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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni lähtökohtana on oivallus, että kansalaisjärjestö on tapahtumanjärjes-

täjä. Monissa järjestöissä ei kuitenkaan ole tapahtumatuotannon erityisosaamista 

vaikka ne järjestäisivät tapahtumia säännöllisesti. Yleisötapahtumasta voi olla järjes-

tön toiminnalle paljon hyötyä, mutta sen hyödyt voivat kääntyä itseään vastaan mikäli 

tapahtumia ei järjestetä harkitusti ja huolellisesti.  

 

Greenpeace tunnetaan huolellisesti tehdyistä suoran toiminnan tempauksistaan, mut-

ta sen yleisötapahtumat ovat suurelle yleisölle tuntemattomia. Opinnäytetyöni tavoite 

on vastata kysymykseen, miten yleisötapahtumaa voidaan hyödyntää paremmin 

Greenpeacen toiminnassa? Työn produktina on Greenpeacelle laadittu tapahtuma-

käsikirja. Opinnäytetyöstä voivat hyötyä myös muut kansalaisjärjestöt, jotka järjestä-

vät tai harkitsevat järjestävänsä tapahtumia normaalitoimintansa ohella. 

 

Tarve Greenpeacen tapahtumaosaamisen kehittämiseen löytyi ollessani työharjoitte-

lussa Greenpeacella vuonna 2011. Järjestin Greenpeacelle 40 -vuotisjuhlaklubin ja 

onnistunut tapahtuma herätti järjestössä kiinnostuksen järjestää yleisötapahtumia 

säännöllisemmin. Samalla huomattiin järjestön tapahtumaosaamisen olevan hyvin 

heikkoa. Greenpeacen yleisötapahtumat ovat aina yksittäisiä projekteja jotka eivät 

kiinnity kovin hyvin Greenpeacen muuhun toimintoihin, kuten kampanjointiin tai vies-

tintään. Greenpeacella ei ole ollut ohjeistuksia, työkaluja tai säännöllistä dokumen-

tointia tapahtumistaan. 

 

Tämä on merkittävä puute, sillä Greenpeace järjestää tapahtumia vuosittain. Huonol-

la suunnittelulla ja dokumentoinnilla tuhlaantuu muutenkin tiukassa olevia resursseja. 

Tapahtumien sisällöt eivät pääse kehittymään, kun järjestelyihin ja perusasioiden 

selvittämiseen käytetään joka kerta paljon aikaa ja eikä aiempia kokemuksia ja kon-

takteja oteta järjestelmällisesti käyttöön. Tapahtumien todellisista vaikutuksista ei täl-

lä hetkellä tiedetä mitään, sillä tapahtumille ei ole asetettu tavoitteita eikä niiden vai-

kutuksia ole seurattu. Greenpeacella lähdetään tapahtumatuotantoihin innokkaasti ja 

luovia ideoita syntyy helposti. Innokkuus johtaa kuitenkin usein siihen, että suunnitte-

luvaihe jää lyhyeksi ja asioihin tartutaan ilman ennalta suunniteltua järjestystä. Huono 
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suunniteltu heijastuu kuitenkin järjestämisvaiheeseen huolimattomuutena, jolloin itse 

tapahtumassa kaikki ei toimikaan sujuvasti. 

 

Greenpeacella olisi paljon annettavaa tapahtumille ja tapahtumilla Greenpeacelle. 

Yleisötapahtumalla on kaikki ainekset tukea järjestön kampanjoita. Sillä tapahtuma 

mahdollistaa interaktiivisuuden ja osallistumisen. Tapahtumalla voidaan siis vastata 

ihmisten haluun tehdä konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi sekä Greenpeacen 

viestinnän tavoitteisiin aktivoida ihmisiä toimimaan. Tapahtuma herättää tunteita ja 

luo kokemuksia sekä muistoja joilla luodaan mielikuvia Greenpeacesta ja sen toimin-

nasta. Tapahtuman sujuvuus ja laatu vaikuttavat kävijän kokemukseen tapahtumasta 

ja sitä järjestävästä tahosta. Tämän vuoksi tapahtuma on mahdollisuus, mutta myös 

riski. 

 

 

2 TYÖN KUVAUS 

 

 

2.1 Tapahtumakäsikirja 

 

Aloin kehittää tapahtumanjärjestämistä Greenpeacella jo työharjoitteluni aikana.  Jär-

jestöllä ei ollut kirjallisia ohjeistuksia tai dokumentteja tapahtumatuotannoista, eikä 

yksittäistä henkilöä tai osastoa jonka vastuulle tapahtumat kuuluvat. Tämän vuoksi 

kirjoitin Greenpeacelle lyhyen, käytännönläheisen tapahtumakäsikirjan, johon keräsin 

perusasiat yleisötapahtuman järjestämisestä. Se sopii pienikokoisten tapahtumatuo-

tantojen kuten klubien ja seminaarien läpivientiin ja sen on tarkoitettu sekä Green-

peacen työntekijöiden, että vapaaehtoisten käytettäväksi. Tapahtumakäsikirjaa ei 

kuitenkaan otettu käyttöön. 

 

 

2.2 Aiheen rajaus 

 

Opinnäytetyössäni halusin jatkaa Greenpeacen tapahtumien kehittämistä, sillä koin 

että siinä olisi vielä paljon tehtävää. Lisäksi olen kiinnostunut käyttämään kulttuurituo-

tannon osaamistani järjestökentällä. Opinnäytetyöni suunnitteluvaiheessa minun oli 
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tarkoitus käsitellä Greenpeacen tapahtumien sisältöjä ja järjestää tapahtuma. Aika-

taulullisista syistä päädyin kuitenkin ottamaan teoreettisemman lähestymistavan. 

Koin myös tärkeämmäksi käsitellä itse tapahtuman järjestämistä, sillä sisällön luomi-

nen luonnistuisi Greenpeacella jo nykytilanteessa melko vaivattomasti. Suurin haaste 

tapahtumanjärjestämisessä oli edelleen tapahtumatuotannon hallinnassa. 

 

Sillä tapahtumakäsikirjaa ei ollut otettu käyttöön, päätin kehittää sitä käyttökelpoi-

semmaksi Greenpeacen työntekijöiden kommenttien pohjalta. Oppaan kehittämisen 

tueksi etsin hyviä käytäntöjä muista tapahtumia järjestävistä järjestöistä. Samalla tut-

kin tapahtuman hyötyjä kansalaisjärjestöille. 

 

 

2.3 Menetelmät 

 

Tapahtumaoppaan kehittämiseksi etsin hyviä käytäntöjä muista järjestöistä vertaisar-

vioinnin avulla. Vertaisarvioinnissa selvitetään mitkä organisaatiot tekevät asiat pa-

remmin sekä miten ne käytännössä toimivat. Näin löydetään hyväksi havaittuja toi-

mintatapoja otettavaksi käyttöön omassa toiminnassa (Stapenhurst 2009, 45, 43 ; 

Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, 163-164). Vertaisarviointi ei kuitenkaan ole suoraa 

kopiointia vaan arvioinnissa on huomioitava erilaiset työtavat ja resurssit ja toiminta-

tapoja on sovellettava omaan työkulttuuriin sopiviksi (Stapenhurst 2009, 6-7). 

 

Aluksi valitsin järjestöt joilla on selvästi enemmän tapahtumaosaamista kuin Green-

peacella. Järjestöiksi valikoituvat Kepa ry (jäljempänä Kepa) ja Amnesty. Kepan eri-

tyisosaamista ovat kehitysapu ja Amnestyn ihmisoikeudet, mutta molemmat järjestä-

vät myös toimintaansa tukevia yleisötapahtuma säännöllisesti. Kepa järjestää vuosit-

tain kaksipäiväisen Maailma kylässä -festivaalin, joka on vakiinnuttanut asemansa 

Helsinkiläisenä kaupunkifestivaalina. Maailma kylässä -festivaali on myös järjestön 

itse tuottamaksi tapahtumaksi huomattavan suuri, sen kävijämäärä on parhaimmil-

laan 80 000 henkeä. Amnesty puolestaan järjestää yleisötapahtumia säännöllisesti ja 

muun muassa juhli 50:ttä juhlavuottaan järjestämällä televisioidun Mitä vapaus on -

konsertin Tavastialla. Lisäksi Amnestya ja Greenpeacea yhdistää se, että molemmat 

ovat kampanjoivia organisaatioita joiden toiminnassa vapaaehtoistyö on merkittäväs-

sä roolissa.  
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Seuraava vaihe oli selvittää miten Kepa ja Amnesty tapahtumia järjestävät, joten tu-

tustuin niiden tapahtumatuotantoihin teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelu 

jaetaan nimensä mukaisesti eri teemoihin. Haastattelukysymykset on ennakkoon 

suunniteltu, mutta voivat muuttua haastattelun aikana. (Hirsjärvi, Hurme 2010, 47-

48.) Haastattelukysymysten järjestys ja sanamuoto voivat vaihdella, tilanteeseen so-

veltumattomat kysymykset voidaan jättää pois ja uusia voidaan lisätä haastattelun 

kulun mukaisesti (Ojasalo ym. 2009, 97). Valitsin teemahaastattelun, sen vuoksi, että 

minulla ei ollut etukäteen kovin tarkkaa kuvaa Kepan ja Amnestyn tapahtumatuotan-

noista, mutta tiesin millaisia asioista haluaisin niistä saada selville. Teemahaastatte-

lun avulla minun oli mahdollista saada käsitys tuotantoprosessin kokonaiskuvasta ja 

tarvittaessa esittää tarkempia kysymyksiä haastattelussa esille nousevista asioista. 

Henkilökohtaisen haastattelun avulla pääsin myös havainnoimaan sitä mitä tekijät 

korostavat ja pitävät tärkeinä. Ryhmittelin haastattelukysymykset kahden teeman al-

le, joita olivat tapahtuman merkitys ja sisällöt, sekä tapahtuman tuotantoprosessin 

hallinta. 

 

 

3 GREENPEACE 

 

 

Greenpeace on maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö jonka visiona on maapallo joka 

pystyy ylläpitämään elämää kaikessa monimuotoisuudessaan. Greenpeace suojelee 

luonnon monimuotoisuutta ennaltaehkäisemällä ja estämällä merien, maan, metsien 

ja ilman saastuttamista paljastamalla globaaleja ympäristöongelmia, sekä luomalla 

painetta ympäristönsuojelun kannalta välttämättömien ratkaisujen saavuttamiseksi. 

(Greenpeace 2010, 2.) Järjestön periaate on olla riippumaton valtiosta ja elinkei-

noelämästä säilyttäen näin mahdollisuuden puuttua mihin tahansa ympäristöä tuhoa-

vaan toimintaan. Sen vuoksi Greenpeace ei ota vastaan lahjoituksia yrityksiltä tai val-

tioilta vaan toiminta rahoitetaan ainoastaan yksityishenkilöiden lahjoituksina.  

 

Greenpeace sai alkunsa Kanadassa vuonna 1971, kun joukko pasifisteja lähti estä-

mään Yhdysvaltojen tekemiä ydinkokeita Alaskassa, Amchitka -nimisellä saarella. 

Joukko alkoi kutsua itseään Greenpeaceksi, sillä heidän toiminnassaan yhdistyivät 
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rauhanliike ja ympäristöliike. He vuokrasivat vanhan kalastusaluksen ja purjehtivat 

sillä kohti Amchitkaa, mutta eivät kuitenkaan onnistuneet estämään ydinkokeita. 

Tempausta kuitenkin seurattiin tiiviisti mediassa ja lopulta ydinkokeet Amchitkalla 

lopetettiin ja nykyään se on lintusuojelualue. (Brown, May 1991, 7-15.) Yli 40 -

vuotisen historiansa aikana Greenpeace on kasvanut reilun kymmenen hengen jouk-

kiosta maailmanlaajuiseksi organisaatioksi jolla on toimintaa yli 40:ssä maassa. Toi-

mistojen lisäksi Greenpeacella on kolme laivaa, Rainbow Warrior, Arctic Sunrise, se-

kä Esperanza, joiden avulla tehdään tutkimusta sekä kampanjointia. 

