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tuunaa tapahtuma!
Opiskelu on ihmisen parasta aikaa. Opiskeluai-
kana osallistutaan moniin tapahtumiin ja solmi-
taan jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. 

Minkälaisia tapahtumia oppilaitoksissa voi-
si järjestää? Ideoita ja tekijöitä ei tarvitse etsiä 
kaukaa: eri ammattialojen opiskelijoista irtoaa 
monenlaista osaamista. Oppilaitoksilla on myös 
tarpeistoa ja tiloja, joita voi hyödyntää. 

Tapahtumien järjestäminen ei ole vaikeaa, 
mutta asennetta se vaatii koko porukalta. Tar-
vitaan luovuutta, yhteishenkeä, aikaa ja halua 
tehdä duunia. Vastineeksi tapahtumat nosta-
vat oppilaitoksen fiilistä ja saavat niin opiskeli-
jat kuin opettajatkin viihtymään. Järjestäjät ja 
osallistujat saavat ensiluokkaista kokemusta, 

mielekästä tekemistä, vankkoja kaverisuhteita 
ja oppia yhdessä toimimisesta. Parhaat ja mie-
leenpainuvimmat hetket ovat usein yhdessä 
koettuja.

Käsissäsi olevan tapahtumajärjestämisen 
oppaan ideana on tarjota vinkkejä ja ohjeita 
opiskelijatapahtumiin. Pikaohjeita löydät ca-
sebookeista ja tuhdimpaa tavaraa ideointi-, 
suunnittelu-, toteutus- ja jälkipyykkiosastolta. 
Sisällön ja koulutuspaketin suunnitteluun ovat 
osallistuneet ammattiin opiskelevat itse.

Tuleeko sinulle heti mieleen jokin tapahtuma, 
jonka toivoisit järjestettävän omassa oppilaitok-
sessasi? Selaa opusta ja kerää kavereita ideoi-
maan. Nyt on aika tuunata oma tapahtuma!

opiskelijat



opet ja
 ohjaajat

Miten kannustaa opiskelijoita järjestämään 
omia tapahtumia? Tämän kirjan liitteenä oleva 
koulutuspaketti lisää tietoutta ja toimii myös 
ryhmäyttämisen välineenä.

Yhteisöllisyyden luomisen tuomista eduista 
puhutaan paljon, mutta kenen 
sitä kuuluisi edistää ammatil-
lisissa oppilaitoksissa? Hyvän 
opiskeluilmapiirin ja yhteis-
hengen luominen edesauttaa 
opiskelijoiden hyvinvoinnin 
myötä myös opetuksen ja 
opiskelijahuollon toteuttamis-
ta. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämisen 
voidaankin katsoa kuuluvan kaikille oppilaitok-
sessa toimiville.

Haluaisivatko teidän oppilaitoksenne opis-
kelijat järjestää tapahtuman, tuunata oman 
taukotilan tai järjestää tempauksia? Yhteinen 

tämä opas
koulutuspakettina

suunnittelu ja toiminta edistää oppilaitoksen 
yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä, opettaa opiskeli-
joille vastuun kantamista ja antaa onnistumisen 
kokemuksia. 

Käsillä oleva tapahtumajärjestämisen opas 
toimii myös koulutuspakettina ja koulutuksen 
voi vetää kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. 
Olit sitten opettaja, ryhmänohjaaja, opinto-
ohjaaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä, oppilas-
kunnan ohjaava opettaja tai tutortoiminnasta 
vastaava, suosittelemme koulutuspaketin käyt-
töönottoa –  se ei vaadi syvällistä tapahtuman-
järjestämisen osaamista. Koulutus koostuu 
ryhmätehtävistä ja voit itse valita haluamasi 
moduulit ja sitä myöten koulutuksen keston. 

Katso tarkemmin sivu 90.
Koulutus voi toimia al-

kusysäyksenä innostuksel-
le, joka kanavoituu konk-
reettiseksi toiminnaksi. 
Hyvin onnistunut tapah-
tuma voi parhaimmillaan 

muodostua kouluvuoteen 
nivoutuvaksi perinteeksi. Haluatko olla mukana 
edistämässä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Älä 
jätä tätä tilaisuutta käyttämättä!

Tuunaa Tapahtuma 
–koulutuspaketti 

sivulla 90



Rehtorit ja muut jehut

”Kannusta ja rahoita, 
niin tulokset ovat 

taattuja!”

Onko sinulla tavoitteena luoda oppilaitoksesta 
tehokas, viihtyisä ja hyvinvoiva yhteisö,  jossa 
opiskelu ja työskentely maistuvat? Yhteisölli-
syyden lisäämisen ei tarvitse jäädä juhlapu-
heeksi.

Sanotaan, että oppilai-
toksen ilmapiirin voi aistia 
jo heti ovesta sisään astut-
tuaan. Miten teidän oppilai-
toksessanne suhtaudutaan 
opiskelijoiden tai henkilö-
kunnan esittämiin kehittä-
misideoihin? Onko opiskeli-
joilla viihtyisiä taukotiloja, omia tapahtumia, 
aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa? 

Opiskelijalähtöiseen toimintaan kannus-
taminen ja sen taloudellinen tukeminen mak-
savat itsensä takaisin. Yhdessä toimiminen 
saa oppilaitosyhteisön voimaan paremmin ja 
hengittämään samassa tahdissa. Hyvinvoinnin 
lisääntymisen sivutuotteena kirkastuu myös 
oppilaitoksen imago.

Käsissäsi olevan tapahtumajärjestämisen 
oppaan ideana on tarjota vinkkejä ja ohjeita 
opiskelijatapahtumiin. Se sisältää myös koulu-
tuspaketin, jonka vetäminen ei vaadi aikaisem-
paa syvällistä kokemusta tapahtumien järjes-
tämisestä. Oppaan sisällön suunnitteluun ovat 
osallistuneet ammattiin opiskelevat itse. 

Oppaan toimituskunta esittää toiveen 
myönteisestä suhtautumisesta opiskelijoiden ja 
henkilökunnan ehdotuksiin järjestää yhteisölli-
syyttä tukevia tapahtumia. Kannusta ja rahoita, 
niin tulokset ovat taattuja!

anna yhteisöllisyyden
virrata, se maksaa itsensä takaisin
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Haluaisitko saada oppilaitokseesi lisää sohvia, 
pelejä tai muuta tekemistä taukojen ajaksi?

Säännölliset ja rentouttavat tauot kuuluvat 
tasapainoiseen opiskeluun ja oppilaitoksen tilo-
jen tulisi tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Voit 
tehdä taukotilojen tuunaamisesta yhteisen pro-
jektin tai tapahtuman.

Rehtorilta rahoitusta hakemaan
Esittele keräämänne taukotilaideat rehtorille ja 
kysy, paljonko toteuttamiseen voisi saada ra-
hoitusta oppilaitokselta. 

Rahoituksen saaminen voi onnistua parem-
min, jos olet liikenteessä syksyllä ennen seu-
raavan vuoden budjetin laatimista, jolloin tau-

kotilan tuunaamiseen voidaan erikseen varata 
rahaa. Rahoitusta kannattaa kuitenkin kysyä 
rohkeasti, oli vuodenaika sitten mikä tahansa. 
Tilojen kohennukseen ja opiskelijoiden hyvin-
voinnin lisäämiseen voi löytyä varoja jo kulu-
vana vuonna.

Jos oppilaitos ei lähde rahoittamaan pro-
jektia, kysy voitteko käyttää oppilaitoksen tiloja 
hyödyksi varainkeruussa tai toteuttaa projektin 
kokonaan lahjoituksin ja talkoovoimin.

Luovuus peliin toteutuksessa
Saatuasi tarvittavat luvat oppilaitokselta, voit 
aloittaa varsinaiset talkoot. Voitte esimerkiksi 
hankkia pelejä, kasveja ja huonekaluja, maalata 
seiniä, sisustaa, ommella, taiteilla, huovuttaa…

Selvitä, mitä osaamista ja tarvikkeistoa löytyy 
jo valmiiksi eri alojen opiskelijoiden keskuudesta 
ja käytä ne hyödyksi. Toteuttajia voi löytyä esimer-
kiksi raksapuolelta, kuvataiteilijoista, entisöijistä, 
esitystekniikan opiskelijoista tai tekstiilialalta.

