdessä tehtävien suorittamiseen ja 

silminnähden nauttivat aktiviteeteista, vaikka he eivät tienneetkään kilpailevansa toisten 

ryhmien kanssa ja että luvassa oli palkintoja tapahtuman päätteeksi. Ryhmäkoheesiosta 

puhuttaessa se liittyi lähinnä tehtävien suorittamiseen ryhmien sisäisen 

henkilökohtaisen kiintymykseen sijaan. Tämä johtui myös pitkälti siitä, että kyseessä oli 

lyhytaikainen ryhmäytyminen. Toisaalta ryhmät olivat pienryhmiä, joten koheesion 

muodostuminen oli helpompaa, sillä kuppikuntia ei erityisemmin päässyt 

muodostumaan. Myös polarisaation esiintyminen kyseisessä tapauksessa oli suhteellisen 

heikkoa juuri edellä mainituista syistä.  

 

6.6 Ryhmän ohjaamisen arviointi 

Kuten ryhmäytyminenkin, on myös ryhmän ohjaaminen erittäin monisyinen käsite, 

joka sisältää useita eri tasoja ja osa-alueita. BTR – tapahtuma oli muutaman tunnin 

pituinen tilaisuus, jonka asiakkaat olivat tilanteeseen nähden melko samoissa 

lähtökohdissa ja he olivat tuntemattomia sekä tapahtuman järjestäjille, että rastien 

vetäjille. Näin ollen myös ryhmän ohjaamista tulee arvioida tältä pohjalta. Saara Repo-

Kaarento toteaa teoksessaan (ks. luku 5), että hyvän ohjaajan tulee osata samaistua 

ohjattaviinsa. Tämä oli jotakuinkin helppoa BTR – tapahtumassa, sillä sekä ohjaajat, 

että ohjattavat olivat nuoria aikuisia opiskelijoita. Lisäksi ohjaamista helpotti se fakta, 

että varmasti jokainen tapahtuman henkilökunnan jäsen oli myös itse ollut 

samankaltaisessa tilanteessa kuin ohjattavat henkilöt. Näistä syistä myös vuorovaikutus 

ryhmien kanssa tuli ohjaajilta sujuvasti. Teoriaosuuden luvussa 5.1 mainitaan ohjaajan 

rooleiksi ryhmän johtaja, ymmärtävä kuuntelija, sekä vaikuttaja. Rastien vetäjät ja 

tapahtuman järjestäjät toimivat tilaisuudessa ryhmien ulkopuolella vaikuttavina 

tekijöinä. Tästä syystä he eivät voineet ottaa ryhmän johtajan roolia, vaan toimivat 
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lähinnä vaikuttajina ja joillain tavoin myös ymmärtävinä kuuntelijoina. Vaikuttajina he 

pyrkivät opastamaan ryhmiä tavoitteisiinsa ja kuuntelijoina he havainnoivat ja 

reflektoivat ryhmien käyttäytymistä ja tiimityöskentelyä, minkä mukaan he myös 

arvioivat ryhmien onnistumisen tehtävissä. Se, että ohjaajat ja ohjattavat olivat toisilleen 

entuudestaan tuntemattomia BTR – tapahtumassa, vaikutti siihen, että ohjaajien 

työskentely oli lähinnä kannustamista ja positiivisen ilmapiirin luomista ryhmien sisälle.  

 

Tehtävä- ja prosessikeskeisistä ohjaustyyleistä BTR – tapahtumassa toteutui selkeästi 

prosessikeskeisyys, sillä vetäjien ei ollut missään vaiheessa tarkoitus suoraan kertoa 

ryhmille, miten rastit tulee suorittaa tai toimia muutenkaan autoritäärisinä hahmoina, 

vaan tasavertaisina opastajina. Vaikka prosessikeskeisyys olikin vallitseva ohjaustapa, 

myös tehtäväkeskeisyys näkyi siten, että ohjaajien keskittyminen painottui 

henkilökohtaisen suhteen muodostamisen sijaan tehtävän suorittamiseen ja ongelmien 

ratkaisemiseen. 