 

Suomeen Greenpeace rantautui vuonna 1989. Järjestöllä oli Suomen toimisto vuo-

teen 1998 asti, jonka jälkeen kaikki Greenpeacen pohjoismaiset toimistot yhdistettiin 

Greenpeacen Nordiciksi. Nordicin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tukholmassa, 

Kööpenhaminassa ja Oslossa. 

 

 

3.1 Haasteet ja saavutukset 

 

Greenpeacen historiaan mahtuu niin voittoja kuin koettelemuksiakin. Greenpeacen 

suurimpiin saavutuksiin lukeutuvat kaupallisen valaanpyynnin kieltäminen, Eteläman-

tereen suojelu kaupalliselta toiminnalta, sekä teollisen ja radioaktiivisen jätteen me-

reen upottamisen kieltäminen. Tinkimätön kampanjointi on kuitenkin tuonut järjestölle 

myös vihollisia. Kovin takaisku koettiin vuonna 1985, kun Ranskan tiedustelupalvelu 

räjäytti Greenpeacen Rainbow Warrior -laivan. Tapauksessa menehtyi järjestön valo-

kuvaaja. (Brown, May 1991, 112-125.)  

 

Rainbow Warriorin upottaminen oli pitkään poikkeuksellisen vakava Greenpeacen 

kohtaama vastatoimi, kunnes syyskuussa 2013 Greenpeace oli osoittamassa miel-

tään venäläisen yrityksen öljynporauslautalla tämän valmistellessa maailman ensim-

mäistä kaupallista öljyntuotantoa Arktisella alueella. Venäjän viranomaiset valtasivat 

Greenpeacen Arctic Sunrise -aluksen kansainvälisillä vesillä ja pidättivät koko aluk-

sen miehistön ja nostivat heitä vastaan syytteet merirosvouksesta. 
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3.2 Greenpeacen toimintatavat 

 

Moottoroidut kumiveneet ja niiden ympärillä pärskyvä vesi, keltaiset banderollit ja 

haalariasuiset aktivistit ovat hallitsevia mielikuvia Greenpeacesta puhuttaessa. Suora 

toiminta erottaakin Greenpeacen monista muista järjestöistä ja jakaa suomalaisten 

mielipiteet kahtia. Suora toiminta on kuitenkin vain jäävuoren huippu järjestön toimin-

nassa. 

 

Greenpeacen kampanjat perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja järjestöllä on oma 

tutkimusyksikkö Exeterin yliopistossa Englannissa. Greenpeace tuo julkisuuteen ym-

päristöongelmia ja niiden syitä, etsii ratkaisuja sekä keskustelee poliitikkojen ja elin-

keinoelämän edustajien kanssa. Lisäksi Greenpeace tuo ympäristöongelmia suuren 

yleisön tietoisuuteen eri viestintäkanavien kautta, sekä kerää vetoomusten avulla 

taustajoukkoja luomaan painetta päättäjille. 

 

Mikäli keskusteluyhteys ei avaudu tai viranomaiset eivät pysty riittävän tehokkaasti 

puuttumaan ympäristörikoksiin, saattavat paikalle ilmestyä ne haalariasuiset milloin 

kumiveneessä, milloin köysistä roikkuen. 

 

3.3 Kansalaistottelemattomuus 

 

Vuonna 2006 Probo koala niminen alus jätti tonneittain kemiallista jätettä Norsunluu-

rannikolle, sen sijaan, että se olisi hävittänyt jätteet asianmukaisesti Amsterdamissa. 

Norsunluurannikolla jätteet päätyivät avoimille kaatopaikoille ja niistä vapautuneet 

myrkkykaasut vahingoittivat 50 000 ihmistä ja aiheuttivat kahdeksan ihmisen kuole-

man. Probo koala katosi merille eikä sitä saatu vastuuseen toiminnastaan. Myöhem-

min samana vuonna Greenpeace sai vihjeen, että Probo koala oli Virolaisessa sata-

massa. Se lähti paikalle omalla aluksellaan ja saartoi laivan niin ettei se pääsisi läh-

temään satamasta ja vetosi viranomaisiin rikostutkinnan aloittamiseksi. Probo koala 

ja sen miehistö saatiin lopulta vastuuseen teostaan. (Ekberg 2011, 78-79.) 

 

Greenpeace käyttää toiminnassaan lähes kaikista muista järjestöistä poiketen suoraa 

toimintaa. Kansalaistottelemattomuus on avointa ja julkisuushakuista toimintaa, jossa 

tietoisesti rikotaan lakia, lakiin perustuvaa määräystä tai päätöstä. Kansalaistottele-
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mattomuuden tavoitteena on korjata koettu epäoikeudenmukaisuus, ja se voi suun-

tautua julkista valtaa tai yritystä vastaan. Teko oikeutetaan sillä, että syyt lain rikko-

miselle ovat moraalisesti painavammat kuin sen noudattamiselle. Yleistä oikeutusta 

kansalaistottelemattomuudelle ei ole, vaan jokainen teko on oikeutettava erikseen 

tilannekohtaisesti. Kansalaistottelemattomuuteen kuuluu vastuunkanto teoistaan se-

kä valmius kohdata rangaistus. (Konttori 2013.) Greenpeacen Suoran toiminnan 

tempauksissa noudatetaan aina väkivallattoman suoran toiminnan neljää periaatetta: 

avoimuutta, väkivallattomuutta, ilkivallattomuutta sekä vastuunkantoa (Ekberg 2011, 

72). 

 

Kansalaistottelemattomuudella on pitkä historia. Tunnetuimpia kansalaistottelemat-

tomuutta käyttäneitä henkilöitä ovat kuuluisan kansalaistottelemattomuus -esseen 

(1846) kirjoittaja Henry David Thoreau, joka kieltäytyi maksamasta henkiveroa pro-

testina orjuutta ja Meksikon sotaa vastaan (The Waldon Woods project 2013). Rosa 

Parks, joka istui tummaihoisena henkilönä valkoihoisten paikalla bussissa, eikä suos-

tunut siirtymään käskettäessä. Hänen protestinsa aloitti boikotin bussiyhtiötä vastaan 

jonka seurauksena tummaihoisia syrjivä laki kumottiin vuotta myöhemmin. (National 

archives 2013.) Sekä vuosina 1869-1948 elänyt Mahatma Gandhi, joka tunnetaan 

yhteiskunnallisten ja poliittisten kriisien ratkaisijana käyttäen väkivallatonta suoraa 

toimintaa. Gandhin mukaan kansalaisilla on velvollisuus olla tottelematta lakeja, jotka 

ovat ristiriidassa omantunnon kanssa. Ilman väkivallattomuuden periaatetta suora 

toiminta ei kuitenkaan olisi kovin tehokas keino ja se olisi vaikea oikeuttaa. Gandhi 

mukaan suora toiminta on myös aina viimeinen keino, jota tulee käyttää vasta kun 

kaikki muut keinot ovat osoittautuneet tehottomiksi. (Tähtinen 1970, 18, 33, 135, 138 

-140,148.)  

 

Suomen ensimmäinen merkittävän mediahuomion saanut kansalaistottelemattomuus 

-tempaus tehtiin vuonna 1979 Koijärvellä. Paikalliset maanviljelijät olivat saaneet lu-

van laskea Koijärven pintaa kuivattaakseen viljelymaitaan. Kuivatusta vastustettiin 

Koijärven ympäristössä pesivien lintukantojen vuoksi. Kun järveä alettiin kuivatta-

maan, luonnonsuojelijat patosivat laskuojan ja kahlitsivat itsensä ojaa ruopanneisiin 

kaivinkoneisiin. (Salo 2009, 5 ; Lounais-Hämeen lintuharrastajat 2013.) 
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4 NÄKÖKULMIA YLEISÖTAPAHTUMAAN 

 

 

4.1 Tapahtuma viestinnän näkökulmasta 

 

Informaatiota on tänä päivänä tarjolla niin paljon, että erottautuminen viestitulvasta 

on haastavaa ja saman kohderyhmän huomiosta kilpailee moni muukin. Järjestön 

viestien lisäksi jokin toinen taho saattaa välittää päinvastaista viestiä samasta asias-

ta. 

 

Tapahtuma on uniikki, kestoltaan rajattu tilanne, joka ei toistu rutiininomaisesti. Kävi-

jälle tapahtuma on mahdollisuus kokea jotain arkipäiväisestä toiminnasta poikkea-

vaa. (Bowdin 2012, 18.) Tapahtuma itsessään on viesti. Se viestii sitä järjestävästä 

organisaatiosta tahattomastikin. Viestiin vaikuttaa muun muassa tapahtuman suju-

vuus, tunnelma, ohjelma ja somistus. Tapahtuma on myös yksi järjestön viestintä-

kanavista. Sen avulla voidaan kommunikoida ihmisten kanssa hyvin eri tavalla kuin 

muissa kanavissa.  

 

Tapahtuman tuo ihmiset fyysisesti yhteen. Se on uniikki tilanne ja henkilökohtainen 

kokemus. (Bowdin 2012, 60 ; Vallo, Häyrinen 2008, 19.) Tapahtuma on tehokas vies-

tinnän väline, sillä tapahtumassa voidaan aktivoida kaikki aistit. Mitä useampaa aistia 

viestinnässä aktivoidaan, sitä paremmin viestit jäävät mieleen (Åberg 1997, 159). 

Tapahtuma voi parhaimmillaan tuottaa elämyksen, joka vaikuttaa ihmisen maailman-

kuvaan ja säilyy muistissa pitkään (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, 2010). 

Muistikuvilla on päätöstilanteissa todella suuri merkitys sillä tietomme perustuvat mie-

likuviin (Vuokko 2003, 21). 

 

Viestintä on vaikuttamista, jonka lopullinen päämäärä on organisaation mission saa-

vuttaminen. Kansalaisjärjestön viestinnällä pyritään vaikuttamaan ihmisten tietoihin, 

mielipiteisiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen tarjoamalla ajattelutapoja ja käyttäyty-

mismalleja. (Vuokko 2004, 20, 26, 29.) Greenpeacen viestinnän tavoitteiksi on määri-

telty ihmisten ajattelun muuttamisen lisäksi vaikuttaminen heidän toimintaansa. 



 

 

13 
 

Greenpeace pyrkii aktivoimaan ja inspiroimaan ihmisiä toimimaan ympäristön puoles-

ta sekä kokemaan olevansa osa muutosta. (Greenpeace 2010, 3-4.)  

 

Kansalaisjärjestön tapahtumaan pätee samat tavoitteet kuin järjestön muuhunkin 

viestintään (Vallo, Häyrinen, 2008, 105-107). Tapahtumalle tulee asettaa järjestön 

toiminnan päämääriä tukeva tavoite. Viestinnän onnistumista voidaan mitata määrit-

telemällä konkreettiset tavoitteet sen vaikutuksesta vastaanottajan tietoihin, mielipi-

teisiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Viestinnän vaikutuksia arvioitaessa on otettava 

huomioon viestintään käytetty aika ja vaiva, tapahtuma on hidas ja työläs tapa tiedot-

taa verrattuna vaikkapa sosiaaliseen mediaan. Tämä tulee huomioida tavoitteissa ja 

niiden mittareissa. (Åberg 1997, 160-161, 216-217). 

 

 

4.2 Tapahtumatuotanto projektinhallinnan näkökulmasta 

 

Tapahtuman kävijät eivät pysty edes kuvittelemaan mitä kaikkea järjestäjän on täyty-

nyt tehdä ennen tapahtumapäivää. Tapahtumatuotannot ovat hyvin monitahoisia ja 

niissä on huomattavan paljon yksityiskohtaisia seikkoja jotka täytyy ottaa huomioon. 