Kysele opiskelijoilta ja henkilökunnalta, löytyi-
sikö heiltä kotoa edullisia ylimääräisiä tai kenties 
ilmaisia kalusteita. Niitä voi löytyä myös oppilai-
toksen omista nurkista. Muista myös kierrätys-
keskukset. 

Kokonaan uusien tarvikkeiden ja kalusteiden 
hankkimiseen kannattaa käyttää oppilaitoksen 
omia laskutussopimuksia, joihin sisältyy usein 
alennuksia. Pyydä  talonmies mukaan rautakaup-
paan tai huonekaluliikkeeseen.

Ideat kehiin
Porukassa miettiminen: mitä haluai-• 
sitte tehdä taukojen aikana?
Kokemusten vertailu: minkälaisia • 
taukotiloja löytyy muista oppilaitok-
senne yksiköistä tai paikkakunnan 
muista oppilaitoksista?
Oppilaskunta mukaan suunnitte-• 
luun: heillä on jo valmiiksi tietoa 
oppilaitoksen käytännöistä ja avain-
henkilöistä.

tuunaa taukotila

CaseBook
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Pidetään paikat kunnossa
Taukotila ei pysy siistinä itsestään. Oppilaitok-
sen kanssa on sovittava siitä, kuinka perussii-
vous hoidetaan. 

Jonkun täytyy olla vastuussa tilan kunnos-
ta ja viihtyvyydestä. Vastuutahona voi toimia 
esimerkiksi oppilaskunta tai muu opiskelijaryh-
mä.

Oppilaitoksen puolelta kannattaa nimetä 
yhteyshenkilö, jonka puoleen voidaan kääntyä 
tarvittaessa. 

Taukotilan käyttäjille tulee olla selkeät oh-
jeet tilan käyttöajoista ja -vuoroista sekä siellä 
olevien tavaroiden käsittelystä. 

Pelit ja muut helposti mu-
kaan lähtevät esineet olisi 
hyvä laittaa vastuuhenkilöi-
den taakse, jotta ne oikeasti 
säilyvät opiskelijoiden käy-
tettävissä. Lainausjärjestel-
mästä voi sopia esimerkiksi 

koulun vahtimestarin tai kirjaston henkilökun-
nan kanssa.
Muista nauttia paremmista tauoista!
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”Taukotila 
ei pysy siistinä 

itsestään”

Vaikeusaste:
Helppo. Tärkein osuus rehtorin kanssa 
neuvottelu, joten siihen kannattaa tehdä 
jo selkeä ehdotus taukotilasta.



Taukojumpan toteuttaminen ei ole suuri työ, 
varsinkaan sen tuomaan iloon nähden. Oppi-
laitosympäristöstä löytyvät kaikki taukoliikun-
nan järjestämisessä tarvittavat välineet, joten 
suurta rahoitustakaan ei tarvita.

Kerran onnistunut tapahtuma on helppo 
järjestää myöhemmin uudelleen. Tapahtumas-
ta voi tehdä vaikka viikoittain tai kuukausittain 
toistuvan.

Kaikkia ei tarvitse saada innostumaan. Riit-
tää, että osallistujilla on hauskaa, vaikka sitten 
pienemmälläkin porukalla! 
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Liikunnanopettajaa tapaamaan
Kerro liikunnanopettajalle, että ha-• 
luaisit laittaa taukojumpat pystyyn.
Opettaja saattaa antaa luvan oppi-• 
laitoksen liikuntatilojen käyttöön, 
muussa tapauksessa on mentävä 
rehtorin juttusille.
Jos opettaja ei innostu taukoliikun-• 
nan vetämisestä, ohjatkaa tunti itse.
Kysy myös soittimia musiikintoistoa • 
varten. Opintotoimistossa tiedetään 
usein, mistä oppilaitoksen kamat 
löytyvät.

CaseBook

Välituntijumppa



 
 Vaikeusaste:

Helppo. Pienellä vaivalla järjestettävä 
tapahtuma. Varaa viikko aikaa järjeste-
lyihin.
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Liikkujat kasaan
Kutsu mukaan kaikki kaverit - puska-• 
radio on parasta mainosta.
Pyydä oppilaitoksen henkilökunta-• 
kin mukaan.
Tutorit ja oppilaskunta voivat osal-• 
listua markkinointiin.
Kysy opintotoimistosta, missä ja mi-• 
ten tapahtumaa voisi markkinoida 
oppilaitoksessa
Helpoimmin selviät monistamalla il-• 
moituksia ilmoitustauluille, oviin tai 
muihin oppilaitoksen hyväksymiin 
paikkoihin. 
Info-näyttöjä hallinnoidaan usein • 
toimistosta, kirjastosta tai vahti-
mestareiden kopista. 
Muista oppilaitoksen omat nettisi-• 
vut, sisäinen sähköposti ja mahdol-
liset tekstiviestimuistutukset.
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Ylempien vuosikurssien opiskelijoille on var-
masti ehtinyt kertyä nurkkiin opiskelussa tarvit-
tavia tavaroita, joita taas opintojaan aloittavat 
kipeästi tarvitsevat. Kirpputorin pystyyn laitta-
minen ei ihmeitä vaadi, joten eiköhän laiteta 
kamat kiertoon.

Tavara vaihtaa omistajaa 
Kysy opintotoimistosta, missä ja miten kirppu-
toria voisi markkinoida oppilaitoksessa.

Tiedota opiskelijoita varaamaan rahaa ky-
seisenä päivänä, jottei sitä tarvitse lähteä nos-
tamaan automaatilta. 

Näytteille asettamisella on suuri merkitys 
tavaroiden kaupaksi saamiseen. Asettele myy-
tävät tuotteet esille siististi ja selkeästi. Voit 
tehdä myyjille esimerkkipöydän.

Myyjiä kannattaa ohjeistaa pitämään hinnat 
tarpeeksi alhaisina.

 Kirpputorin yhteydessä voi järjestää myy-
jäiset esimerkiksi oppilaskunnan varainhankin-
taa varten. 

16

Myyntitilat kuntoon
Kerää halukkaita myyjiä ja sopikaa • 
tarkka ajankohta. 
Opiskelijoiden rahatilanne on luon-• 
nollisesti paras kuun alkupuolella 
opintotuen saamisen aikoihin.
Hyvä kellonaika kirpputorille on op-• 
pilaitoksessa iltapäivällä ruokailun 
jälkeen viimeisellä välitunnilla.

Varaa sopivat tilat
Kysy lupa oppilaitoksen tilojen käyt-• 
töön rehtorilta tai opettajilta
Tarpeeksi isoja tiloja ovat esimerkik-• 
si ruokala tai liikuntasali.
Järjestä mahdollisuus myyntipöytien • 
käyttöön.
Tarvitaanko kimppakyytejä tavaroi-• 
den kuljettamiseen?
Tarvitaanko myytäville tavaroille säi-• 
lytyspaikkaa?
Muista, että tavaroita ei voi levittää • 
mihin tahansa pelastusmääräysten 
vuoksi.

kirpputori

CaseBook
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 Vaikeusaste:

Helppo tai kohtalainen. Suurin haaste on 
myyjien ja ostajien saaminen paikalle.

17
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Luokan tutustumisreissu
Oman luokan yhteishengestä kannattaa pitää 
kiinni ja mikäpä lisäisikään paremmin yhteis-
henkeä kuin ajan viettäminen yhdessä muu-
tenkin kuin vain koulussa. Ryhmäytymisreis-
sun suunnittelu alkaa halukkaiden lähtijöiden 
selvittämisestä. Mukaan lähtijöiden kesken on 
mielekästä alkaa suunnitella porukalla reissua.

Oppilaitokselta lisää tietoa
Opettajilta, opoilta, kuraattoreilta ja tutortoi-
minnasta vastaavilta voi kysellä lisää, koska mo-
nessa oppilaitoksessa ryhmäytymisiä on järjes-
tetty aikaisemminkin. Esimerkiksi se kannattaa 
selvittää, minne reissuja on aiemmin tehty. Voi-
sivatko tutorit tulla reissuun mukaan?

Mikäli oppilaitos on mukana järjestelyissä 
tai rahoittamassa tapahtumaa, rehtorin hy-
väksyntä kannattaa hankkia. Luvan saanti on 
helpompaa keskellä viikkoa järjestetylle tapah-
tumalle.