 

BTR – tapahtumassa oli opinnäytetyön tekijöiden lisäksi 11 henkilöä avustajina ja 

ohjaajina. Heistä kaksi toimi keittiövastaavina, joten heidän tehtäviinsä ei kuulunut 

ryhmien ohjaaminen, eivätkä he näin ollen päässeet olemaan konkreettisesti tekemisissä 

asiakkaiden kanssa.. Näin ollen sosiaalisessa kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa oli 

yhdeksän henkilökunnan jäsentä. Avustamaan oli valikoitunut sosiaalisia ja avoimia 

persoonia, jotka kaikki selviytyivät luonnostaan erinomaisesti rastitehtävien vetämisestä 

ja asiakkaiden opastamisesta. Palautelomakkeista kävi myös ilmi, että henkilökunnasta 

ja järjestäjistä oli pidetty ja että he osasivat hoitaa tehtävänsä moitteettomasti. Toki 

kaikki henkilökunnan jäsenet olivat omia yksilöitään vahvuuksineen ja heikkouksineen, 

mutta koska jokaiseen tehtävään oli valittu kaksi henkeä, ei kukaan joutunut 

käsittelemään ryhmiä joutumalla turvautumaan ainoastaan omaan osaamiseensa. 

 

6.7 Budjetti ja tuloslaskelma 

Osallistumismaksu osoittautui tapahtumassa pieneksi kulmakiveksi siltä osin, että sen 

ollessa ainoastaan 4€/hlö, viittasi se siihen että tapahtumalla olisi ollut enemmän 

osallistujia kuin paikalle todellisuudessa saapui. Pohdinnan tulos oli se, että 4 euroa on 

opiskelijaystävällinen hinta tapahtumalle, mutta siinä ohessa se myös on sen suuruinen 
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hinta, että paikalle tulematta jättäminen on myös helppoa. Projektin tekijät eivät 

osanneet odottaa että paikalle saapuu vain 29 henkilöä ottaen huomioon että 

ilmoittautuneita tapahtumaan oli 53, ja heistä 38 oli maksanut osallistumismaksun. 

Päinvastoin tämä herätti sellaisia ajatuksia että mahdollisesti päivälle olisi ollut 

enemmän sellaisia osallistujia, jotka olisivat vielä halunneet maksaa tapahtumasta vielä 

samana aamuna. Tästä voidaan todeta että 4€ osallistumismaksu lienee liian vähän 

siihen, että asiakas voidaan sitoa tapahtumaan. 

 

Budjetti alittui 12.05 eurolla. Alustavaan budjettiin eriteltiin kaikki juomat ja ruoat 

erikseen, mutta toteutuneessa budjetissa näin ei ole tehty. Syy, miksi tähän on päädytty, 

johtuu elintarvikkeiden samanaikaisesta hankinnasta. Opinnäytetyön tekijät eivät 

kokeneet tarpeelliseksi erotella juomia ja ruokia kuittien ollessa jo kolmannella 

osapuolella. Samoin rekvisiitta, koristeet ja rastitarvikkeet on tehty kaikki 

kertaluontoisena hankintana, ja näin ollen niiden erottelua ei ole koettu tarpeelliseksi. 

Alustavassa budjetissa alitettiin budjetti kaikilla muilla osa-alueilla lukuun ottamatta 

kuljetuksia, joita ei alun perin ollut suunniteltu ulkoistettavan lainkaan BTR -

tapahtumassa. Muutamaa viikkoa ennen tapahtuman toteutusta se kuitenkin osoittautui 

välttämättömäksi, sillä ilman kyyditystä osallistujia olisi luultavasti ollut vielä nykyistäkin 

vähemmän. 