Tapahtumanjärjestäminen on luonteeltaan projektityöskentelyä, joten se kannattaa 

toteuttaa projektinhallinnan avulla. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 23.)  

 

Projektityöskentelyn etuihin kuuluu se, että projektin tuloksia on helpompi mitata kuin 

jatkuvaa työtä, sillä projektissa tähdätään aina ennalta määriteltyyn lopputulokseen 

(Lööw 2002, 18). Lopputuloksen epäonnistumista on kuitenkin vaikea paikata jäl-

keenpäin. Tapahtumia voidaan toki kehittää ja parantaa seuraavalla kerralla, mutta 

itse tapahtuman aikana se on mahdotonta. Jokaisen tapahtuman on oltava aina pa-

ras mahdollinen. (Bowdin 2012, 259.) Projektin onnistumiseen ja tapahtuman onnis-

tumiseen pätevät samat tekijät. Onnistunut tuotantoprosessi tekee onnistuneen ta-

pahtuman. 

 

Tapahtumatuotannoissa kokonaisprojektinhallinta hautautuu helposti itse tapahtuman 

tärkeyden alle. Olennaista kuitenkin on juuri se työ jolla tapahtuma luodaan. Tapah-

tumaprojektiin kuuluu pääpiirteittäin työ ennen tapahtumaa, itse tapahtumapäivä se-

kä työn tapahtuman jälkeen. (Bowdin 2012, 258-259.) Projektinhallinta on tärkeä nä-
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kökulma Greenpeacen tapahtumiin sillä organisaatiossa ei ole osastoa jonka sisällä 

tapahtumatuotannot toteutettaisiin. Tapahtumat täytyy saada onnistumaan joka kerta 

eri työryhmällä. 

 

Projektilla on oltava projektipäällikkö, jonka kantaa kokonaisvastuun projektin läpi-

viennistä (Lööw 2002, 18 ; Artes 2012,15). Koko projektiryhmän kesken jaettu vastuu 

johtaa lopulta siihen, että kenelläkään ei ole vastuuta projektin vetämisestä ja sen 

tuloksista ja asioita jää tekemättä epähuomiossa.  Projektipäällikkö delegoi työtehtä-

viä muille, mutta kaikki koko projektia koskeva informaatio kulkee hänen kauttaan. 

(Kettunen 2003, 16 ; Lööw 2002, 42.) Pienissä projekteissa projektipäällikkö voi olla 

koko projektin ainoa henkilöresurssi (Kettunen 2003, 117). 

 

 

4.3 Tapahtumaprojektin vaiheet 

 

Tapahtuman suunnittelu aloitetaan rajaamalla aihe ja asettamalla tapahtumalle ta-

voitteet sekä kohderyhmä (Lööw 2002, 32). Tapahtumalle tehdään yksityiskohtainen 

tuotantosuunnitelma ja markkinointisuunnitelma jotka ohjaavat työtä tapahtuman jär-

jestämisvaiheessa. Suunnittelu on yksi projektin tärkeimmistä vaiheista (Kettunen 

2003, 49). Hyvä suunnittelu on paras tapa säästää aikaa ja rahaa sekä ehkäistä kii-

rettä varaamalla sopivasti aikaa eri toimenpiteille ja jakamalla vastuut ja resurssit sel-

keästi (Lööw 2002, 224). Suunnitteluvaiheessa säästetty aika, joudutaankin yleensä 

käyttämään moninkertaisesti virheiden korjailuun (Lööw 2002, 41). Hyvä suunnittelu 

näkyy suoraan koko projektin läpiviennin sujuvuudessa ja tapahtuman laadussa. 

Maailma kylässä -festivaalin tuottajan Kai Arteksen (2012, 6-8) mukaan erityisesti 

tapahtumatuotantojen alkuvaiheen suunnittelu on työlästä, mutta sen mukanaan 

tuoma hyöty näkyy projektityöskentelyn aikana ja itse tapahtumassa. Tapahtumatuo-

tantoihin liittyy paljon yllättäviä tekijöitä ja muuttujia, mutta suuri osa karikoista voi-

daan välttää huolellisella ja yksityiskohtaisella suunnittelulla sekä varsinkin toistuvis-

sa tapahtumissa myös systemaattisella kehitystyöllä. 

 

Suunnitteluvaiheessa tehty riskianalyysi tukee ongelmatilanteiden hallinnassa (Ket-

tunen 2003, 68). Projektin epäonnistumisen riskiä lisäävät puutteellinen suunnittelu, 

epätarkasti määritelty kokonaisuus sekä tavoite ja projektin edistymisen puutteellinen 
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seuranta. Mikäli riskejä ei listata eikä niihin varauduta suunnitteluvaiheessa ne saat-

tavat pahimmillaan johtaa koko projektin epäonnistumiseen.  

 

Suunnittelusta siirrytään toteutukseen eli tapahtuman käytännön järjestelyihin. Toteu-

tusvaiheessa projekti jakautuu vielä osaprojekteiksi joita tehdään samanaikaisesti. 

Tapahtumassa näitä osaprojekteja voivat olla esimerkiksi ohjelma, markkinointi, tur-

vallisuus sekä tekniikka ja logistiikka. Suunnittelu jatkuu osittain vielä toteutusvai-

heessa sillä yleensä tilanteet muuttuvat ja asioita täytyy miettiä uudelleen (Kettunen 

2003, 114). 

 

Tapahtumapäivän kulku suunnitellaan ja aikataulutetaan erikseen. Tapahtuman suju-

vuus heijastaa suunnittelu- ja järjestämisvaiheen onnistumista. Huolimattomuus 

suunnitelmissa voi johtaa esimerkiksi teknisiin tai aikataulullisiin ongelmiin tapahtu-

massa. Nämä ongelmat voivat helposti näkyä kävijöille ja luoda huonoja kokemuksia 

ja muistoja tapahtumasta ja sitä järjestävästä organisaatiosta.  

 

Tapahtumaprojektin päätösvaiheeseen kuuluu yhteistyökumppaneiden ja joissain 

tapauksissa kävijöiden kiittäminen sekä mahdollisten kuvien, videoiden ja hankittujen 

kontaktien hyödyntäminen sekä evaluointi ja raportointi (Vallo, Häyrinen 2008, 175-

176). Projektin päätösvaiheen merkitys on tapahtumatuotannoissa helppo unohtaa. 

Koko suunnittelu tähtää tapahtumapäivään, joten päätösvaihe tapahtuman jälkeen 

voi tuntua merkityksettömältä. Evaluointi ja raportointi ovat kuitenkin erittäin tärkeä 

osa tapahtumatuotantoa ja tärkeä linkki tapahtumaprojektien välissä. Ne auttavat 

hahmottamaan tapahtumasta saadut todelliset hyödyt ja tehostavat suunnittelua seu-

raavalla kerralla sillä ne auttavat varaamaan tarvittavat resurssit ja jakamaan ne oi-

kein. 

 

Evaluoinnin tueksi tapahtumasta kannattaa kerätä palautetta kävijöiltä, tekijöiltä, 

muilta oman organisaation työntekijöiltä sekä yhteistyötahoilta (Vallo, Häyrinen, 

2008, 173). Dokumentointi ja raportointi ovat erityisen tärkeitä silloin kuin tapahtumia 

järjestävät joka kerta eri ihmiset, mutta dokumentoinnilla myös varmistetaan, että tie-

to pysyy organisaatiossa eikä lähde ihmisten mukana. Tuotannon suunnitteluun ja 

toteuttamiseen liittyvät dokumentit kannattaa tallentaa samaan paikkaan, jotta niihin 
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pääsee helposti käsiksi seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa. Tämä vähentää 

työmäärää ja mahdollistaa tapahtumien kehittymisen. (Lööw 2002, 102-103). 

 

 

5 JÄRJESTÖ TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ 

 

 

Opinnäytetyöni lähtöajatus on se, että kansalaisjärjestö on tapahtumanjärjestäjä.  

Järjestöt ovat perinteisesti mieltäneet tapahtumat erityisesti varainkeruumuodoksi, 

joista tunnetuimpia ovat televisioitavat konsertit kuten Plan -ilta lapselle ja Elämä lap-

selle -konsertti (Vallo, Häyrinen 2008, 40-41). Järjestöt eivät lähtökohtaisesti ole ta-

pahtumatuotannon ammattilaisia, mutta pienempiä tapahtumia tuotetaan järjestöissä 

yleensä omin voimin. Suurempia tuotantoja tehdään yhteistyössä eri kulttuurialan 

toimijoiden kanssa. Maailma kylässä -festivaali on poikkeus, sillä sen tuottajat ovat 

järjestön omia työntekijöitä. 

 

Järjestöjen tapahtumanjärjestämiseen käytössä olevat resurssit ovat paljon vaatimat-

tomampia kuin kaupallisten toimijoiden. Esimerkiksi Kepan Maailma kylässä -

festivaali kerää vuosittain 60 000 - 80 000 kävijää. Tapahtuman budjetti on 50 000 € 

ja tuotantotiimiin kuuluu kolme vakituista työntekijää sekä kolme harjoittelijaa. (Artes 

2013.) Provinssirockin, jonka kävijämäärät vaihtelevat 40 000 ja 80 000 välillä, bud-

jetti on noin kaksi miljoonaa euroa ja tuotantotiimiin kuuluu yhteensä yhdeksän työn-

tekijää (Stara 2011; Karjalainen 2012: Helsingin sanomat 2013: Jeskanen 2007 & 

Provinssirock 2013). 

 

Tutustuin tarkemmin Amnestyn ja Kepan tapahtumiin selvittääkseni tapahtumien 

merkitystä ja roolia näiden järjestöjen toiminnassa. Greenpeace tapahtumakäsikirjan 

kehittämiseksi pyrin selvittämään miten ne käytännössä tapahtumia järjestävät. 

 

 

5.1 Maailma kylässä -festivaali 

 

Maailma kylässä on vuosittainen kaupunkifestivaali Helsingin Kaisaniemessä. Festi-

vaalin ohjelma sisältää noin 200 kulttuuri- ja asiaohjelmanumeroa kuudella eri lavalla. 
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Tapahtuma on kokoluokaltaan huomattavan suuri järjestön tuottama tapahtuma ja 

edellyttää järjestöltä erityisosaamista tapahtumanjärjestämisessä, sekä pitkälle kehit-

tyneitä työvälineitä tuotantoprosessin hallintaan. Festivaali on minulle entuudestaan 

tuttu kävijäkokemusten kautta. Tapahtuman tuotantoon tutustuin haastattelemalla 

tapahtuman tuottajaa Kai Artesta. 

 

 

5.2 Maailma kylässä -festivaalin tavoitteet ja rooli Kepan toiminnassa 

 

Kepa on globaalien kehityskysymysten ja kehityspolitiikan asiantuntijajärjestö sekä 

kolmensadan kansalaisjärjestön yhteistyö- ja etujärjestö (Kepa 2013a). Maailma ky-

lässä -festivaali on alun perin syntynyt palveluksi Kepan jäsenjärjestöille, jotka voivat 

tapahtumassa kampanjoida, kerätä uusia jäseniä ja vapaaehtoisia toiminnalleen, se-

kä tehdä varainkeruuta. Kansalaisjärjestöt myös osallistuvat aktiivisesti festivaalin 

ohjelman tuottamiseen joten Kepan rooli on enemminkin järjestää puitteet ja toimia 

fasilitaattorina. (Artes 2013.) 

 

Kepassa tapahtumaa järjestää ohjelmayksikköön kuuluva Maailma kylässä -tiimi 

(Kepa 2013b). Festivaalin budjetti on noin 500 000 euroa, josta puolet tulee Kepan 

budjetista ja loppuosa kerätään näytteilleasettajilta ja yhteistyökumppaneilta. Kepan 

toiminnasta festivaali on melko pieni osa, sen budjetti on noin 6-8 % Kepan koko-

naisbudjetista. (Artes 2013). 