Jos ryhmäytyksiä ei ole koko oppilaitoksessa 
järjestetty, voisi rehtorin kanssa keskustella nii-
den ottamisesta jokasyksyiseen ohjelmistoon.

Minne mennään?
Kohteita reissulle löytyy opiskelijoiden kotoa, lä-
heisistä leirikeskuksista tai vaikkapa kunnalta.

Yli yön kestävä reissu vaatii ruokailujen hoi-
tamista. Helpoimmin safkat järjestyvät ruoka-
lasta kysymällä. 

Jos oppilaitos rahoittaa tapahtumaa, ruoka-
la tilaa ruokatarvikkeet ja laskuttaa oppilaitosta 
suoraan, jolloin järjestäjä selviää huomattavasti 
vähemmällä.

Onko luokalla alaikäisiä? Yli yön retket vaa-
tivat alaikäisten vanhempien luvat. Vastuuhen-
kilönä on oltava täysikäinen, oppilaitoksen nä-
kökulmasta opettaja. 

Siltä varalta, että jotain sattuu, järjestäjän 
kannattaa miettiä turvallisuussuunnitelman 
pääkohdat: missä on lähin päivystys, miten 
paikasta pääsee pois keskellä yötä jne. ja ottaa 
selvää yöpymispaikan pelastussuunnitelmasta.
Liitteenä turvallisuussuunnitelmapohja.

Miten kuljetukset järjestetään?
Mikäli paikka on kauempana, kulje-• 
tukset tulee sopia etukäteen. 
Rehtorin takana on lupa oppilaitok-• 
sen autojen käyttöön.
Onko luokalla autollisia, jotka voivat • 
hoitaa kuljetuksen? 

18



Ohjelmaa reissuun
Mukava yhdessä olo koostuu muka-• 
vasta tekemisestä. 
Ohjelmassa voi olla tutustumisleikke-• 
jä, saunomista, makkaran tai lettujen 
paistoa iltanuotiolla tai vaikkapa mu-
sisointia. 
Onko osallistujilla jotain kiinnostavia • 
harrastuksia? Niitä kannattaa hyö-
dyntää.
Ohjelmaan voi kuulua vaikka footba-• 
giä, tulenpuhallusta, frisbeen heittoa 
tai muita, mitä eriskummallisimpia 
harrasteita.

Paljonko reissu maksaa?
Budjetti koostuu pienimmillään muutamista 
kympeistä, jotka tulevat ruokakustannuksista. 
Vaatimattomammat reissut onnistuvat nyytti-
kestiperiaatteella.

Suuremmissa tapahtumissa mukaan tulevat 
tilavuokrat ja kuljetuskustannukset. Ota selvää 
mökkien ja leirikeskusten vuokrista. Ruokaan 
saattaisi mennä 5-10 euroa per henkilö ja oh-
jelmatarvikkeisiin esimerkiksi 50 euroa.

Rehtorin täytyy jopa ottaa huomioon mu-
kaan tulevan opettajan palkkakustannukset. 

Oppilaitos saattaa antaa tarvittavan rahoi-
tuksen tapahtumaan.

Oppilaitoksen tilaisuudet ovat alkoho-
littomia ja savuttomia. Tapahtuma on 
kaikille hauskempi päihteettömänä. 

19

 
 Vaikeusaste:

Kohtalainen. Yhdelle järjestettävää riit-
tää. Mukaan kannattaa ottaa kavereita, 
jotta työtaakka voidaan jakaa.
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Harrastuspäivä Lisää järjestäjiä ja oppilaitos 
mukaan

Ideasta kannattaa ensimmäiseksi • 
jutella oppilaskunnan hallituslaisille 
tai tutoreille aktiivisten toimijoiden 
löytämiseksi.
Isommalla porukalla on helpompi • 
päästä ideasta tekoihin. Seuraava 
askel on oppilaitoksen mukaan saa-
minen. 
Valitse paikka hyvin, koska tavaroita • 
ei voi levittää mihin tahansa pelas-
tusmääräysten vuoksi.
Tapahtuman järjestämiseen tarvi-• 
taan lupa rehtorilta. 
Oppilaitoksen sisäinen tapahtuma • 
ei vaadi yleensä viranomaislupia.
Koulupäivän aikana, esimerkiksi ruo-• 
kailujen yhteydessä toteutettu tapah-
tuma kerää paikalle eniten porukkaa.
Keneltä löytyy tarvikkeita ja kuka • 
esittelee mitäkin?
Tarvitsevatko esittelijät tarvikkeita? • 
Kun jokainen esittelee omia, erikoi-
sia harrastuksiaan, yleensä välineet 
löytyvät jo valmiiksi. 
Valittuna päivänä kamat kasaan po-• 
rukalla aikataulun mukaan.
Huolto ja siivous koko järjestäjäpo-• 
rukalla!

Harrastuspäivänä opiskelijoiden mielenkiinnon-
kohteet pääsevät esille. Järjestäjät selvittävät, 
kenellä olisi kiinnostavia harrastuksia, joista 
muutkin opiskelijat voisivat innostua. Harras-
tuksia voi olla useita tai vain yksi. 

Kaikki eivät ole kiinnostuneita extreme-
lajeista. Joillekin pitsinnypläys on se juttu. 
Yksi diggaa kauneudenhoidosta ja wellness-
hommista, kun joku toinen puolestaan rassaa 
harrikkaa. Kaikki harrastukset ovat ihan yhtä 
arvokkaita ja yhtä kiinnostavia esiteltäviksi.

 Mitä enemmän katseltavaa ja kokeiltavaa, 
sitä paremmin opiskelijat viihtyvät.

”Kenellä olisi kiinnostavia 
harrastuksia, joista 

muutkin opiskelijat voisivat 
innostua?”

20
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Tieto kulkemaan
Tapahtumaa täytyy markkinoida, jot-• 
ta opiskelijat löytävät paikalle.
Ennakkoilmoitukset, esimerkiksi ta-• 
pahtumasta kertova juliste ajoissa 
näkyviin.
Tapahtumapäivää varten voi tehdä • 
esitteen tai kartan osallistujille.
Oppilaitoksen opintotoimistosta saa • 
apua ja kopiokoneita voi saada käyt-
tää esitteiden tekoon.
Tietoa päivästä oppilaitoksen verkko-• 
sivuille.
Myös facebookia ja sähköpostia kan-• 
nattaa käyttää markkinoinnissa.

 
 Vaikeusaste:

Kohtalainen – Melkoinen. Organisoita-
vaa riittää ja järjestävien on vedettävä 
yhtä köyttä.  
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 Vaikeusaste:

Helppo – kohtalainen. Matkan tilaami-
nen ja suunnittelu on helposti tehty, mut-
ta käytännön pienet järjestelyt tuottavat 
haastetta.
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Laskettelumatka
Kun mieli tekee skimbaamaan, kannattaa lähteä 
porukalla, niin voi jakaa kuluja. Oppilaitoksissa 
laskettelureissut ovat usein henkilökohtaisia 
matkoja. Rahoituksen hankkiminen ja vastuu 
tapahtumasta on siis osallistujilla. Saattaa silti 
olla mahdollista, että esimerkiksi oppilaitoksen 
asuntolan porukka tekee ihan oppilaitoksenkin 
järjestämän matkan.

Lähtijät ja bussit selville
Ensin on kartoitettava, kiinnostaako • 
opiskelijoita lähteä laskettelemaan. 
Ajankohdan valitseminen on onnis-• 
tumisen edellytys. 
Kannattaa selvittää ja sopia etukä-• 
teen, miten opettajat ja rehtori suh-
tautuvat mahdollisiin poissaoloihin. 
Laskettelumatka voi sopia myös vaik-• 
ka liikuntapäivän ohjelmaksi.
Yhteiskuljetukseen tarvitaan ajoneu-• 
vollisia osallistujia. 
Linja-autoon mahtuu yleensä 55 • 
henkeä (riippuen bussimallista). 
Linja-autokuljetuksen hinnoissa saat-• 
taa olla paljonkin vaihtelua, joten 
kannattaa kilpailuttaa lähiseutujen 
kuljetusyrityksiä.
Lähtijöiltä kannattaa pyytää sitova • 
ilmoittautuminen. 
Kuljetusyritykseltä voi kysyä viimeis-• 
tä matkan peruutuspäivää, jolloin 
opiskelijoiden on tehtävä sitova il-
moittautuminen.
Laskettelu ei ole harrastuksista hal-• 
vin, joten kustannuksia syntyy.
Kuljetus voi muodostua melko kal-• 
liiksi. Esimerkiksi ison linja-auton 
vuokra voi olla 500–1000 euroa (55 
henkilöä, 100–200 km matkat edes-
takaisin ja viiden tunnin odotus).
Lasketteluliput maksavat 20–30 eu-• 
roa per henkilö. 
Ota myös huomioon matkalla synty-• 
vät ruokakustannukset.