 

Budjetin alittamisen kannalta oli hyvin tärkeää että lähes kaikissa osa-alueissa budjetti 

alitettiin, sillä osallistujien määrä ei vastaa toteutunutta. Lienee siis sanomattakin selvää, 

ettei tapahtuman osallistumismaksuista kertynyt sellaista summaa, kuin alkuperäisessä 

budjettisuunnitelmassa oli arvioitu. Tämä johtuu siitä, että ruotsinkielisiä opiskelijoita ei 

aloittanut tammikuussa. Alla olevasta kuviosta (Kuvio 12) näkee selkeästi millaisissa 

summissa liikuttiin euromääräisesti. Tapahtuman rahoitus toimeksiantajan osalta oli 

550 euroa, jossa pysyttiin kuitenkin hyvin. Kuviosta näkee myös, että projektin tekijät 

ovat onnistuneet leikkaamaan kuluja juuri sopivasti osallistujamäärään verrattuna. 

Elintarvikkeisiin käytettyä osuutta budjetissa olisi kyetty lohkaisemaan, mikäli 

osallistujamäärästä olisi ollut varmuus. 
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Kuvio 12. Budjetin toteutuminen. 

 

Budjetti löytyy liitteenä opinnäytetyön loppuosasta (LIITE 2). Tarkemmat tiedot 

tapahtuman kustannuksista sekä rahan liikenteestä löytyvät budjetista. Budjetin kaava ei 

ole opinnäytetyön tekijöiden oma luomus, vaan se on otettu käyttöön valmiina 

pohjana.   
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7 Palaute 

Päivän päätteeksi osallistujilta kerättiin palaute, jossa eniten kiitosta saivat rastitehtävät 

ja erityismaininnan rentoutumisrasti (LIITE 4). Osallistujien palautetta purettaessa 

negatiivisia seikkoja tapahtumassa ei ilmennyt juuri lainkaan. Rastien ohella erityisesti 

kehuttiin ruokien maittavuutta, rastinvetäjien kannustushenkisyyttä sekä ilmapiirin 

rentoutta ja mukavuutta. Ensimmäisenä osallistujilta kysyttiin tapahtuman sujuvuudesta 

yleisellä tasolla. Kaikki seuraavat palautteet ovat suoria lainauksia osallistujien 

kirjoittamasta palautteesta. 

 

”Aikataulut oli hyvin suunniteltu, plussaa siitä että pääsi välillä sisälle lämmittelemään.” 

”Oli tosi hauska päivä! Mukavaa oli tutustua paremmin ihmisiin, omassa ryhmässäni oli paljon 

sellaisia joita en tuntenut kovinkaan hyvin.” 

”Bussikyyti plussaa, hinta hyvä, hauskat rastit.” 

”Todella mukava, kiireetön ja nälätön tunnelma. Stressiä ei ollut olemassa – edes järjestäjien 

puolelta.” 

”Päivä oli mukavaa vaihtelua normaaliin arkeen ja raatamiseen.” 

”Ohjelma oli loistava, sopivan haastava ja ryhmähenkeä kohottavia (rastit).” 

”Ohjelma hauska ja hyvin toteutettu.” 

”Siitä suuri plussa + + että toiminta sujui omalla painollaan eikä ohjelmaa ollut ahdettu liian 

täyteen.” 

 

Toisena kysymyksenä osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa tapahtuman 

aktiviteetteihin. Rasteista eniten suosiota sai haasteellisin, eli vaijerilla eteneminen, In ze 

Edge of a Cliff -rasti. Rastitoiminta koettiin hyvänä linkkinä ryhmähengen 

kohottamiseen, sekä mukavana tapana tutustua muihin ihmisiin. Kokonaisuudessaan 

rastit olivat piristäviä ja hauskoja. Rastitoiminta oli osallistujien mielestä myös hyvin 

tasapainossa.  

 

”Rastit olivat tarpeeksi ”ajattelua” vaativia, ja ne lisäsivät ryhmähenkeä.” 

”Rastit olivat hauskoja, ja nostattivat mukavasti yhteishenkeä.” 

”Paras rasti oli narulla kävely  niin ja tietysti rentoutushetki.” 
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”Rastit olivat myös onnistuneet ja nautin suuresti tehtävistä. Itseasiassa niitä olisinkin halunnut 

tehdä vielä vähän enemmänkin.” 

”Rastit olivat hyvin suunniteltuja ja aikaa tehtävien tekemiseen oli varattu sopivasti.” 