 

Tapahtuman kävijätavoite on 60 000 - 80 000 henkeä ja näihin lukuihin päästäänkin 

joka vuosi. Tapahtumalla on paine kasvaa ja sillä olisi mahdollisuudet laajentaa 

markkinointia myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Kasvua ei kuitenkaan koeta perus-

telluksi, sillä festivaalin tehtävä on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa ja jo tälläkään 

ihmismäärällä järjestöt eivät pysty kontaktoimaan kuin murto-osan kävijöistä. Lisäksi 

ulkomaalaiset kävijät tuskin liittyisivät jäseniksi suomalaisiin järjestöihin. Koolla turva-

taan lähinnä sitä, että sadesään sattuessa kävijöitä olisi ainakin 20 000. (Artes 2013.) 

 

Tapahtumalla on kolme perusjalkaa, jotka ovat kehitysyhteistyö, suvaitseva monikult-

tuurisuus, joka pitää sisällään rasisminvastaisen toiminnan, sekä ihmisoikeuskysy-

mykset ja kansalaistoiminta. Festivaalin tarkoitus on rohkaista ja tukea suomalaista 
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kansalaisyhteiskuntaa kansainväliseen yhteisvastuuseen. Se tarjoaa kansalaisille 

mahdollisuuden tutustua monikulttuuriseen Suomeen, kehitysyhteistyöhön ja kansa-

laisjärjestöihin. Festivaalin avulla Kepa voi tuoda esille haluamiaan teemoja, kuten 

ihmisoikeuksia tai kestävää kehitystä. (Artes 2013.) Tapahtuman kohderyhmää ei ole 

rajattu kovin tarkasti, mutta se pyrkii tavoittamaan ihmisiä joille sen esille tuomat 

teemat eivät ole ennestään tuttuja. Tavoitteena onkin, että joka vuosi kävijöistä nel-

jäsosa olisi uusia. Tapahtuman nähdään Kepan toiminnassa myös kansainvälisyys-

kasvatuksena, mutta sen vaikutuksia ihmisten tietoihin ja asenteisiin on hankala mita-

ta. (Artes 2013.) 

 

Tapahtuman onnistumista seurataan kävijämäärän lisäksi erilaisin mittarein. Tapah-

tuman näkyvyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan mediaseurannan avulla. Vuonna 2013 

tapahtuma sai noin 500 mediaosumaa joista osan ulkomailta. Lisäksi seurataan kuin-

ka moni Kepan jäsenjärjestö on osallistunut tapahtumaan suhteessa muihin järjestöi-

hin, sekä järjestöjen osallistumisen suhde muihin toimijoihin kuten viranomaisiin, yri-

tyksiin ja oppilaitoksiin. (Artes 2013.)  

 

Tapahtuma nähdään merkityksellisenä Kepan imagon kannalta. Imagovaikutuksista 

hankitaan tutkittua tietoa kävijäkyselyn, sekä yhteistyökumppanikyselyn avulla. Festi-

vaalilla on kuitenkin vahva oma brändi, ja vain joka kolmas kävijä tietää kuka tapah-

tuman järjestää. Vaikka Kepan esille tuomiseen on joinain vuosina panostettu 

enemmän, se ei kuitenkaan ole näkynyt kävijäkyselyn tuloksissa. (Artes 2013.) 

 

 

5.3 Maailma kylässä -festivaalin tuotanto 

 

Festivaalin tuotantokaari on 1,5 vuotta ja työskentelyä ohjaa tuotantosuunnitelma. 

Seuraavan tapahtuman varsinainen suunnittelu alkaa kuitenkin vasta hieman yli puoli 

vuotta ennen tapahtumaa.  Tapahtuman tuotannossa työskentelee kolme vakituista 

työntekijää sekä kolme vaihtuvaa harjoittelijaa. Lisäksi festivaalilla työskentelee noin 

200 vapaaehtoista ja tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kansainvälinen va-

paaehtoistyöleiri tapahtuma-alueen rakennus- ja purkutöitä varten. Maailma kylässä -

festivaalin vapaaehtoisille on ominaista se, että he osallistuvat useana vuonna pe-

räkkäin. Vapaaehtoisuudelle pystytään tarjoamaan lisäarvoa nostamalla kokeneita 
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vapaaehtoisia eri tiimien vetäjiksi, jolloin heille myös maksetaan työstään pieni palk-

kio. Vapaaehtoisille järjestetään infotilaisuus ja tiiminvetäjillä on yhteisiä tapaamisia 

ennen tapahtumaa. (Artes 2011, 36-37 ; Artes 2013.)  

 

Festivaalin ohjelmaan kuuluu musiikkia, tietoiskuja ja paneelikeskusteluja. Yli 90 pro-

senttia ohjelmasta tuotetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa, joista suurimmalla osal-

la ei ole aiempaa kokemusta ohjelmatuotannosta. (Artes 2011, 39.) Kepa järjestää 

järjestöille ideointipajoja ja koulutuksia pitäen näin itsellään vastuun kokonaiskuvasta. 

Lisäksi Kepalla on olemassa kirjallisia ohjeistuksia. (Artes 2013.) 

 

Ohjelmaa sitoo joka vuosi eri teema, joita on viime vuosina ollut muun muassa ihmis-

oikeudet ja demokratia. Sen lisäksi tapahtumalla on joka vuosi maantieteellinen pai-

nopiste. Nämä eivät kuitenkaan sulje pois järjestöjen tuottamaa ohjelmaa, mutta Ke-

palle itselleen se toimii ohjenuorana itse tuottamansa sisällön osalta. (Artes 2013.) 

 

Festivaalin ohjelmabudjetti on 50 000 euroa ja sillä katetaan noin 10  kansainvälistä 

esiintyjäryhmää matkoineen ja majoituksineen. Myös viihdeohjelmassa otetaan huo-

mioon yhteiskunnallisuus ja esiintyjävalinnoissa suositaan poliittisia artisteja ja esiin-

tyjiä joilla on jokin sanoma. Esiintyjien löytämisessä auttavat verkostot eri puolilla 

maailmaa toimivien tuottajien kanssa. Lisäksi artisteja käydään etsimässä vuosittai-

sessa World Music Expossa. Esiintyjille maksetaan matka- ja ylläpitokulut sekä ni-

mellinen 200 euron päiväpalkkio. Palkkiota voidaan nostaa, mikäli esitykselle löytyy 

ulkopuolinen sponsori. Esiintyjiä tapahtumaan on helppo saada. Tällä hetkellä ollaan 

tilanteessa jossa voidaan valita halukkaista parhaat. Suurin motivaatiotekijä esiintyjil-

le arvioidaan olevan valtava yleisömäärän tuoma promootiomahdollisuus ja uusien 

yleisöjen tavoittaminen. Yleensä myös artistit joille esimerkiksi ihmisoikeus- tai ympä-

ristökysymykset ovat tärkeitä ovat valmiita tinkimään omasta palkkiostaan tukeak-

seen tapahtumaa. (Artes 2013.) 

 

Tapahtumalla on kaupallisia sponsoreita, mutta niiden valinnassa ollaan varovaisia. 

Sponsorin toiminta ei saa olla ristiriidassa Maailma kylässä -festivaalin tai Kepan ar-

vojen kanssa. Toisinaan sponsorivalinnassa konsultoidaan jäsenjärjestöjä, jotta väl-

tyttäisiin ristiriitaisuuksilta. Tällä hetkellä tapahtuman pääyhteistyökumppani on Metro 

-lehti, jonka valinta perusteellaan sillä, että lehti on ilmaisjakelulehti, joka lisäksi ta-
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voittaa suuren yleisön. Yhteistyöstä on hyötyä tapahtuman markkinoinnissa. (Artes 

2013.) 

 

Tuotannon edetessä tehdään jatkuvaa talousseurantaa, sillä Kepan talousseuranta 

on liian hidasta festivaalin tarpeisiin. Käytännössä talousseurantaa tehdään Excel -

taulukoiden avulla joihin merkitään kaikki suunnitellut menot ja seurataan niiden to-

teutumista värikoodien avulla joten tuotannon todellinen taloustilanne on jatkuvasti 

tiedossa. Nämä taulukot kopioidaan aina seuraavalle vuodelle, joista nähdään millai-

nen tuotannon kulurakenne todellisuudessa oli ja mihin kannattaa varata rahaa seu-

raavalla kerralla. (Artes 2013.) 

 

Tapahtuman markkinointikanavia ovat tapahtuman Facebook -sivut, kaksi viikkoa 

ennen tapahtumaa näkyvät mainokset raitiovaunujen kyljissä sekä festivaalilehti, jota 

jaetaan Metro -lehden välissä ja useissa jakelupisteissä ympäri kaupunkia. Metro -

lehdessä on sponsorisopimuksen myötä useampi koko sivun ilmoitus kevään aikana. 

Lisäksi tehdään mediavaihtoa eli festivaalilehdestä annetaan mainostilaa yrityksille, 

jotka vastaavasti mainostavat tapahtumaa omien kanaviensa kautta. (Artes 2013) 

 

Festivaalin kävijämäärä arvioidaan useiden toimenpiteiden avulla. Festivaalin kulku-

väylillä on kamerat, joiden avulla tarkkaillaan edestakaista liikettä alueella. Tiettyjen 

esiintyjien aikana käydään ottamassa valokuvia lavalta sekä miksauskopilta, jotta 

saadaan käsitys ihmismäärästä sekä siitä miten tiheässä ihmiset ovat lavan edustal-

la. Pelkästään lavalta otetusta kuvasta määrän voi arvioida helposti kaksinkertaisek-

si. Lisäksi otetaan huomioon miten paljon ohjelmalehtiä ja flaijereita on jaettu ja ta-

pahtuman jälkeen huomioidaan jätetonnit. Kävijäkyselyn avulla selvitetään miten pit-

kään kävijät viihtyvät alueella keskimäärin, niin saadaan tietoon yleisön vaihtuvuus 

alueella. 

 

Tapahtumaa kehitetään säännöllisen raportoinnin ja sekä yhteistyökumppani- ja kävi-

jäkyselyn avulla. Kyselyt tilataan Laurea ammattikorkeakoululta ja kyselyjen lopputu-

losten avulla tehdään tarpeelliset korjausliikkeet seuraava vuoden tapahtumaan. Ta-

pahtuman jälkeen jokainen työntekijä kirjoittaa raportin omasta osa-alueestaan. Li-

säksi Kepassa on käytössä neljäsosavuosiraportointi, joka Maailma kylässä -tiimille 

on vaihdettu puolivuotisraportointiin toiminnan luonteeseen vuoksi. Raporttien avulla 
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pyritään tunnistamaan sekä huonosti toimineet, että onnistuneet asiat ja muuttamaan 

toimintaa niiden pohjalta. Raportointi on tärkeä vaihe seuraavan tapahtuman suunnit-

telua ajatellen ja erityisesti niissä tilanteissa joissa työntekijät vaihtuvat. Niiden avulla 

tieto ei häviä organisaatiosta ihmisten mukana. (Artes 2013) 

 

Tapahtuman tuottaja Kai Artes on omalla opinnäytetyöllään Metropolia ammattikor-

keakouluun kehittänyt festivaalin tuotannon työvälineitä kehittämällä miellekartan, 

johon tuotannon vaiheet on jaettu eri osioihin kuten viestintään, varainkeruuseen ja 

infrastruktuuriin jotka puolestaan jakautuvat pienempiin osiin. Kaavion avulla voi seu-

rata tuotannon työvaiheiden toteutumista. (Artes 2013.) 