Muutakin kuin laskettelua
Hiihtokeskuksen aikataulut ja mui-• 
ta ennakkotietoja kannattaa ottaa 
selville.
Markkinoinnissa on hyvä tiedottaa • 
matkan kustannuksista ja kertoa 
kaikesta, mitä laskettelukeskukses-
sa voikaan tehdä.
Laskettelukeskuksissa on usein • 
myös muita kohteita, kuten esimer-
kiksi kylpylä, joka saattaa kiinnostaa 
osaa porukasta enemmän.
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Valmistujaisgaala
Valmistuminen on hieno hetki elämässä, ja 
siitä voi olla hyvällä omallatunnolla ylpeä. Jo-
kainen ammattiopistosta valmistuja ansaitsee 
valmistujaisjuhlat. Valmistumista juhlitaan eri 
oppilaitoksissa hyvin eri tavoin. Tanssiaiset tai 
valmistujaisgaala on loistava tapa juhlistaa tut-
kinnon suorittamista. 

Kasa valmisteluja – 
jokaiselle jotakin
Tapahtumalle on syytä luoda organisaatio. Yksi 
on pomona (oppilaskunnan hallitus tai yksi 
tyyppi). Lisäksi tarvitaan useita 
työryhmiä, joista jokainen vas-
taa omasta osa-alueestaan.

Ohjelmistosta vastaavat 
miettivät artistit, musiikin, oh-
jelmanumerot ja muut pelit 
sekä leikit. Ohjelmistoa ideoi-
dessa kannattaa muistaa, että 
liian paljosta ohjelmasta on mahdollista karsia, 
mutta liian lyhyttä ohjelmaa ei pysty hetkessä 
taikomaan pidemmäksi. Luokatkin voivat osal-
listua ohjelmiston luomiseen, esimerkiksi teke-
mällä oman shownumeron juhlaan.

Jos tapahtumassa on ruokailu, se vaatii koh-
tuullisen paljon porukkaa ja osaamista. Neuvoa 
kannattaa kysyä ravintola-alan opiskelijoilta ja 
opettajilta.

Paikan somistaminen luo tunnelmaa. Va-
loilla pystytään somistamaan suurempiakin 

pintoja, seiniä ja kattoja. Häiritsevän kohteen 
voi nostaa esiin, jos sitä ei saa piiloon. Esimer-
kiksi keskellä salia olevasta tolpasta voi tehdä 
sisustuksellisen elementin valaisemalla sen 
kauniisti.

Tapahtuman markkinointiin ja tiedotukseen 
voi perustaa oman tiiminsä, jonka tehtävänä on 
saada houkuteltua ihmiset paikalle.

Millainen on tapahtuman teema tai fiilis? 
Hienostunut, rock’n’roll, disko vai jotain aivan 
muuta? 

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus val-
voa järjestystä. Onko oppilaitoksessa järkkäreitä? 

Kuinka paljon tapahtumaan 
osallistuu porukkaa? Vain val-
mistuvat? Koko koulu?

TurvallisuusTeam joutuu 
tosipaikan eteen isommas-
sa tapahtumassa. Edessä on 
tapahtuman turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelman laati-

minen. Onneksi oppilaitoksella on jo valmiiksi 
siihen tarvittavia tietoja, joita löytyy mm. kiin-
teistön pelastussuunnitelmasta. Liitteenä tur-
vallisuussuunnitelmapohja.

Ken juhlia järjestää?
Valmistujaisgaalana järjestettävät juhlat vaati-
vat noin 8–30 opiskelijan joukon.

Millainen perinne oppilaitoksessa on? Esi-
merkiksi toisen vuosikurssin opiskelijat voisivat 

”Hienostunut, 
rock’n’roll, disko 

vai jotain 
aivan muuta?”
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järjestää valmistuville juhlat, jotta heillekin sit-
ten järjestettäisiin sellaiset seuraavana vuonna.

Oppilaskunta ja tutorit ovat oppilaitoksen 
aktiivista porukkaa.

Oppilaitoksen mukaan saaminen on tärke-
ää. Henkilökunnan myönteinen asenne ja val-
mistelutöiden integroiminen osaksi opetusta 
antaa tapahtumalle paremmat menestymisen 
ja perinteeksi muodostumisen mahdollisuu-
det.

Hippulat vinkumaan, 
ollaan amiksia!
Toimeliaisuus ja vastuunjakaminen eivät voi 
viedä projektia harhaan.

Tosiamis pitää lipun korkealla, arvostaa kou-
lutustaan ja osaamistaan. Ja juhlistaa sitä asi-
aan kuuluvalla tavalla. Kunnon juhliin ja opiske-
lijoiden itse tekemään tapahtumaan osallistuu 
mielellään.

 
 Vaikeusaste:

Haastava, mutta tehtävissä yhteispelillä. 
Tapahtumalla on vaikutusta oppilaitosta 
pidemmällekin, kaikkiin amiksiin. Tehdään 
tapahtumasta perinne, jokakeväiset ke-
mut! Olemme ammattiosaajia ja saamme 
syystäkin olla ylpeitä siitä!
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Bändi-ilta tai konsertti
Bändi-illan tai konsertin järjestäminen oppilai-
toksessa vaatii paljon yhteistyötä ja vaivannä-
köä, joskin sen palkkana on näyttävä tapahtu-
ma. 

Yhteistyökumppaneiden etsiminen
Järjestelyt alkavat yhteistyökumppanien ja ak-
tiivisten toimijoiden  kartuttamisella. Järjestelyt 
vaativat 6–50 tekijää. 

Oppilaitoksessa on monenlaisia osaajia. 
Hyödynnä oppilaitoksen eri opintolinjojen tai-
dot (esim. graafikot, talonrakentajat). Löytyy-
kö oppilaitoksesta muusikoita äänihommiin, 
harrastaako joku muita lavataiteita? Voisiko 
oppilaitoksen talonmies tai musiikin opettaja 
auttaa?

Duunit on järkevää jakaa sellaisiin osiin, ett-
eivät kenenkään järjestäjän opinnot häiriinny 
tapahtuman järjestämisen vuoksi. Konsertin 
järjestämisessä tarvittavia henkilöitä ovat esi-
merkiksi pääjehu, tekniikkavastaava, markki-
noija, web-julkaisija, graafikko, huollosta vas-
taava, järjestyksenvalvonnasta vastaava, lupien 
hakija, ostosten tekijä jne.

Järjestäjien lisäksi tarvitaan  monia suopeita 
yhteistyökumppaneita, joista ensimmäinen on 
rehtori. Rehtorin kanssa voi keskustella luvista, 
rahoituksesta ja oppilaitoksen resurssien käyt-
tämisestä.

Kysy rohkeasti muita yhteistyökumppaneita 
mukaan! Rock ’n’ Roll!

Hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty

Tutustu tähän kirjaan kannesta kan-• 
teen ajatuksella. 
Tutustu aikaisempiin vastaavanlai-• 
siin tapahtumiin.
Pyydä apua. • 
Konsertin järjestämisessä menee • 
aikaa, josta suurin osa menee val-
mistelutyöhön. Kannattaa varautua 
kaiken kaikkiaan esimerkiksi puolen 
vuoden aikatauluun.
Isoa konserttia kannattaa hyödyn-• 
tää monessa mielessä, esimerkiksi 
oppilaitoksen markkinointitapahtu-
mana.