 

Odottamisesta kysyttäessä vastaukset olivat pääosin positiivisia huolimatta siitä, että 

järjestäjien mielestä asiakkaat joutuivat ajoittain odottamaan liian kauan rasteilta 

siirryttäessä. Muutama henkilö oli maininnut palautteessaan, että odottamista rastien 

välillä oli ilmennyt, mutta se ei kuitenkaan ollut vaikuttanut tunnelmaa latistavasti. 

Tämä johtunee siitä, että rastien vetäjiä ohjeistettiin organisoimaan ryhmähenkeä 

kohottavia oheistoimintoja, mikäli rasti suoritetaan nopeasti. Ruokailu oli 

kokonaisuudessaan aika pitkä prosessi kuten arvata saattaa. Tämän vuoksi jo 

ruokailunsa lopettaneet osallistujat olivat pyytäneet trubaduurilta omatoimisesti, voisiko 

hän soittaa heille vielä muutaman kappaleen. 

 

”Kaikki meni sujuvasti, ei tullut turhaa odottamista.” 

”Välillä piti vähän odottaa, mutta se ei haitannut kun muuten meni sutjakkaasti.” 

”Ei odottamista, korkeintaan ruoan ja pullan välissä, mutta Jonas korjasi tilanteen <3 * 100.” 

”Siirtymissä joutui välillä hieman odottelemaan (tämä tosin oli riippuvaista siitä, kuinka nopeasti 

ryhmät suoriutuivat tehtävistään).” 

 

Ruoasta kysyttäessä osallistujat olivat sitä mieltä, että ruoka oli sopivaa jokaiseen 

makuun. Ruokakysymykseen vastattaessa tuli useaan otteeseen esille ruoan riittävyys, 

mikä ei liene yllättävää ottaen huomioon, että sitä oli valmistettu 50 osallistujalle sekä 

henkilökunnalle. 

 

”Ruoka oli hyvää, sopivaa jokaiseen makuun, Kiva kun oli myös jälkkäriä.” 

”Ruokaa oli riittävästi ja se oli oikein hyvää!” 

”Ruoka loistavaa! Jos jotain miinusta niin se, ettei laskiaispullasta ollut manteliversiota.” 

”Ruokaa oli riittävästi ja oli hyvää, erityisesti laskiaispullat!” 

”Hyvää ruokaa ja koko ajan lämmintä juotavaa.” 

”Ruoat ihanan konstailemattomia. Aina ei tarvitse olla niin gourmet.” 

”Ruoka oli hyvää ja ruokailu oli järjestetty hyvin ja sopivaan väliin. + Kasvisvaihtoehdosta.” 

”Ruokapuoli oli hyvin onnistunut keitoksissaan, kaakao oli plussaa!” 
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Ruokailua koskevan palautteen jälkeen oli vuorossa kysymys, joka koski ohjaajia ja 

heidän ammattitaitoaan. Palaute oli ainoastaan positiivista. 

 

”Henkilökunta oli iloista ja mukavaa.” 

”Henkilökunta oli mukavaa ja avuliasta.” 

”Rastien pitäjät olivat kivoja & kannustavia.” 

”Järjestäjät mukavia ja hyvin infottu.” 

”Ohjaajat osasivat työnsä innoittamalla ryhmäläisiä ja nostattivat hyvin ryhmän yhteishenkeä.” 

”Rentoa menoa ja osaavia ihmisiä. HEIJ! Hyvä että tyypeillä oli varalla extra pipoja & hanskoja.” 

 

Musiikkikysymystä avattaessa huomattiin, että itse trubaduurin kehut olivat jakautuneet 

hieman muihin kohtiin kuin, juuri tämän kysymyksen kohdalle. 

 

”Musiikkiesitys loistava, muutenkin rauhoittumishetket hyvästä ” 

”Rentoutusrasti oli ihan huippu ulkoilun vastapainoksi.” 

 

Musiikkikysymyksen jälkeen seurasi tiedustelu tapahtuman paranneltavista puolista. 

Koska samaisissa palautteissa oli niin innovatiivisesti nostettu mukavia ja kivoja asioita 

esille, kehittävä palaute jäi hieman vajavaiseksi. Tämä johtuu mahdollisesti myös 

kysymyksen muotoilusta. 