 

 

5.4 Amnesty tapahtumanjärjestäjänä 

 

Valitsin Amnestyn esikuvaksi tapahtumia järjestävästä kansalaisjärjestöstä, sillä Am-

nesty järjestää säännöllisesti erilaisia ja eri kokoisia tapahtumia. Amnesty on tehnyt 

näkyvää yhteistyötä mm. tunnettujen artistien kanssa ja viime vuonna se oli Maailma 

kylässä -festivaalin pääyhteystyökumppani. Vuonna 2011 Amnestyn juhlavuotta juh-

listettiin tuottamalla levy sekä juhlakonsertti yhteistyössä levy-yhtiön kanssa. Ennak-

kokäsitykseni oli, että tapahtumilla on merkittävä rooli järjestön toiminnassa ja, että 

tapahtumajärjestäminen on Amnestylla ammattimaista. Lisäksi Amnesty on Green-

peacen tapaan kampanjoiva järjestö, jonka toiminnassa vapaaehtoistyö on suuressa 

roolissa, joten arvelin samantyyppisen toiminnan helpottavan toimintatapojen sovel-

tamista Greenpeacelle. Tutustuin Amnestyn tapahtumiin haastattelemalla kampanja- 

ja tapahtumakoordinaattori Outi Haapasta. 

 

 

5.5. Tapahtumien merkitys ja rooli Amnestyn toiminnassa 

 

Amnesty on maailmanlaajuinen ihmisoikeusjärjestö jonka toiminnan tavoitteena on 

YK:n ihmisoikeusjulistuksessa lausuttujen oikeuksien ja vapauksien takaaminen kai-

kille ihmisille. Amnesty tekee tutkimusta eri maiden ihmisoikeustilanteesta, kampanjoi 

ihmisoikeusloukkauksia vastaan levittämällä tietoa, muokkaamalla asenteita ja teke-

mällä ihmisoikeuskasvatusta. Lisäksi se toimii myös yksittäisten, vakavien ihmisoike-



 

 

22 
 

usloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten tilanteen parantamiseksi. Amnestylle 

on myönnetty Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1977. (Amnesty 2013.) 

 

Amnestyn toiminta perustuu vapaaehtoistoiminnalle. Amnestylla on vapaaehtoisryh-

miä kahdellatoista paikkakunnalla ja vapaaehtoisryhmien tekemän kampanjoinnin 

sekä tapahtuminen avulla Amnestyn toiminta on valtakunnallisesti näkyvää. Amnes-

tyllä tapahtumia järjestetään sekä vapaaehtoisvoimin, että yhteistyössä kulttuurialan 

toimijoiden kanssa. Tapahtumat ovat esimerkiksi konsertteja, klubeja vetoomus -

iltoja, kirjemaraton -tapahtumia tai vaikka flash mobeja. Lisäksi Amnesty esittelee 

toimintaansa useilla kesäfestivaaleilla. (Haapanen 2013.) 

 

Amnestylla tapahtumat kuuluvat viestinnän alaisuuteen. Tapahtumien suunnittelu ja 

tuotanto sekä vapaaehtoisten toteuttamien tapahtumien tuotantotuki on siis viestintä-

tiimissä. Tapahtumat nähdään laajasti katutempauksista konsertteihin ja myös verk-

koviestintä määritellään omalla tavallaan tapahtumiseksi. Päävastuu yleisötapahtu-

mista on kampanjakoordinaattorilla. joka myös koordinoi tapahtumia järjestävien va-

paaehtoisryhmien toimintaa. Toinen kampanjakoordinaattori vastaa verkossa kam-

panjoinnista. Tiimiin kuuluu lisäksi kampanja-assistentti, joka osallistuu molempiin 

osa-alueisiin sekä visualisti, jonka avulla koko Amnestyn ja myös tapahtumien ilme 

pysyy visuaalisesti yhtenäisenä. Koko kansainvälisessä järjestössä tavoitteena on, 

että Amnesty näyttää tietyltä ja kun järjestö tulee paikalle sen tunnistaa Amnestyksi. 

(Haapanen 2013.) 

 

Tapahtumat ovat Amnestylle yksi viestinnän väline. Amnestyn tekee vuodessa kolme 

tai neljä isompaa kampanjaa ja niihin liittyy yleensä tapahtumien kausi eli tapahtumat 

otetaan huomioon jo kampanjan suunnitteluvaiheessa. Järjestön kampanjointi voi-

daan karkeasti ottaen jakaa kahteen puoleen. Vaikuttamispuoli sisältää yhteydenpi-

don viranomaisiin ja päättäjiin. Toinen puoli, johon tapahtumat kuuluvat, on kansalai-

sille näkyvä puoli jossa kampanjalle tavoitellaan suuren yleisön huomiota. Amnestyn 

kampanjoinnin konseptiin kuuluu se, että mennään sinne missä ihmiset ovat ja ta-

pahtumalla päästääkin kirjaimellisesti ihmisten keskuuteen. Tapahtumissa on aina 

myös jokin aktiovoiva elementti ja tyypillisin tapa osallistua Amnestyn työhön on alle-

kirjoittaa vetoomus. (Haapanen 2013.) 
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Tapahtuman tavoitteet liittyvät suoraan kampanjan tavoitteisiin. Tarkemmin määritel-

tynä siihen tavoitteiden osa-alueeseen joka liittyy ihmisten kohtaamiseen ja yleisön 

saavuttamiseen. Tapahtuman, niin kuin muidenkin viestintätoimenpiteiden, täytyy olla 

järkeviä ja tehokkaita kampanjan tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja niiden täytyy 

toimia yhteistyössä muiden kampanjan viestintätoimenpiteiden kanssa. Tapahtumalla 

puhutellaan valittuja kohderyhmiä ja tapahtuman tavoite voi olla esimerkiksi allekirjoi-

tettujen vetoomusten lukumäärä. Tapahtuman tavoite on osatavoite kohti kampanjan 

lopullista tavoitetta. Tapahtuman hyödyt eivät pääty tapahtuman purkuun vaan esi-

merkiksi vetoomusten avulla saadut yhteystiedot hyödynnetään muussa kampanja-

viestinnässä ja varainkeruussa. (Haapanen 2013.) 

 

5.6 Tapahtumien järjestäminen ja tuotantojen hallinta Amnestylla 

 

Tapahtumien sisällöt ja ydinviestit määritellään jo kampanjan suunnitteluvaiheessa. 

Vapaaehtoisilla halutaan silti säilyttää ideoinnin vapaus ja mahdollisuus hyödyntää 

paikallistuntemustaan siinä mikä paikkakunnalla toimii parhaiten. Kerran vuodessa 

vapaaehtoisryhmille tarjotaan koulutus yhdestä isosta kampanjasta jolloin Amnestyn 

kampanjakoordinaattorit vierailevat paikallisryhmissä perehdyttäen ne kampanjan 

teemaan, tapahtuman konseptiin ja käytössä oleviin materiaaleihin. Vapaaehtoiset 

järjestävät tapahtumat itsenäisesti, mutta Amnestyn tarjoaa tuotantoapua muun mu-

assa lupa- ja tekijänoikeusasioissa, markkinoinnissa tai tapahtuman ideoinnissa ja 

kohderyhmien määrittelyssä. Lisäksi Amnestylla on kampanjamateriaalia käytettä-

väksi tapahtumissa sekä perusmateriaalit kuten teltat, pöydät ja banderollit yhtenäi-

sen visuaalisen ilmeen varmistamiseksi. (Haapanen 2013.) 

 

Amnestylla on perusohjeistus tapahtumien järjestämisestä ja sen lisäksi kampanja-

koordinaattori neuvoo ja auttaa kaikissa käytännön asioissa ja hoitaa tarvittaessa 

monimutkaisia lupa-asioita, jotta vapaaehtoiset voisivat keskittyä itse tekemiseen ja 

kampanjasisällön eteenpäin viemiseen. Näin Amnesty myös pystyy kontrolloimaan 

sitä, että kaikki tarvittavat luvat on hankittu asianmukaisesti.  Esimerkiksi tekijänoike-

uksiin liittyviä virheitä ei ihmisoikeusjärjestössä haluta tehdä. (Haapanen 2013.) 
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Tapahtumat ovat olennainen osa Amnestyn viestintää joten sillä on olemassa niin 

sanottu peruspaketti jonka avulla saadaan kiiretilanteessakin toimiva ja Amnestyn 

näköinen kampanjapiste pystyyn. Tämä nähdään tärkeänä työvälineenä joka myös 

takaa visuaalisen ilmeen säilymisen ja laadun kaikkialla missä Amnesty näkyy. (Haa-

panen 2013.) 

 

Tapahtumien budjetit ovat osa kampanjoiden budjetteja. Kuten kaikissa järjestöissä, 

rahaa ei ole määrättömästi ja lahjoitukset täytyy käyttää järkevästi. Lisäksi henkilö-

resurssit ovat vaatimattomat tapahtumien järjestämiseen, joten Amnesty tekee paljon 

yhteystyötä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat 

esimerkiksi muusikot, levy-yhtiöt ja design -alan ammattilaiset joiden kanssa toteute-

taan joko koko tapahtuma tai jokin osa siitä. Yhteisyön avulla saadaan myös käyttöön 

sellaista ammattitaitoa mitä järjestössä ei ole. Lisäksi yhteistyötä tehdään isojen ke-

säfestivaalien kuten Maailma kylässä -festivaalin ja Ilosaarirockin kanssa. Kesällä 

2013 Amnesty oli Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppani jolloin se tuotti 

festivaalille ohjelmaa ja sai tavanomaista enemmän näkyvyyttä tapahtumassa. Festi-

vaaliosallistumisen hyödyt nähdään siinä, että Amnestyn omilla henkilöresursseilla ei 

voitaisi kovin suurta tapahtumaa järjestää joten festivaalien kerätessä kokoon kym-

meniätuhansia ihmisiä, on siellä näkyminen järkevää. (Haapanen 2013.) 

 

Tapahtumanjärjestämisen haasteita Amnestylla on vapaaehtoistoiminta ja raha. Va-

paaehtoisilta ei voi vaatia samanlaista osaamista, sitoumusta tai ajankäyttöä järjes-

tön toimintaan kun työntekijöiltä. Rahan on kaikille kansalaisjärjestöille haaste, mutta 

Amnestyn kokemusten mukaan se ei kuitenkaan ole suuri este sillä hyvillä yhteistyö-

kumppanuuksilla voidaan korvata resurssien puutetta ja tehdä pienelläkin rahalla iso-

ja ja näyttäviä tapahtumia. (Haapanen 2013.) 

 

 

6 GREENPEACEN YLEISÖTAPAHTUMAT 

 

 

Greenpeacella yleisötapahtumat ovat epäsäännöllisesti järjestettäviä yksittäisiä pro-

jekteja joita järjestävät kampanjoitsijoista, vapaaehtoisista ja viestinnän työntekijöistä 

koostetut työryhmät. Kokonaisvastuu tapahtumista ei kuitenkaan kuulu suoraa kam-
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panjaosaston tai viestinnän vastuulle.  Tämä tekee tapahtumien järjestämisestä jous-

tavaa, mutta niiden laadun ja vaikutusten seurannasta vaikeaa. Se asettaa myös 

haasteensa tapahtumien kehittämiselle. 

 

Greenpeacen järjestämien yleisötapahtumien kartoittaminen on hankalaa sillä niistä 

ei ole kerätty johdonmukaisesti suunnitteludokumentteja tai tehty raportteja. Tapah-

tumat ovat olleet yksittäisiä projekteja, joiden merkitystä ja vaikutuksia Greenpeacen 

kampanjoihin ja varainhankintaan ei ole otettu huomioon tapahtumien suunnitteluvai-

heessa. Tapahtumien vaikutuksia ei ole pystytty mittamaan sillä niille ei ole asetettu 

selkeitä tavoitteita eikä tapahtumista ei ole laadittu johdonmukaisesti raportteja. Uutta 

tapahtumaa suunnitteleva työryhmä ei pääse helposti käsiksi jo hankittuun tietoon ja 

kontakteihin ja joutuu tekemään samat asiat alusta asti uudelleen.  