27

Rahoitus
Konsertti vaatii huomattavaa rahal-• 
lista panostusta. Antaako rehtori 
henkilökunnalle työaikaa tapahtu-
man järjestelyyn? 
Oppilaitoksen opiskelijoiden bän-• 
di saattaa esiintyä jopa ilmaiseksi. 
Bändi-illan artistit kannattaakin et-
siä lähikontaktien kautta. 
Tunnetut esiintyvät artistit ottavat • 
trubaduurikeikasta 600–1500 eu-
roa ja orkesterin kanssa nimiartistit 
veloittavat 1500–8000 euroa. 
Lisäksi tulevat artistien majoitus-, • 
tarjoilu- ja matkakulut. 
Tekniikkakaan ei ole ilmaista; lavan • 
vuokraaminen voi maksaa 500 eu-
roa, samoin kuin äänet, valot, tek-
nikot. Yhteensä tekniikkaan voi näin 
upota helposti jopa 2500 euroa.
Pienimuotoisemmassa tilaisuudessa • 
nämäkin voidaan hoitaa ilman ulko-
puolista, maksullista palvelua.
Konsertin lupa-asiat maksavat • 
kymppejä, ostoksia pitää tehdä tar-
peen mukaan, lisäksi tulevat ja mai-
nos- ja kopiointikulut, oppilaitoksen 
autojen käyttökulut ja monen mon-
ta pienempää menoerää. Mahtaa-
ko rehtori betalar? Vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä kannattaa yrittää 
hankkia oppilaitoksen lisäksi.

Vaikeusaste:
Kohtuullinen - Extreme. Järjestämisessä 
tarvitaan koko oppilaitoksen panosta ja 
organisoinnista olisi hyvä olla kokemusta 
jo ennakkoon. Tapahtumien järjestämistä 
ei kannata aloittaa konsertista, mieluum-
min kerryttää ensin kokemusta muista ta-
pahtumista.
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Miksi järjestää 
tapahtuma?
Opiskeluun kuuluu tai ainakin pitäisi kuulua 
hyvä yhteishenki oppilaitoksessa. Se edistää 
kaikkien viihtymistä ja jaksamista opinnoissa. 
Kouluun on mukavampi lähteä, kaverisuhteet 
toimivat ja yhteisiä kokemuksia kertyy. Yhteis-
henkeä kohottavia tilaisuuksia ei synny itses-
tään ja fiilikseen pääsee mukaan vain osallistu-
malla tai järjestämällä niitä itse. 

Oletettavasti toimeliaat ammattiin opiske-
levat lähtevät mukaan konsertteihin, erilaisiin 

harrastuksiin, tekemään viihtyisiä ja kiinnosta-
via tapahtumia kuin ovat vain tekemättä mitään. 
Tapahtumia kannattaa järjestää jo ainoastaan 
hyvien kaverisuhteiden syntymisen vuoksi. Vai-
keaa se ei ole, kysymys on vain yhteen hiileen 
puhaltamisesta. Yhteisö parhaimmillaan imai-
see uudet opiskelijat mukaansa ja vanhatkaan 
eivät raskisi luopua hyvästä porukasta.

Tapahtumien järjestämisessä tarvitaan 
aikaansaavaa asennetta ja ideoita ja ajatuk-
sia. Oletko koskaan itse haaveillut siististä ta-
pahtumasta tai miettinyt kuinka saisit ideasi 
järjestettyä? Villeimmillekin mielikuvituksen 
tuotoksille on sijaa, toinen haluaa osallistua 
jumppakerhoon ja toinen nousta festarilavan 
kirkkaimmaksi tähdeksi. Mieliä on monia ja 
kaikki ovat varmasti yhtä oikeassa. Joka tapa-
uksessa tapahtuman järjestäminen ilahduttaa 
osallistujia ja antaa korvaamatonta kokemusta 
järjestäjilleen.

Mitä haluaisit järjestää? Vain taivas on 
rajana...
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Mahdollisuuksia 
ja lähtökohtia
Ammattioppilaitokset ovat mitä otollisimpia 
paikkoja järjestää tapahtumia, koska oppilai-
toksissa on paljon eri alojen opiskelijoita ja 
henkilökuntaa. Oppilaitosten kasvattaessa ko-
koaan, eri alojen taitajia löytyy yhä enemmän 
samasta yhteisöstä. Jos omasta oppilaitokses-
tasi tai yksiköstäsi ei löydy, 
niin viereisestä varmasti 
sitten jo löytyykin.

Oppilaitos on kuin pie-
ni kaupunki, jossa mahdol-
lisuuksia on loputtomasti: 
liikuntahallit, taideluokat, 
työkalut, keittiöt, tilat toi-
mia, erikoisluokat, mahdollisuus valmistaa mel-
kein mitä tahansa.

Oppilaitoksissa järjestettävät tapahtumat 
rajoittuvat hyvin usein oppilaitoksen alueelle, 
koska tarvittava infrastruktuuri on jo valmiina. 
Sähköä, tilaa, vessat, ruokala ja muu tarpeelli-

nen on jo tapahtumapaikalla. Tapahtumia voi 
järjestää lähestulkoon missä vain muuallakin, 
mutta se saattaa kysyä silloin huomattavasti 
suurempia rahavaroja. Pääsääntöisesti tapah-
tumat kannattaa järjestää oppilaitoksen tilois-
sa, silloin säästyy monelta ongelmalta.

Oppilaitosten omaisuutta 
saa usein lainata luvalla. Au-
toa voi saada lainaksi kulje-
tuksiin, tietokonetta videon 
esittämiseen, mankkaa mu-
siikin soittamiseen. Monen 
monta mahdollisuutta on 
olemassa, kunhan osaa laa-

jentaa näkökulmaansa ja muistaa mitä kaikkea 
oppilaitoksilla on. 

Raha on usein oppilaitoksissa tiukalla, joten 
suuruudenhullun idean toteuttaminen voi olla 
hankalaa, ainakin menossa olevalla tilikaudel-
la. Jos idea on hyvä ja oppilaitoksen hallinnon 
saa innostumaan ajatuksesta, on kuitenkin hy-
vinkin mahdollista, että seuraavaan budjettiin 
tapahtuma saadaan mahdutettua.

Tapahtuman järjestämisen aloittamiseen 
kuuluu tunnustelua, ehdotuksia ja asian esit-
tämistä monille tahoille. Omalle opettajalle, 
rehtorille, kuntayhtymän hallinnolle, opiskeli-
jakavereille, yhteistyökumppaneille, artisteille, 
yrityksille. Kannustuksena voi painaa mieleen, 
että tästä joukosta tarvitsee saada innostumaan 
vain muutama, jotka auttavat eteenpäin.

”Oppilaitos on kuin 
pieni kaupunki, jossa 

mahdollisuuksia on 
loputtomasti”
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Kohderyhmä on 
tärkeintä A-luokkaa
Tapahtuman järjestäminen alkaa kysymyksestä: 
kenelle? Miten voisimme tietää mitä järjeste-
tään, jollei kohderyhmäkään ole selvillä? Oppi-
laitosympäristössä luonnollisin kohderyhmä on 
tietysti opiskelijat. 

Tapahtuman kohderyh-
mää voidaan laajentaa tule-
viin opiskelijoihin ja kutsua 
tapahtumaan paikalliset 
yläasteen koulut. Entä voi-
siko tapahtumassa olla 
opiskelijoiden lisäksi hen-
kilökunnalle tai vanhemmille 
suunnattua ohjelmaa? Kiitetäänkö opiskelijoi-
den tukena olleita yhteistyökumppaneita järjes-
tämällä heille tapahtuma? Voitaisiinko paikka-
kunnan opiskelijoiden yhteishenkeä parantaa ja 
järjestää tapahtuma, johon osallistuisivat sekä 
ammattiin opiskelevat että lukiolaiset? 

Tapahtuma voidaan järjestää useammallekin 
kohderyhmälle. Esimerkiksi opiskelijoille järjes-
tetyn konsertin aikana opettajille voidaan tarjota 
mahdollisuus nauttia kiitospäivällinen opiskeli-
joiden tekemänä. Kohderyhmän ei tarvitse olla 
edes tapahtuman keskipisteenä. Joskus voi käy-
dä niinkin, että harkittu, kohderyhmälle miele-
käs oheistoiminta varastaakin show’n.

Kohderyhmän hahmottaminen vaikuttaa 
paljon itse tapahtuman luonteeseen. Opiskeli-
joille on turha tuputtaa ristikon täyttökurssia, jos 
aihe ei kiinnosta. Toisaalta 50+ opettajakunta ei 
varmaan innostu uusimmasta räiskintäpelistä 
pleikkarille tai sydäntä tykyttävistä extreme-
urheilulajeista.