 

”Ainoa miinus oli, että pöytiä oli vähäisesti.” 

”Bussi olisi voinut lähteä hieman aikaisemmin.” 

 

Lopuksi palautteessa oli mahdollista kommentoida tapahtumaa vapaasti, mikäli jotain 

tuli vielä mieleen. Tähän kohtaan saatiin palautteena paljon mukavia ja lämpimiä 

ajatuksia. 

 

”Kaiken kaikkiaan mukava päivä, kiitos!” 

”Ekstrapisteet menee söpölle kitaristille.” 

”En keksi mitään huonoa tähän mennessä, nyt ruoan jälkeen mietityttää vähän kuinka jaksaa vielä 

ulkoilla. Mutta tosi kiva päivä, harmi kun niin moni jätti tulematta. Kiitos!” 
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”Oli kokonaisuudessaan hauska päivä, erityiskiitos rentoutumisrastille. Tulisin uudestaan!” 

”Kyllä, oikein mukavaa oli olla täällä just tänään ja just teidän kanssa. Thanks!” 

”Vuokrapaikka toimi hyvin, eikä tehnyt rajoituksia tapahtumalle.” 
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8 Toteutuksen pohdinta 

Kaiken kaikkiaan palautetta lukiessa voitiin todeta, että kyseessä oli onnistunut 

tapahtuma, jossa osallistujat saatiin ryhmäytymään. Tavoitteena oli kuitenkin 

ensisijaisesti jättää osallistujille hyvä, virkistynyt ja samalla rentoutunut mieli, ja 

palautteen mukaan tässä onnistuttiin jopa odotukset ylittäen. Kirjallisen palautteen 

lisäksi opinnäytetyön tekijät ja muu henkilökunta saivat runsaasti positiivista palautetta 

tapahtumasta suullisesti. Tapahtuma koettiin mukavaksi ja tuleviin omiin tapahtumiin 

osallistujat kertoivat saaneensa paljon hyviä vinkkejä varsinkin rasteista ja niiden 

vetämisestä. Tapahtuman kokonaisuuteen vaikutti osallistujamäärän muuttuminen 

alkuperäisestä noin 40 henkilöstä 29 asiakkaaseen siten, että aikataulua jouduttiin 

tiivistämään ja tapahtuman lopuksi täytyi improvisoida, jotta asiakkaiden ei tarvinnut 

odotella kuljetusta ilman ohjelmaa. Siinä onnistuttiin hyvin ja loppuleikki koettiin 

mielekkääksi. 

 

 Koska asiakkaiden piti alkujaan koostua sekä suomenkielisistä, että kansainvälisistä 

opiskelijoista, oli myös käyttökielenä tarkoitus olla englanti. Mukana oli kuitenkin vain 

yksi ulkomaalainen opiskelija, joten suomi oli selkeästi vallitseva kieli. Tapahtumassa 

pyrittiin silti jatkuvasti huomioimaan tämä yksi opiskelija, jotta hän ymmärtäisi kaiken, 

mitä milloinkin tapahtuu. Tämän vuoksi kaikki ohjeistukset käytiin läpi englanniksi ja 

loppuleikki leikittiin myös englanniksi. Kansainvälisyyden puuttumisen olisi 

mahdollisesti voinut välttää markkinoimalla tapahtumaa ulkomaalaisille opiskelijoille 

intensiivisemmin käyttämällä esimerkiksi Facebookia. Lisäksi suomenkielisten 

opiskelijoiden kohdalla tapahtuma oli merkitty lukujärjestykseen, toisin kuin 

kansainvälisillä opiskelijoilla. Näiden seikkojen kehittäminen olisi voinut lisätä 

osallistujien määrää huomattavasti. Parannettavaa jäi siis myös markkinoinnin ja 

etenkin sen monipuolistamisen suhteen. Alun perin tavoitteena oli parantaa 

Campuksen opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yhtenäistää oppilaitoksen ilmapiiriä, 