 

Greenpeacen yleisötapahtumat ovat olleet seminaareja, klubeja, elokuvanäytöksiä tai 

toimintapäiviä satamassa vierailevilla laivoilla. Greenpeacen on järjestänyt seminaa-

reja muun muassa väkivallattoman suoran toiminnan oikeutuksesta, sekä julkistaes-

saan energiavallankumous -raportin. Lisäksi Greenpeace näkyy muiden järjestämis-

sä tapahtumissa kuten kesäfestivaaleilla, joihin osallistuminen toteutetaan pääasias-

sa vapaaehtoisvoimin.  

 

Greenpeacen vapaaehtoiset järjestävät tapahtumia melko oma-aloitteisesti. Idea ta-

pahtuman järjestämisestä tulee yleensä yksittäiseltä vapaaehtoiselta tai pieneltä 

ryhmältä ja tyypillisimmin näillä henkilöillä on jo kokemusta tapahtumanjärjestämises-

tä. Toisinaan vapaaehtoisryhmille ehdotetaan jonkin tietyn tapahtuman järjestämistä, 

jolloin heille voidaan antaa tarkempia ohjeistuksia tapahtumaan liittyvistä yksityiskoh-

dista. Vapaaehtoisilta on pyydetty suunnitteludokumentteja, esimerkiksi budjettia sii-

nä tapauksessa jos he käyttävät rahaa tapahtumaan. Loppuraportteja ei tapahtumis-

ta ei ole kirjoitettu. Tiedot ja aiemmissa tapahtumissa kerätyt kokemukset vaihtuvat 

melko sattumanvaraisesti. Ulkopuolinen, jolla ei ole aiempaa tietoa miten ja millaisia 

tapahtumia on järjestetty, joutuu aloittamaan puhtaalta pöydältä. 

 

 

6.1 Tapahtumakäsikirjan kehittäminen 
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Opinnäytetyöni produktina on Greenpeacen tapahtumakäsikirja jonka ensimmäisen 

version kirjoitin jo kaksi vuotta sitten. Koska käsikirjaa ei otettu käyttöön, halusin ot-

taa sen käyttäjät, eli Greenpeacen henkilökunnan, mukaan kehittämiseen. Halusin 

koko henkilökunnan osallistuvan tapahtumakäsikirjan kehittämiseen, sillä kuka ta-

hansa heistä voi päätyä johonkin rooliin tapahtumatyöryhmässä. Tapahtumien kehit-

tymisen edellytys on, että ne aletaan linkittää toisiinsa raportoinnin ja dokumentoinnin 

avulla. Tämä vaatii sen, että jokainen tapahtumia järjestävä henkilö ymmärtää näiden 

raporttien ja dokumenttien merkityksen ja osaa myös etsiä niitä käyttöönsä uuden 

tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Mutta samaan aikaan tapahtumat eivät kuulu eri-

tyisesti kenenkään vastuulle, joten koko henkilökunnan saaminen mukaan kehittämi-

seen tuntui isolta haasteelta.  

 

Esittelin tapahtumakäsikirjan viikoittaisessa toimistopalaverissa, jossa on aina suurin 

osa henkilökunnasta paikalla. Näin sain kaikki osallistumaan käsikirjan kehittämiseen 

pienellä vaivalla. Käsikirja oli suurimmalle osalle Greenpeacen työntekijöistä vielä 

tuntematon. Se otettiin hyvin vastaan ja jo sen olemassaoloon oltiin tyytyväisiä. Pyy-

sin kuitenkin erityisesti kriittistä palautetta, jotta lopputuloksesta tulisi aidosti käyttö-

kelpoinen. 

 

Työntekijöiden kehittämisideat liittyivät paljolti käsikirjan luettavuuteen ja käytettävyy-

teen. Tapahtumakäsikirjaa laatiessani olin ajatellut sen nimenomaan näytöltä luetta-

vaksi jonka voisi tulostaa tarvittaessa. Sähköiset dokumentit ja niiden jakaminen jär-

jestön sisäisillä verkkosivuilla, serverillä ja sähköpostin jaettuina dokumentteina on 

keskeistä Greenpeacen sisäisessä viestinnässä. Käsikirja koettiin kuitenkin melko 

pitkäksi ja raskaaksi. Sen ulkoasu koettiin huonoksi näytöltä lukemiseen ja sitä ehdo-

tettiinkin muutettavaksi johonkin digitaaliseen esitysmuotoon, kuten PowerPoint -

esitykseksi. Monet kokivat tapahtumanjärjestämisessä erityisen hankalaksi kontrol-

loida sitä, että kaikki tarvittava tulisi tehtyä ajoissa ja oikeassa järjestyksessä. Tämän 

ilmentämiseksi ehdotettiin tarkastuslistaa ja aikajanaa. Lisäksi ehdotettiin tapaus -

esimerkkiä sekä kaavioita ja muita kuvallisia keinoja havainnollistamaan tuotantopro-

sessia kokonaisuudessaan. Esille nousi myös tarve korostaa tapahtuman linkittämis-

tä johonkin kampanjaan tai varainkeruuseen, sillä tapahtumien tavoitteet ja hyödyt 

ovat yleensä olleet hieman epäselviä. Tarpeelliseksi koettiin myös kielellinen yh-

teneväisyys muiden Greenpeacen ohjeistusten ja dokumenttien kanssa. 
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6.2 Tapahtumakäsikirjan toinen versio 

 

Käsikirjan toisessa versiossa vähensin teoreettisen näkökulman minimiin ja korostin 

itse tekemistä. Säilytin käsikirjan sisällön edelleen hyvin yleisellä tasolla, jotta se so-

pisi käytettäväksi mahdollisimman erilaisissa tapahtumissa.  Tiivistin tekstiä niin pal-

jon kuin mahdollista karsimatta asiasisältöä. Poistin kaiken ylimääräisen johdanto-

tekstin käsikirjan alusta ja korvasin sen tarkastuslistalla, jotta käsikirja alkaisi vauh-

dikkaammin ja itse tekeminen korostuisi alusta asti. Kokonaisuuden selkeyttämiseksi 

jaoin tekstisisällön kolmeen kokonaisuuteen: projektin aloittamiseen ja päättämiseen, 

tapahtuman käytännön järjestelyihin sekä markkinointiin. Havainnollistin näitä kolmea 

osa-aluetta värien avulla, jotta tuotannon osa-alueet olisi helpompi hahmottaa. 

 

Käsikirjan ensimmäiseen versioon kuului liitteeksi Excel -taulukkopohja tuotanto-

suunnitelmalle ja budjetti -esimerkki. Myös Greenpeacen työntekijät toivoivat tapaus -

esimerkkejä ja valmiita pohjia jotka tukisivat suunnittelua ja raportointia. Totesin kui-

tenkin lopulta, että valmista yksiselitteistä pohjaa ei voi tehdä tapahtumien erilaisuu-

den vuoksi. Lisäksi ihmisillä on erilaisia tapoja hahmottaa asioita, joten pohjia tuskin 

tultaisiin käyttämään.  Epäilin myös tapaus -esimerkkien voivan johtaa ajatukset pois 

siitä olennaisesta tosiasiasta, että jokaisella tapahtumalla on omat yksityiskohtansa 

jotka täytyy huomioida aina tapauskohtaisesti. Olennaisinta on tehdä jokaiselle ta-

pahtumalle yksityiskohtaiset suunnitelmat. Liian yleisluontoiset esimerkit voivat antaa 

väärän viestin suunnittelun tarkkuudesta ja liian yksityiskohtaiset esimerkit eivät pal-

vele erilaisissa tilanteissa.  Käsikirjaa olisi tukenut päivitettävä medialista ja kontakti-

lista, mutta ne tulisivat kyllä mukaan itsestään mikäli suunnitteludokumentteja ja ra-

portteja alettaisiin tehdä. Käsikirjaan tuli lopulta yksi projektin etenemistä kuvaava 

tarkastuslista joka toimii yleispätevänä pohjana erilaisille tapahtumille. Tarkastuslista 

havainnollistaa tapahtumaprojektia aikajärjestyksessä. Valmis käsikirja on opinnäyte-

työn liitteenä (liite 1).  

 

Tapahtumakäsikirja on kirjoitettu englanniksi, sillä se on Greenpeace Nordicin yhtei-

nen työkieli. Käsikirja on suunniteltu erityisesti Helsingin toimiston käyttöön, mutta 

englanninkieli mahdollistaa sen monistamisen muiden Nordicin toimistojen käyttöön. 

 



 

 

28 
 

6.3. Ehdotuksia Greenpeacen tapahtumien parantamiseksi 

 

Tapahtumakäsikirjan uudistamisen lisäksi käsittelen vielä erikseen millaisilla toimin-

nan muutoksilla tapahtumia voitaisiin käyttää tehokkaammin Greenpeacen toimin-

nassa. Ehdottamani asiat ovat sellaisia jotka voitaisiin ottaa käyttöön heti ilman suur-

ta uudistusprosessia. 

 

Greenpeacelta ei puutu luovuutta ja kykyä kehitellä hauskoja, puhuttelevia ja yllättä-

viä sisältöjä kampanjointiin ja viestintään. Tämä luovuus olisi helposti käytettävissä 

myös yleisötapahtumien ideoinnissa. Greenpeacella on loistavat lähtökohdat tuottaa 

mielenkiintoisia ja mieleen jääviä yleisötapahtumia joihin voidaan jopa hakea ele-

menttejä mielenosoituksista ja suorasta toiminnasta. Myös tapahtumien visuaaliseen 

ilmeeseen kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Greenpeacella on paljon erilaista 

kampanjamateriaalia eläinpuvuista banderolleihin. Tapahtuman somistusta suunnitel-

taessa on kuitenkin huomioitava sen perusidea ja tavoitteet, joita tapahtuman visuaa-

lisen ilmeen on tuettava. 

 

Tapahtumissa kannattaisi huomioida kävijöiden kiinnostus tehdä jotain ympäristön 

hyväksi. Jokaisessa tapahtumassa olisi hyvä olla jokin elementti joka mahdollistaa 

osallistumisen Greenpeacen työhön. Pienimillään se voi olla vetoomuksen allekirjoit-

taminen tai kertalahjoitus. Osallistuminen voidaan nähdä myös laajemmin uuden op-

pimisena tai asiaan perehtymisenä, jolloin informaation jakaminen tapahtumassa on 

suunniteltava mahdollisimman johdonmukaiseksi ja tehokkaaksi. 

 

Yleisötapahtumat tulisi ottaa huomioon jo kampanjan viestintätoimenpiteitä suunnitel-

taessa. Tapahtumat tulisi nähdä osana kokonaisuutta ja niitä tulisi käyttää harkitusti 

ja suunnitelmallisesti viestintätoimenpiteinä. Jokaiselle tapahtumalle tulee asettaa 

selkeät ja mitattavat kampanjointia tukevat tavoitteet sekä määritellä kohderyhmä. 

Tapahtuman tavoitteet on pidettävä kirkkaana mielessä tapahtuman elementtejä 

suunniteltaessa. Kaikki hyvät ideat eivät välttämättä sovi samaan tapahtumaan. 

 

Jokaisen tapahtuman suunnittelu on tehtävä yksityiskohtaisesti ja sille on varattava 

riittävästi aikaa, mielellään useampi kuukausi. Jokaisella tapahtumalla on oltava pro-

jektipäällikkö ja vastuut on jaettava selkeästi työryhmän sisällä. Näin varmistetaan 
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toisaalta se että kaikki asiat tulee varmasti tehtyä ja toisaalta se, että samaa asiaa ei 

tehdä useaan kertaan eri ihmisten toimesta. Huolellinen suunnittelu auttaa käyttä-

mään resurssit järkevästi sekä mahdollistaa sujuvan, laadukkaan ja tuloksellisen ta-

pahtuman. Lisäksi tapahtumien markkinointi on suunniteltava yksityiskohtaisesti ja 

markkinointitoimenpiteet on aloitettava ajoissa. Tieto tapahtumasta tarvitsee aikaa 

levitäkseen ja sen täytyy ehtiä ajoissa ihmisten kalentereihin. 