Tapahtuman luonne voi myös määrittää, 
kenelle tapahtumaa tehdään. Harvemmin oppi-
laitoksissa järjestetään tapahtumia, joissa osal-

listujat ovat ketä tahansa suurempaa yleisöä. 
Yleensä osallistujia rajataan markkinoinnilla, 
tiedottamalla tapahtumasta vain kutsuttavia 
osallistujia, esimerkiksi vain tietyn yksikön opis-
kelijoita. Suuremmalta osin ei ole tarvetta rajata 
myöskään sisäänpääsyä tapahtumaan, koska ul-
kopuolisia harvemmin tulee paikalle. Rajatusta 
sisäänpääsystä toimii parhaiten esimerkkinä 
disko, johon opiskelijoille on jaettu ennakkoon 

pääsylippuja. Järjestäjän täy-
tyy miettiä valmiiksi, miten 
osallistujamäärää mahdol-
lisesti rajataan sekä kuinka 
ulkopuolisiin reagoidaan?

Isommissa yleisötapah-
tumissa vaatimukset viran-
omaisten puolelta kasva-

vat, joten oppilaitoksen alueella luonnollinen 
enimmäisosallistujamäärä on opiskelijoiden ja 
henkilökunnan yhteenlaskettu määrä. Tapah-
tumapaikka tuo omat rajoituksensa. Pieneen 
luokkatilaan ei kannata tuoda yli 50 henkeä 
ja pieneen liikuntasaliin mahtuu enintään 300 
henkeä. Suurempaan voidaan ahtaa jo melkein 
tuhat ihmistä. Kaikilla oppilaitoksilla pitää olla 
turvallisuussuunnitelma, josta tilakohtaiset 
maksimihenkilömäärät löytyvät.

”Opiskelijoille on 
turha tuputtaa ristikon 
täyttökurssia, jos aihe 

ei kiinnosta”



Kirjatkaa kaikki mahdolliset ja mahdottomat 
ajatukset paperille. Suuresta määrästä ajatuk-
sia voi alkaa karsia sellaisia, joista voi suoraan 
sanoa, ettei niitä voida järjestää. Päät yhteen 
lyötäessä tieto karttuu. Omaan ajatukseen voi 
toisella olla hyväkin lisäajatus tai toisaalta pai-
nava peruste, miksi tiettyä ideaa ei voi tai kan-
nata yrittää. 

Ideoinnissa kannattaa olla mahdollisimman 
kekseliäs ja kehittää tapahtumasta omintakei-
nen. Toinen vaihtoehto voi olla mahdollisim-
man perinteikäs tapahtuma, joka on aina kiin-
nostanut osallistujiaan. 

Tapahtumia on juuri niin monta kuin on 
keksijöitäkin. Ideoiden skaala liikkuu pienestä 
välitunnin mittaisesta aina monen päivän ta-

Tuhat ja yksi 
tapahtumaideaa
Pääsääntöisesti kaikki alkaa aina ideasta. Jos-
tain ajatuksen juoksusta, itsestä jopa tyhmältä 
tuntuvasta mielen vinksahduksesta. Idean saa-
jan ei kannata hautoa ajatuksiaan yksin vaan 
rohkeasti kysyä muitakin mukaan kehittele-
mään ajatuksesta ihan oikeaa tapahtumaa.

”Mulla on ajatus, voisitko lähtee messiin 
järkkäämään…?”

Kavereiden innostuttua ajatuksesta on hyvä 
järjestää ideariihi, jossa heitellään ajatuksia 
tapahtumasta ja sen toteuttamisesta. Idean 
keksijän kannattaa karsia mustasukkaiset tun-
temukset tapahtuman suhteen. Muut ovat 
varmasti mieluummin mukana järjestämisessä, 
jos pääsevät mukaan ideoimaan ja suunnittele-
maan tapahtumaa.
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pahtumiin, kirpputorista pitkiin ulkomaanmat-
koihin ja kaikkeen siltä väliltä. Osallistujia voi 
olla omasta luokasta tai ryhmästä tai vaikkapa 
koko koulutuskuntayhtymän alueelta, mikseipä 
vaikka koko Suomesta.

Yleensä kaikista tuntuu, että itsellä on se 
paras ajatus ja ryhmän vahvimmat yrittävät 
tuputtaa omiaan eniten. Tuttu juttu. Ryhmäs-
sä toimimisen edellytyksiin kuuluu omien ar-
gumenttien esittäminen ja 
saman mahdollisuuden 
antaminen toisille. Siispä 
tapahtumaidealista kar-
sittuna pöytään ja demo-
kraattisesti äänestämään 
parasta vaihtoehtoa. Näin 
löytyy se suurimman osan 
mielestä paras idea toteutettavaksi.

Aina ryhmässä on myös niitä, joita tietyn 
jutun tekeminen ei kiinnosta ja helposti tulee 
eteen tilanteita, joissa kaikki eivät pysty taipu-
maan enemmistön päätökseen. Silloin näiden 
henkilöiden saattaa olla järkevää jättäytyä pro-
jektista ja tehdä myöhemmin oman kiinnostuk-
sensa mukainen tapahtuma. Mukana olijoiden 
on nimittäin syytä sitoutua tapahtumaan ja sen 
tarkoitukseen. Keskustelemalla ristiriidat usein 
kuitenkin selviävät.

Ideariihen villien ajatusten vaihdon jälkeen 
on syytä tehdä reality check, jossa punnitaan 
mahdollisuuksia järjestää tapahtuma menes-
tyksekkäästi. Kiinnostaako tapahtuma kohde-
ryhmää? Pystytäänkö tapahtuma järjestämään, 
riittävätkö rahat? Onko tekijöitä riittävästi? 
Saadaanko lupa oppilaitokselta? Onko tässä 
mitään järkeä?

Tapahtuman järjestämisessä on aina oltava 
mukana myös annos realistisuutta. Järjestelyi-
den onnistuminen on kiinni voimavarojen so-
vittamisesta todellisuuteen. Mikäli esimerkiksi 
tapahtuman tekijöitä ei ole tarpeeksi, ei ison 

tapahtuman järjestäminen onnistu ilman yli-
kuormittuneita duunareita. Tai jos ideoitsijan 
mielestä maailman paras tapahtuma ei kiinnos-
takaan ketään muuta.

Kun tapahtuman aihe on selvinnyt, on jär-
kevää pysyä päätöksen takana. Ei pidä lähteä 
sotkemaan vaikkapa kirpputorin järjestämistä 
säbä-kerhoon, vaikka viileimmän tutorin mu-
kaan se on parasta ikinä. Ideoita voi kyllä sekoit-

taa ja mitä villeimpiä ajatuk-
sia yhdistää, mutta kaikessa 
ideoinnissa on hyvä pitää 
realiteetit mielessä, miet-
tiä mitkä ideat toimivat 
yhdessä oikeasti. Yhteinen 
tarkoitus pitää löytyä. Kun 

pysytään siinä päätöksessä, 
mihin on yhdessä päädytty, niin säästytään har-
mailta hiuksilta. Jos ajatukset eivät ole toteu-
tettavissa samassa yhteydessä, voi tapahtumia 
järjestää useamman.
Liitteenä lista erilaisista tapahtumaideoista.

”Ideariihen villien 
ajatusten vaihdon 

jälkeen on syytä tehdä 
reality check”
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Kuka järjestää?
Tapahtuman järjestäjänä voi olla muutama 
opiskelija tai opiskelijoista koostuva ryhmä, 
mutta monen asian hoitaminen saattaa helpot-
tua, kun taustalla on oppilaskunta tai oppilai-
tos. Suurempien tapahtumi-
en järjestäjä voi olla vaikka 
koulutuskuntayhtymä.