mutta edellä mainitusta syystä kansainvälisyystavoitteeseen ei tapahtumalla päästy, mikä 

oli suuri pettymys järjestäjille. Paikalla olleet opiskelijat kuitenkin pääsivät tutustumaan 

toisiinsa ja kokemaan yhteishenkeä ryhmäytymisharjoituksissa, joten heidän kohdallaan 

uskotaan tavoitteen saavutetun.  
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Opinnäytetyön tekijät olivat koko esivalmistelupäivän ajan tiukasti puhelinyhteydessä ja 

pyrkivät näin saamaan tilanteesta mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan siitä, missä 

mennään. Heidän tavoitteenaan oli itse toimia kyseisenä päivänä mahdollisimman 

tehokkaasti käytännön tehtävissä sen lisäksi, että organisaation tehokkuutta pyrittiin 

pitämään yllä delegoimalla tehtäviä. Tapahtuman henkilökunta oli todella hyvin valittu 

siinä mielessä, että jokaiseen osallistuneeseen jäseneen pystyttiin luottamaan 100 %:sti 

tehtävässä kuin tehtävässä.  

 

Käytännön toteutuksesta puhuttaessa osallistujien jako neljään pienempään ryhmään oli 

alkuperäisen suunnitelman tilalle hyvä ratkaisu, sillä näin ollen yksi rasti oli jatkuvasti 

tyhjänä, mikä taas mahdollisti taukoja. Rastien välit eivät kuitenkaan vaihtuneet 

tasaisesti ja näin ollen neljällä rastilla ei ollut jatkuvasti toimintaa. Tämä ei kuitenkaan 

aiheuttanut turhaa odottelua tai vaikuttanut muutenkaan negatiivisesti. Rastien piti 

vaihtua aina pilliin puhallettaessa, mutta vaikka tämä menettely ei aina toiminut 

toivotulla tavalla, ei se erityisesti vaikuttanut päivän sujuvuuteen. Myös ruokailu sujui 

vaivattomasti ja erityisen positiivista oli, että kaikki pääsivät syömään samanaikaisesti 

sen sijaan, että ruokailu olisi jouduttu toteuttamaan vaiheittain. Ruokaa jäi jonkin 

verran yli, sillä sitä oli valmistettu alun perin toivottua osallistujamäärää silmällä pitäen. 

Loput ruuat vietiin tapahtuman jälkeen Campuksen Pro-keittiöön ja osan henkilökunta 

vei kotiin. Kyse oli kuitenkin vain muutamista leivistä, hedelmistä ja lihapullista.  

 

Kokonaisuudessaan projekti opetti tekijöilleen runsaasti asioita, joita he olivat 

maininneet jo johdannossa; ajanhallintaa, organisointitaitoja ja stressinsietokykyä. 

Projektin onnistumiseen ja sen eri osa-alueisiin vaikutti varmasti se seikka, että 

alkusuunnittelut aloitettiin jo syksyllä, kun tapahtuman deadline oli vasta helmikuussa. 

Tämä antoi tavallaan tilaa, mutta toisaalta aikaa saattoi olla liikaakin prosessin 

pitämiseksi kasassa alusta loppuun saakka. Tämä toki kertoo lähinnä opinnäyteyön 

tekijöiden kokemattomuudesta kyseisenlaisten tapahtumien järjestämisessä ja 

oppimiskokemuksena ajankäytön tärkeyden huomaaminen osoittautuikin erittäin 

arvokkaaksi. Kehitettävää tulevia projekteja ajatellen on myös delegoinnissa ja etenkin 

projektiorganisaation ja projektipäällikön nimeämisessä. Tämä aspekti selkeyttää 

projektin sujumista huomattavasti ja helpottaa kaikkien projektiin osallistuvien 

henkilöiden työtä.  
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Liitteet 

Liite 1. Projektisuunnitelma. 
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Liite 2. Tapahtuman budjetti 

Tapahtuman budjetti: [Back To the Roots] 

Kulut             

     

Arvioitu Toteutunut 

Toteutuneet kulut         790,00 €  689,95 €  

      

 

      