  

Tapahtumista on alettava tekemään suunnittelu- ja arviointidokumentteja jotka linkit-

tävät tapahtumaprojekteja toisiinsa. Näitä dokumentteja voivat olla esimerkiksi, pro-

jektisuunnitelma, aikataulutettu tuotantosuunnitelma, budjetti ja loppuraportti. Näin 

varmistetaan, että hankittu tieto ja kerätyt kontaktit säilyvät organisaatiossa ja saa-

daan muiden tapahtumatyöryhmien käyttöön sujuvasti. Suunnittelu- ja arviointidoku-

menttien avulla resurssit osataan jakaa viisaammin seuraavalla kerralla ja loppura-

portin avulla tunnistetaan toimivat ja pieleen menneet asiat. Tapahtumatuotannoissa 

kerätyt kontaktit on otettava talteen osana dokumentointia sillä ne helpottavat käy-

tännön järjestelyjä seuraavalla kerralla. Tapahtumista on myös kerättävä kävijäpa-

lautetta, jotta tapahtuman laatua ja vaikuttavuutta osataan arvioida realistisesti. 

 

Tapahtumien toteuttamiseen tarvittavaa erikoisosaamista voidaan saada Green-

peacen käyttöön tekemällä yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa. Yhteistyössä 

on kuitenkin huomioitava toimiva kommunikaatio Greenpeacen ja yhteistyökumppa-

neiden välillä, joka vaatii yleensä projektipäällikön myös järjestön sisältä. Myös ta-

pahtumien kustannuksia voidaan alentaa hyvillä yhteistyösuhteilla. Vaikka Green-

peace ei ota vastaan rahaa yrityksiltä, voi se pyytää alennuksia tai jopa ilmaisia tuot-

teita ja palveluita.  

 
 

7 YHTEENVETO 

 

Tapahtuma on viesti sekä viestinnän väline. Tapahtuma on ainutlaatuinen tilanne ja 

kokemus, jota ei voi monistaa. Tapahtuman vahvuus viestintäkanavana onkin sen 

henkilökohtaisuus ja moniaistisuus. Tapahtuman hyödyt voivat kuitenkin kääntyä 

päinvastaisiksi, mikäli tapahtuma epäonnistuu huonon suunnittelun vuoksi. Epäonnis-

tunut tapahtuma on rahan ja työvoiman tuhlaamista eikä rakenna hyvää mielikuvaa 
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järjestöstä.  Tapahtuma ei ole järjestön muusta toiminnasta irrallinen asia vaan se on 

osa viestintäkokonaisuutta ja keino järjestön mission saavuttamiseksi.  

 

Tapahtumanjärjestäminen on työläs ja aikaa vievä prosessi, eikä siihen pidä lähteä 

ilman huolellista rajausta, mitattavia tavoitteita, yksityiskohtaista suunnittelua ja sel-

keää vastuunjakoa. Tapahtuma on vaativa projekti, joten sen hyötyjen täytyy olla jär-

keviä suhteessa työmäärään.  Tapahtumaa ei pidä järjestää tilanteessa jossa viestillä 

on kiire sillä huolellinen suunnittelu ja markkinointi tarvitsevat aikaa. Opinnäytetyöni 

osoittaa toisaalta sen, että tapahtumanjärjestäminen vaatii erityisosaamista ja toisaal-

ta sen, että kokemattomampikin tapahtumanjärjestäjä voi onnistua siinä hyvän pro-

jektinhallinnan avulla. Työ osoittaa myös, että yleisötapahtuma on kansalaisjärjestö-

toimintaan erittäin hyvin sopiva viestintäkeino. 

 
 

7.1. Työn arviointi 

 

Työn lopputuloksena on uudistettu tapahtumakäsikirja Greenpeacelle. Tapahtuma-

käsikirja on joustava ja monistettava apuväline joka sopii hyvin tilanteeseen jossa 

tapahtumia järjestää joka kerta eri työryhmä. Järjestöllä ei ole aiemmin ollut ohjeis-

tuksia tapahtuman järjestämiseen joten käsikirjan olemassaolo on selkeä parannus. 

Greenpeacen tapahtumien kehittyminen ei lopu, vaan alkaa tapahtumakäsikirjan 

avulla. Tapahtumakäsikirjan uudistaminen on tehnyt siitä paljon paremmin käytännöl-

lisemmän. Työn todellinen hyöty riippuu kuitenkin siitä aletaanko tapahtumakäsikirjaa 

todella käyttää. Olen huomioinut käytettävyyden käsikirjan ulkoasussa ja sisällössä 

edistääkseni sen käyttöä. Uusi ohjeistus voidaan kuitenkin nähdä vain ylimääräisenä 

luettavana jonka merkitystä oman työn helpottamiseksi ja tapahtuman laadun paran-

tamiseksi ei nähdä.  

 

Havainnoimalla Kepan ja Amnestyn tapahtumia tai jopa osallistumalla tapahtumatuo-

tantoihin olisin saanut selville yksityiskohtaisempaa tietoa niiden sisällöistä ja tuotan-

non työvälineistä. Tapahtuman järjestäminen osana opinnäytetyötä olisi voinut sy-

ventää työn tuloksia. Sen riskinä kuitenkin olisi ollut kokemuksen ja oppimisen jäämi-

nen jälleen kerran yhden tiimin sisäiseksi tiedoksi. Olennaista Greenpeacen tapah-
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tumien kehittymisessä onkin kaikkien osallistuminen sekä ymmärrys tapahtumatuo-

tannon vaatimuksista.  

 

Tapahtumakäsikirjan muuttamista PowerPoint -esitykseksi olisi kannattanut kokeilla. 

Tekstidokumentti on lopulta aika vanhanaikainen lähestymistapa ohjeistamiseen. 

Epäilin, että esitysformaatin muuttaminen pakottaisi minut lyhentämään tekstiä liikaa, 

mutta myöhemmin totesin, että käsikirjan tekstikappaleethan ovat hyvin lyhyitä ja ne 

käsittelevät vain asian tärkeimpiä pääkohtia, joten PowerPoint -esitys olisi voinut tu-

kea asian esittämistä ja kokonaisuuden hahmottamista paremmin kuin tekstidoku-

mentti. Lisäksi PowerPoint mahdollistaa äänet, liikkeet ja videot joiden avulla käsikir-

jasta olisi saanut elävämmän.  

 

Jouduin rajaamaan työn ulkopuolelle tapahtumien kehittymistä tukevien toimintatapo-

jen, kuten dokumentointi- ja raportointikäytäntöjen, integroimisen Greenpeacen toi-

mintaan. Ne vaatisivat pitkäkestoisempaa kehitystyötä, joten olennaista onkin se, että 

dokumentointia ja raportointia aletaan tehdä säännöllisesti jolloin siitä ajan myötä 

muodostuu rutiini. Opinnäytetyöni tärkein tehtävä on motivoida Greenpeacea otta-

maan suunnitelmallisempi ja tavoitteellisempi lähestymistapa yleisötapahtumiin ja 

kehittämään niitä edelleen. Ehdottamillani pienillä korjausliikkeillä tapahtumien laatu 

ja hyöty voivat parantua nopeasti. Greenpeacen tapahtumilla on paljon mahdolli-

suuksia kehittyä edelleen. 
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Event cheklist 

 

Starting the project 

 

 Form a team 

 Define event objectives 

 Define target audiences  

 Set time & date 

 Appoint a project manager 

 

Planning the event 

 
 Decide event theme 

 Plan the program and decorations 

 Set the audience rate expectation 

 Look for previous project plans, budgets and evaluation reports of 

similar events 

 Create a production plan and budget 

 Make risk assessment for the project and the event 

 Divide tasks and responsibilities among the team 

 

Marketing 

 
 Decide marketing channels 

 Schedule all marketing actions 

 

Organising  

 
 Find & check the venue 

 Create a program schedule 
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 Create an event timetable and divide responsibilities 

 Get techniques & technical staff 

 Make signs and additional information for the venue 

 Get/create decorations for the venue 

 Book catering if needed 

 Plan logistics 

 Plan how to collect feedback and count audience rate 

 Get copyright licences if needed 

 Follow your marketing plan along the way 

 Share all relevant information about the event with speakers/ per-

formers & workers 

 
The event 
 

 Follow the event timetable and responsibilities 

 
Marketing  
 

 Send a thank you email or gifts for speakers/performers  

 Send a thank you email for guests if relevant 

 Send a press release if relevant 

 
Closing the project 
 

 Hold an evaluation meeting 

 Write an evaluation report 

 Thank everyone who participated 
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Starting and closing the project 
& planning the event 

Event objective 
 
Why do you need to organize this event? What do you 
want to achieve? Set one or more objectives.  
 
Objectives can be for example entertaining staff and 
volunteers, strengthening relationship with donors or 
stakeholders, fundraising, bringing up new information, 
promoting a campaign, celebrating a campaign victory 
or even protesting.  
 
Remember that event should always support 
campaigning and/or fundraising. 

Timing & date 
 
Which will be the best season, month and day of a week for your event?  
Consider the effect of season, holidays, trends, elections and political 
themes, other similar events and events that are big enough to gain all the 
attention. Evaluate if they are a thread or an opportunity. Some major event 
or ongoing trends can catch all attention and attract all the audience or they 
can increase the interest towards all the events around the subject. 

Target audience 
 
Who are the people you want to attend to the event? Defining the people 
who are interested in your event or who you want to reach will save you from 
unnecessary work and loss of money especially in marketing. Define the tar-
get audience for example by age, a special interest, position, education, so-
cial or cultural background or people from specific geographical area. You 
can have several target groups. 

Project manager 
 
The key for fluent organizing process is to have project manager -the person 
who takes responsibility of the big picture. Project manager’s duty is to make 
or confirm all decisions and act as a central contact person. Delegating re-
sponsibility and tasks for others spreads the workload and takes advantage 
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of specialist expertise of others. But it is important that the event manger 
keeps the control of having everything done in time and within the set quality 
standards. 

 
Project team 
 
Form a team that includes relevant number of people for dividing responsi-
bilities effectively. One person can have one or several responsibility areas. 
The most important is that each task is taken into account and has a respon-
sible person for doing it. 

 
Idea generation 
 
A Great way to start planning an event is a brainstorming session. Important 
in brainstorming is to forget realism for a while and welcome all ideas. It is 
true that you can’t do all that crazy stuff, but in the end you will probably do 
a way cooler staff than from very realistic starting point.  
 
There are also a lot of other good idea generation techniques out there to 
help your mind out of the box.  

Event theme 
 
What kind of an event you are holding? Is it a public event or closed for a cer-
tain group? Is it a club, concert, seminar, movie screening, exhibition, brunch, 
lunch, cocktail party, press conference… Event theme can also be a campaign 
message.  
 

Program & attractions 
 
Why are the people going to come? What are they expecting to see and do in 
the event? Why will they make an effort of going out of their homes or of-
fices? 
 
An attraction can be an artist, performance, celebrity, well known speaker, 
movie, theme of the event, food and drinks, free entry, workshop or some-
thing else to do or see in the event. Think also how the visitors can contribute 
to the work of Greenpeace. It can be a small thing like signing a petition, tak-
ing photo or making a donation, but make that possibility visible and impor-
tant part of the event. 
 
To make your event unforgettable, plan some surprising elements. Surprises 
can be anything between little ordinary things such as free coffee or gifts un-
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til famous artists. But keep in mind the size, target audience, the venue, 
theme and objectives of your event. 

Decoration 
 
Even a formal event doesn’t need to be boring. With creative decoration you 
can make the venue unforgettable, but decoration should always support the 
event theme and the objectives. Sounds and background music are also part 
of decoration and music is an easy way to create a certain atmosphere. Re-
member to present a logo of Greenpeace somehow in the decoration. 

 
Audience rate expectation 
 
How many people are going to attend to the event? Set a visitor rate expec-
tation, which is an approximate of how many people you are expecting to 
attend to the event. Think also what is the minimum audience you want and 
maximum you can handle. 