Tapahtuman luonteesta 
riippuen kannattaa tarkkaan 
miettiä, kuka on virallinen 
järjestäjätaho. Tarvitaanko 
tapahtuman järjestelyissä 
yhdistyksen y-tunnusta? Täytyykö tapahtumaan 
tehdä hankintoja, solmitaanko laskutussopi-
muksia? Hyödynnetäänkö tapahtumaa oppi-
laskunnan rekrytoinnissa? Haluaako oppilaitos 
markkinoida itseään lähialueiden peruskouluil-
le? Järjestäjä pitää valita tapahtuman oikeiden 
tekijöiden ja tapahtuman tavoitteiden mukaan, 
jolloin kiitos tapahtuman järjestämisestä menee 

oikeaan osoitteeseen. Pienemmän tapahtuman, 
vaikkapa kirpputorin, järjestäminen onnistuu 
muutaman aktiivisen opiskelijan voimin. Vaa-
tivamman disko- tai karaoke-illan järjestelyi-
hin puolestaan oppilaskunnalla on paremmat 
edellytykset. Suurien tapahtumien, esimerkiksi 

konsertin, järjestämiseen 
tarvitaan jo koko oppilaito-
syhteisön osallistumista.

Tapahtumat vaativat 
aina paljon aikaa ja vaivaa, 
joten mukana olevien mää-
rä kannattaa aina mitoittaa 

mieluummin liian suureksi 
kuin liian pieneksi, jotta työmäärä ei kasva liian 
suureksi per yksi opiskelija.

Esimerkkejä järjestäjien määristä
Tarvittavien järjestäjien määrät riippuvat tapah-
tuman luonteesta ja suuruudesta. Varsinainen 
tarve selviää tarkempaa suunnitelmaa tehtäes-
sä. Vastuut kannattaa jakaa niin, että jokaisella 
on hoidettavana oma kokonaisuutensa.

Välituntijumppa 1–2 henkilöä• 
Kokkailukerho 1–3 henkilöä• 
Kirpputori  1–4 henkilöä• 
Säbäkerho 1–4 henkilöä• 
Ryhmäytyminen 2–3 henkilöä• 
Laskettelureissu 2–5 henkilöä• 
Tutustumismatka 2–4 henkilöä• 
Disko  3–7 henkilöä• 
Bändi-ilta  3–10 henkilöä• 
Harrastuspäivä 4–20 henkilöä• 
Konsertti  10–50 henkilöä• 
Festivaalikiertue 20–80 henkilöä• 

”Vastuut kannattaa 
jakaa niin, että jokaisella 

on hoidettavana oma 
kokonaisuutensa”
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Suuri ja mahtava oppilaskunta
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaitoksen 
opiskelijat. Heidän joukostaan valitaan oppi-
laskunnalle hallitus. Hallitus valitaan perintei-
sesti lukukauden alussa 
syksyisin. Hallitus edus-
taa oppilaitoksen opis-
kelijoita monenlaisissa 
paikoissa ja hallituksel-
la on hyvät yhteyden 
muun muassa oppilai-
toksen hallintoon ja hen-
kilökuntaan.

Oppilaskunnan hallituksen osaamista ja yh-
teyksiä kannattaa käyttää hyväksi tapahtumia 
järjestettäessä. Hallituksissa toimii usein ai-
kaansaavia ja aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat 
varmasti mielellään mukana järjestämässä eri-
laisia tilaisuuksia. 

Lisätietoja oppilaskunnan toiminnasta saat 
opintojen alussa jaettavista oppaista tai luen-
noilta. Myöhemmin tietoja löytyy esimerkiksi 
ilmoitustaululta tai oppilaitoksen henkilökun-
nalta, vaikkapa opintotoimistosta.

Oppilaskunnalla on usein 
käytettävissään rahaa, jonka 
käytöstä päättää  oppilaskun-
nan hallitus. Tapahtumaide-
asta vinkkaaminen puheen-
johtajalle saattaa jopa johtaa 
rahoituksen löytymiseen. 

Jos oppilaitoksessasi ei 
ole oppilaskunnan hallitusta, 

kannattaa sellainen ensitöikseen perustaa. Siitä 
on apua tapahtuman toteuttamisessakin. Opis-
kelijajärjestöt auttavat alkutaipaleella ja koulut-
tavat oppilaskuntatoiminnassa.

”Jos oppilaitoksessasi 
ei ole oppilaskunnan 
hallitusta, kannattaa 
sellainen perustaa”
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Tutoreissa on voimaa
Monissa oppilaitoksissa on tutortoimintaa. 
Opiskelujen alussa tutorit ohjaavat opiskelijoi-
ta, kertovat oppilaitoksen arkirutiineista ja ryh-
mäyttävät aloittavia luokkia. Tutorit järjestävät 
tapahtumia, esimerkiksi avointen ovien päivää 
ja muita oppilaitoksen markkinointiin liittyviä 
tilaisuuksia.

Tutoreita pyritään sijoittamaan kaksi jo-
kaiseen aloittavaan ryhmään, joten oppilai-
toksissa on melkoinen joukko tutoreita, jopa 
useita kymmeniä. Tässä joukossa on mielet-
tömästi voimaa tehdä ja toteuttaa isojakin ta-
pahtumia. Tutoreiksi valitaan usein reippaita 
ja sosiaalisia opiskelijoita, jotka ovat perillä 
oppilaitoksen arjesta. Tapahtuman järjestäjän 
onkin syytä ottaa yhteyttä tutortoiminnasta 
vastaavaan henkilökunnan edustajaan ja mah-
dollisesti tutoreita koordinoivaan opiskelijaan. 
Tutorit saattavat erikoistua erilaisiin tehtäviin, 
harrastustoimintaan, kulttuuritoimintaan tai 
kansainvälisyyteen. Näitä taitoja on perustel-
tua hyödyntää. 

Ammenna tietoa henkilökunnalta
Opiskelijat ovat pääsääntöisesti ammatti-
oppilaitoksessa vain 3 vuotta, henkilökunta 
voi olla kolme vuosikymmentä. Henkilökun-
ta on tapahtumia järjestävien opiskelijoiden 
korvaamaton apu, jossain mielessä jopa ta-
pahtuman onnistumisen edellytys. Henkilö-
kunnan tietotaitoa kannattaa hyödyntää mah-
dollisimman paljon, koska heillä on sellaista 
kokemusta, jota opiskelijoilta ei voi löytyä. 
Henkilökunta tietää esimerkiksi, onko oppilai-
toksessa järjestetty ideasi mukaista tapahtu-
maa aikaisemmin. Menikö silloin kaikki hyvin 
ja miten tapahtumasta voitaisiin tehdä vielä 
parempi?

Oppilaitoksen johto, etunenässä toki rehto-
ri tai koulutusalajohtaja, vastaa kaikesta mitä 
oppilaitoksessa tapahtuu, myös suunnittele-
mastasi tapahtumasta. Rehtorilta on siis saa-
tava lupa oppilaitoksen alueella järjestettäviin 
tapahtumiin. Usein henkilökunta suhtautuu 
yhteisöllisiin tapahtumiin suopeasti, kunhan 
ne eivät häiritse opetustyötä.

Henkilökunnalta saattaa tulla hyviä ehdo-
tuksia tai mahdollisesti joitain rajoitteitakin, 
joihin on reagoitava ottamalla neuvosta vaarin 
tai neuvottelemalla muista vaihtoehdoista. Ei 
kannata lannistua ensimmäisestä esteestä tai 
ongelmasta vaan miettiä miten ideaa voitaisiin 
jalostaa tai asioita tehdä toisella tapaa, jotta ta-
pahtuma saadaan onnistumaan. Oppilaitoksen 
organisaatiossa työskentelee hyvin monenlaisia 
ihmisiä, ihan niin kuin opiskeleekin. Jotkut saat-
tavat innostua esittämästäsi ideasta ja toiset 
puolestaan torppaavat koko ajatuksen. Kaikki-
en ei onneksi tarvitsekaan innostua, muutama-
kin tukija riittää.
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Mietteistä eteenpäin
Hyvää ideaa kannattaa tutkiskella tarkemmin 
ennen järjestämispäätöksen tekemistä. Hyvä 
tapahtuma on hyvin valmisteltu ja mietitty. Sil-
loin kaikki toimii ja tapahtuma onnistuu.

Tapahtumaidean kehittelyssä on pohdittu 
sellaisia kysymyksiä kuin: kenelle, miksi, missä 
ja mitä? Kehittelyssä syntyneet ajatukset on 
hyvä laittaa paperille ja käydä niitä läpi monel-
ta kantilta.

Kaikessa viisaudessaan Albert Humphrey on 
kehittänyt SWOT-analyysin. Kyseessä on työka-
lu, joka soveltuu tapahtuman jatkokehittelyyn 
oikein hyvin. 