 
Arvioitu Toteutunut 

  
Arvioitu Toteutunut 

Tila     

 
Tarjoilu     

Tilavuokra 200,00 €  150,00 € 

 
Ruoka 160,00 €  222,00 €  

Tarjoilijat 0,00 €  0,00 €  

 
Juoma 40,00 €  0,00 €  

Laitteisto 0,00 €  0,00 €  

 
Kattaus 20,00 €  0,00 €  

Pöydät ja tuolit 0,00 €  0,00 €  

 

Henkilökunta 
(kuljetukset, ruoka) 60,00 €  0,00 €  

Yhteensä 200,00 €  150,00 €  

 
Yhteensä 280,00 €  222,00 €  

       Koristelu     

 
Ohjelma     

Rekvisiitta 80,00 €  40,00 €  

 
Esiintyjät 0,00 €  0,00 €  

Kukat 0,00 €  0,00 €  

 
Äänentoisto 0,00 €  0,00 €  

Koristeet 0,00 €  0,00 €  

 
Kuljetus 100,00 €  230,00 €  

pöydät, tuolit 0,00 €  0,00 €  

 
Hotelli 0,00 €  0,00 €  

muu 0,00 €  0,00 €  

 
Muu 0,00 €  0,00 €  

Yhteensä 80,00 €  40,00 €  

 
Yhteensä 100,00 €  230,00 €  

       Mainostus     

 
Palkinnot     

Mainosgrafiikka 0,00 €  0,00 €  

 
Palkinnot 30,00 €  0,00 €  

Valokopiointi/tulostu
s 0,00 €  0,00 €  

 
Lahjat 0,00 €  0,00 €  

Postitus 0,00 €  0,00 €  

 
Yhteensä 30,00 €  0,00 €  

Yhteensä 0,00 €  0,00 €  

    

       Sekalaista     

    Rastitarvikkeet 100,00 €  47,95 €  

    Faksipalvelut 0,00 €  0,00 €  

    Toimistotavara 0,00 €  0,00 €  

    Muu 0,00 €  0,00 €  

    Yhteensä 100,00 €  47,95 €  
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Tapahtuman budjetti: [Back To the Roots] 

Tulot             

     

Arvioitu Toteutunut 

Tulot yhteensä         $240,00  $152,00  

       Pääsymaksut             

Arvioitu Toteutunut 
   

Arvioitu Toteutunut 

60 38 Aikuiset, kpl 4,00 €  
 

240,00 €  152,00 €  

    Lapset, kpl   
 

0,00 €  0,00 €  

    Muu, kpl   
 

0,00 €  0,00 €  

     
240,00 €  152,00 €  

              

       

Tapahtuman budjetti: [Back To the Roots] 

Voitto-/tappiolaskelma       

      

      
  Arvioitu Toteutunut 

   Tulot yhteensä 240,00 €  152,00 €  
   Kulut yhteensä 790,00 €  689,95 €  
   

      
Voitto/tappio 

yhteensä 
(550,00 €) (537,95 €) 
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Liite 3. Rastikaavake. 

Rasti: 

 

Ryhmän nimi: 

 

Ryhmän johtaja: 

 

Ryhmän työskenteleminen yhdessä (4-10): 

Arvosana: 

Ratkaisu, nopeus, oivaltaminen (4-10): 

Arvosana: 

Asenne (4-10): 

Arvosana:  

 

Muita huomioita (kirjoita selkeästi!): 
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Liite 4. Rastipassi 

In the beginning there was a Story 

Long, long time ago in a faraway country there was a tribe called 

   . They lived a simple and calm 

life in their community for hundreds of years. However the luck 

did not last forever. It was a bright yet cold morning in the camp 

but everything was about to change as a party of intruders came to 

mess everything up! The brave elder of tribe called  

   made a decision of fleeing over the moun-

tains to a place called Promised Land. Confused and frightened, 

the tribe started an adventure towards Promised Land.  

 

 

 

 

In ze edge of a cliff 

 

Floating in ze river 

 

Motivation trouble 

 

Passing ze peak 

 

Relaxation cavern 
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Liite 5. Mainos. 

 