Production plan 
 
Write down every detail need to be done in the whole organising process and 
which is logical order for doing them. These details can be for example find-
ing venue, booking program, sending invitations and so on. Estimate how 
long it takes to complete each task and set deadlines. Remember that you 
are dependent on other people’s schedules as well and that makes things 
slower sometimes. The more you have to handle the more detailed plans you 
need to make. 

 
Budget 
 
Event budget is a list of all expenses and income sources of the event and 
tool for predicting and controlling expenses during the whole production 
process. 
 
Most common expenses are travel costs, printing and mailing costs, office 
supplies, catering, decoration, Teosto and Gramex -licenses and rent of a 
venue.   
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Risk assessment 
 
What could possibly go wrong? Risk is an issue that can cause a problem. Risk 
might be for example lack of marketing, low-budget, poor planning and 
scheduling, lack of time and human resources or security risks in a venue. 
Problems can be for example delays, security problems, technical difficulties, 
financial difficulties, low quality or even cancelling the whole event. So list 
every possible risk and then do your best to prevent them. 
 
In case you are having expensive or valuable items in the event site consider 
taking an insurance. 
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Organising the event 

The venue 
 
Which place is functional regarding to your event’s 
theme and program? How many people you have on 
your guest list or what is the audience rate expectation? 
The venue should not be too small or too big for these 
people. Consider the location, atmosphere, reputation 
and size of the venue.  Think also which techniques and 
other equipment you need, for example a cloakroom or 
kitchen. 
 
Check the venue beforehand for avoiding unpleasant surprises. 

Staffing 
 
The bigger the event is the more specific roles people should have. In a small 
event, even one or two persons can fill each role, but the bigger the event is 
the more people you need get on board. Restaurants and meeting venues 
usually have catering, cleaning, cloak -room, security and technical staff. 

 
Logistics and technical staff: has the skills for working with techniques 

Host(s): welcomes guests and takes care of them, gives announcements 

Press officer: responsible for marketing of the event 

Security manager: responsible for all the security arrangements 

Photographer/videographer 

 
Consider also:  program manager, graphic designer, cleaners, waiters, chefs, 
cloak-room staff, bouncer, security guards. 
 
In case you wish to have Greenpeace volunteers to take some roles, consult 
the volunteer coordinator. 
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Program schedule 

 
Put into an order the speakers, artists, videos, music, surprise programs and 
whatever attractions you have. How much time do they need and how much 
time is needed in between? Is there need for replacing equipment between 
performances? How much time people need to move from one place to an-
other. Is there a need for brakes? 
 
 

Event timetable 
 
Audience wants to know only what happens where and when, but you need 
to know every detail and consider minutes, sometimes seconds. When every 
detail is planned in advance and everyone knows their responsibilities, event 
runs fluently and visitors don’t even see that you are working.  
 
List all the tasks that need to be completed before audience arrives and every 
little detail you need to do during the event to keep everything running. Test-
ing all the technical devices, sound check, decorating, setting signs, welcom-
ing and informing the artists, speakers, workers and so on.  Also welcoming 
guests and serving the food are part of program and needs to be scheduled. 
Remember to fix some time for delays but don’t make people bored with too 
less happening in a too long time. Set a responsible person for each task. 
Make sure that all the relevant persons know this schedule.  

Safety risks 
 
With a good risk assessment you can make the event as safe as it can be 
without stopping the fun. Are there safety risks related to the venue, pro-
gram or mechanics in your event? Identify potential hazards for preventing 
even the smallest possible accidents. 
 
A Hazard may be for example overcrowding, fire (candles and cigarettes), 
slippery floor, cables, thresholds, steps, darkness, glass, consumption of al-
cohol and minor risk assessment is a risk itself. After identifying hazards 
eliminate them or prevent possible accidents caused by them for example by 
setting signs or light and knowing where the fire extinguishers are located. 

 
Techniques 

 

What kind of equipment and technical staff are needed regarding to the pro-
gram -bands, DJ’s, speakers, background music and maybe even for some 
visuals. Find out what do you need, where to get it and who has the skills to 
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work with it.  
 
Test all the equipment, movies, slideshows etc. before the event to make 
sure that everything works. 

 
Logistics 
 
Plan how to get things (decorations, signs, techniques and so on) fluently to 
the venue and back, and how to move and replace these things during the 
event if needed. 
 

Signs & information  
 
What kind of information the audience needs inside and outside the venue?  
Try to see the venue from a viewpoint of your audience and performers –
what do they need to know, what they might ask? Add signs and information.  
 
All the workers should be able to answer common questions about the event 
and the venue. Depending on the size of an event you can arrange an info 
evening for workers or just write guidance or send and e-mail. 
 
Let the visitors know that they have found the place. Place at least signs, 
stands or a poster of the event in the entrance, but feel free to use your crea-
tivity in here as well. If the event is open for everyone, use the entrance as an 
ad. Tell people what’s going on and that they are welcome to join. 
 
Nametags, t-shirts, decoration, signs and such things are part of advertising 
so pay attention for these details as well. Event venue can be relevant place 
for spreading some campaign information, magazines and flyers but remem-
ber that also these details should support the event theme and objectives. 

Catering 
 
In case you are serving food and drinks for the guests, check if you need to 
order catering from the owner of your event venue, if not you can you use 
the best catering company you find, or prepare the food by yourself. If you 
don’t know a good company already, send proposals for potential ones. 
 
All food should be vegan, but consider other special diets and allergies as 
well. You can ask people to mention special diets once they sign in to the 
event. If this is not possible, try to offer food that goes for as many diets as 
possible and add signs so that people can get the dietary information easily 
and feel relaxed to enjoy the food. 
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Pro bono 
 
Greenpeace doesn’t accept money from the business sector, but goods, dis-
counts and other kind of help is welcome. You can always ask discount and 
free services in the name of saving money -they will understand. But on the 
other hand the partner wants to get something out of deal as well, so keep 
this in mind when approaching possible companies and organizations.  
 

Copyright 

 
You need a license for presenting or copying photos, music or movies made 
by someone else than you. The licenses are distributed to composers, lyric 
writers, music publishers, producers and artists as a royalty.  
Copyright organisations that provide these licenses in Finland are Teosto, 
Gramex, Kuvasto and Tuotos. 

Counting audience rate 
 
How many people actually attended? If it’s a public event without personal 
invitations and RSVP’s plan how to count or estimate the number of visitors. 
Knowing the audience rate and comparing it to your expectation will help 
you in planning events and marketing next time. 

Collecting Feedback 
 
Time to face the facts. Collecting feedback from the visitors is important part 
of the production process. You cannot possibly see or sense everything and 
feedback helps you to improve. Assimilate the feedback for the event objec-
tives to see how well you succeeded. Include this information to your evalua-
tion report. 
 
You can make a feedback form and put it on visible place in the venue. Or if 
you have your guests e-mail addresses, you can make a web survey after the 
event. Visitors are often encouraged to give feedback by raffling off some 
goods. 

Accessibility 
 
Accessibility is awareness of diversity among the audience. It covers physical 
accessibility, reachable and understandable marketing, prices, considering 
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social and cultural background of people and the various ways of using 
senses. 
 
An accessible event site offers everyone an opportunity to take part and to 
gain new experiences. Open-minded staff members, providing information in 
several alternative ways, reasonable prices or free tickets and other products, 
physically accessible building, possibility to gain new experiences and infor-
mation even if not having previous knowledge of the subject and considering 
various types of learning. 
 
In practice this means an attitude and consideration of accessibility while 
planning and delivering the event.  
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Marketing the event 

 

Event marketing channels 

Event marketing can include one or more of these: 

 
 
Internal marketing: Podio, office mailing lists 
 
Donors: mailings for donors, Action -magazine, face-to-
face fundraisers spreading the word 
 
For contacting donors, consult the fundraising team to find out what would 
be the best options to reach them. 
 
Stakeholders: other NGO’s, people and businesses related to Greenpeace.  
You can also ask them to spread the information further to their contacts. 
 
Press, radio, TV: press releases or press conference, paid advertising 
 
Internet and social media: Greenpeace website, free “where to go” -spaces, 
banner -ads, Facebook, Twitter, YouTube, Google ads etc. Event can also 
have its own web page. 
 
For coverage on Greenpeace website, Facebook and Twitter, consult the digi-
tal team. 
 
Printed materials: posters and flyers 
 
Invitations: personal invitations, email or invitation card 
 
 

Marketing plan 
 
What are the best ways and means to reach your target audience? Advertis-
ing doesn’t need to cost a lot of money, but badly planned advertising can 
create non-relevant costs with only minor benefit. 
 
Write down all the marketing channels you are going to use and find out all 
the details such as schedules, websites, e-mail addresses, relevant reporters 
and so on that you will need to complete the plan. 
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When the event objective, date, theme and target audiences are decided, you 
can start marketing. Announce the details on a way once they are confirmed. 

Invitations 
 
When the event is only for closed group your marketing is invitations. You 
can invite by e-mail or by sending an invitation card. Invitation is an ad of the 
event and the first touch to the event theme. You will need to send three to 
five times more invitations than the expected number of audience is. 
 
Consider sending invitations or ads in two steps (or even three). In the first 
invitation you announce the event date and some general information and in 
the second (and third) invitation you announce details. The actual invitation 
must be sent at least one month before the event date. Send also a re-
minder/welcome message one week or couple of days before the event for 
those who signed in. 
 
Remember to set deadline for RSVP at least one week before the event in 
order to confirm the number of guests to catering in time. 

 
No show 
 
Some of the guests sign in to the event but don’t show up. In Helsinki area no 
show rate can be up to 20%, elsewhere in Finland a bit lower.  Sending an e-
mail or text message for guests one or two days before the event can lower 
the no show percent.  
 

Writing press release 
 
For trying to gain some free media attention, write a press release. The idea 
of a press release is to be informative, but it doesn’t need to be boring. Think 
what is interesting and what is the news in your event.  Reporters are busy so 
do their job and offer them a ready piece of news. 
 
Appropriate length is from half of a page until one page. Sending them a 
good high-quality photo with the press release might help you to win some 
space in the magazine. Remember to add your contact details. 
 
Press release is not an advertisement and journalists can be very allergic to 
sales pitches so keep in facts: who, what, where, when, why and how much 
does it cost? For avoiding advertising language use verbs: who is doing, what 
are they doing, why are they doing it, where it is held, what does it cost.  
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Sending press release 
 
Do a little research about who are the most relevant reporters to contact in 
this case.  Check the deadlines for material and send your press release in 
time. You can send different ones emphasizing those things you think the 
magazine/radio station/TV channel/reporter is most interested. 

 
After sending the press release call the reporter in every possible case, they 
receive dozens if not even hundreds of e-mails every day so it is very difficult 
to brake in.  When you call to the reporter you need to be short and clear and 
enthusiastic about your event. Tell the main points of the press release you 
sent and ask if they are interested. Be ready to answer their questions in 
phone or later via e-mail. 
 
You can send two press releases before the event and one after. In the first 
release you don’t need to have too much information about the event, the 
second one has more detailed information and the third one after the event 
describes how was the event. 

 
Marketing after the event 
 
Send your thanks for the artists, speakers and guests. You can give a little gift 
as well and include photos of the event to the message. 
 
Send out a press release telling what kind of event you had and perhaps also 
how many people attended. 
 
Event can be an investment for useful campaigning material, statements, 
new information and photos so think in advance how you will use the out-
come of the event afterwards. Book at least a photographer and consider 
shooting a video. 
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Closing the project 

Evaluation and reporting 
 
After the event it might be useful to arrange an 
evaluation meeting with people who were working 
before, during and after the event. Discuss about 
which things went well and which could be improved 
and how well you succeeded to achieve the event ob-
jectives. 
 
Write a report about the event -which will be your boss when you start plan-
ning the next event.  
 
Finally it is time to thank everyone who have contributed to the event and 
celebrate your success. 
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