Ajatuksena SWOT:issa on kirjata ylös tapah-
tuman vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuk-

Suunnittelu

sia ja uhkia. Tapahtumaa mietitään jokaisen 
osion kannalta. Puntaroinnin jälkeen pystytään 
hahmottamaan miten vahvuuksia voidaan 
käyttää hyväksi, miten heikkouksia muutetaan 
vahvuuksiksi, miten mahdollisuuksia hyödyn-
netään ja miten uhkia vältetään.

Tämä saa yleensä tapahtumanjärjestäjät 
pohtimaan tapahtuman edellytyksiä ja näke-
mään tilanteen realistisesti.

Voit täyttää oman tapahtuman SWOT-taulu-
kon viereisellä sivulla.
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SWOT

Vahvuudet:
(Strengths)

Mahdollisuudet:
(Opportunities)

Heikkoudet:
(Weaknesses)

Uhat:
(Threaths)
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Ei tapahtumaa 
ilman suunnitelmaa
Tapahtuman järjestämisessä ylivoimaisesti 
kaikkein tärkeintä on tehdä suunnitelma. Kir-
jallisesti. Yksi ihminen, tai edes koko porukka, ei 
voi muistaa kaikkea ilman selkeää ja konkreet-
tista suunnitelmaa!

Kaikkien tietojen ja suunnitelmien kirjaami-
nen paperille on muutenkin järkevää. Kun ke-
rätään jokainen tiedon murunen yhteen paik-
kaan, tiedoista voidaan sitten koostaa erilaisia 
tarpeita varten vedoksia, hakemuksia, anomuk-
sia, suunnitelman osia, markkinointimateriaalia 
ja muita papereita.

Suunnitelma on helpointa kirjoittaa word-
tiedostoksi. Tekstitiedostossa on ongelmana 
se, että siitä on liikkeellä monia versioita. Tästä 
syystä suurissa organisaatioissa käytetään hy-
väksi nettipalveluita. Tapahtumasta voidaan 
luoda verkkoon wiki, jota on helpompi pitää 
ajan tasalla.

Tietoja kerää tapahtuman tai projektin vetä-
jä. Hänen on helppo ohjata toisistaan riippuvia 
tehtäviä ja osa-alueita. Tapahtuman järjestämi-
sessä monet asiat menevät usein päällekkäin ja 
vielä useammat riippuvat toisistaan. Näin voi 
käydä esimerkiksi, jos konsertin näytteilleaset-
tajista vastaava haluaisi siirtää suunnitelmasta 
poiketen yhtä huoltoteltan paikkaa. Jos vastaa-
va ei tarkista asiaa projektipäälliköltä, hän voi 
tajuamattaan tukkia pelastustien, jättää huo-
mioimatta sähköjohtojen lisätarpeen, ohjata 
yleisöä huonosti, peittää ensiaputeltan kyltin 
tai vaikkapa luoda sopimusrikkomuksen, jonka 
takia näytteilleasettajalta ei saadakaan osallis-
tumismaksua.

Esimerkki verkkopalvelusta, jonka avulla 
voit päivittää suunnitelmaasi kätevästi:

www.wiki.com
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Työnjako hahmottuu
Idean hahmottuessa joukosta alkaa nousta esiin 
tekijöitä, joista kiinnostuksensa, jaksamisensa 
ja innostumisensa vuoksi tulee tapahtuman tai 
projektin johtohahmoja. He ovat vastuunkanta-
jia, joita muiden kannattaa kuunnella.

Jokaisella tapahtumaproduktiolla täytyy olla 
selkeä johtaja, vastaava tai järjestäjä, joka vas-
taa koko organisaation toiminnas-
ta. Johtajan tehtävänä on nivoa 
aluejohtajien tehtävät yhteen 
ja seurata, että he onnistuvat 
tavoitteissaan.

Tapahtuman luonteen ja 
tarkoituksen pohjalta voidaan 
määrittää, millaisia muita tehtä-
viä tarvitaan. Tapahtuman järjestelyt kannattaa 
jakaa selkeisiin alueisiin, esimerkiksi kalusteet, 
äänentoisto, lupa-asiat, yhteistyökumppanit, 

markkinointi, ja niin edespäin. Kun organisaatio 
alkaa hahmottua, ryhmä voi äänestää vastuu-
paikkojen jaosta. Näin saadaan jokaiselle oma 
juttu, josta vastata.

Mikäli tekijöitä ja innokkaita riittää, voi ai-
healueille muodostaa tiimit tai nimetä kaikille 
vastuullisille varatyypit. Näin tapahtuman jär-
jestäminen ei ole kiinni vain vastuullisten jak-
samisesta. 

”Jokaisella 
tapahtumaproduktiolla 

täytyy olla selkeä johtaja”
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Janasta on aikatauluksi
Jo suunnitteluvaiheessa tapahtuman aikatau-
lut tulevat tutuiksi. Tavallinen aikajana auttaa 
hahmottamaan, mitä asioita täytyy tehdä mil-
loinkin. Tehtävät on hyvä kerätä tekijäkohtai-
sesti paperille aikataulun 
mukaisessa järjestykses-
sä. Niin tiedetään aina 
kenen tulee tehdä mi-
täkin ja mihinkin aikaan. 
Jopa suunnittelu kannat-
taa aikatauluttaa. 

Aikataulua pidetään 
yllä siitä hetkestä lähtien kun tapahtumaa 
aletaan suunnitella, ja sen pitää ulottua aina 
jälkitoimenpiteisiin, huoltoon ja palauttee-

seen saakka. Tapahtuma ei pääty osallistujien 
poistumiseen.

Suunnittelun tärkeitä vaiheita on määrittää 
tapahtuman aika, joka on monesti ilmoitettava 
viranomaisillekin. Mitä tehokkaammin tapah-
tuman järjestelyt on suunniteltu, sitä toden-

näköisemmin se onnistuu. 
Ylimääräiset tyhjät hetket 
ohjelmanumeroiden vä-
lissä kannattaa poistaa ja 
tiivistää aikataulu riittä-

viin mittoihin. Kolikolla on 
kääntöpuolikin: ihmisillä 

menee usein aikaa enem-
män kuin osaisi ajatella. Esimerkiksi juhlaruo-
kailu ei ole isolta porukalta hetkessä ohi tai siir-
tymiset ottavat aikaa luultua enemmän.

”Aikataulua pidetään 
yllä siitä hetkestä lähtien 
kun tapahtumaa aletaan 

suunnitella”
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Turvallisuus 
on numero yksi.
Turvallisuus koetaan usein valvontakameroik-
si ja käsiraudoiksi, mutta todellisuudessa se 
on valmistautumista asioihin, joita ei koskaan 
toivoisi tapahtuvan. Valmistautumisella varmis-
tetaan, että järjestäjätaho osaa toimia tarvit-
taessa.

Hyvä turvallisuudesta huolehtiminen on las-
kettelumatkalla vaarallisesta rinteestä varoitta-
minen, välitunti-tanssiksessa kastuneen lattian 
pyyhkiminen. Järjestäjällä on aina vastuu tapah-
tuman turvallisuudesta ja siinä ennaltaehkäisy 
on tärkeintä. Mikäli jotain kuitenkin tapahtuu, 
on hyvä olla selvillä siitä, mistä löytyvät ensi-
aputarvikkeet ja ensiaputaitoiset ihmiset.

Laissa ja asetuksissa määritellään monia 
asioita turvallisuudesta. Kokoontumislaki ja 
laki järjestyksenvalvojista määrittelevät turval-
lisuuteen liittyviä asioita. Pelastuslaki velvoittaa 
ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin. 

Terveydensuojelulaki antaa määräyksiä elintar-
vikkeiden kanssa toimimisesta. Laki kulutusta-
varoiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuu-
desta kannattaa tapahtuman järjestäjän tuntea 
myös.

Jotta onnettomuuksiin ja vahinkoihin voi-
daan varautua ja ennaltaehkäistä niitä, tehdään 
tapahtuman riskikartoitus. Siinä arvioidaan, 
millaisia riskejä tapahtumalla on ja kuinka to-
dennäköisinä niitä pidetään. Millaisia seurauk-
sia niistä syntyy ja miten riskiä voitaisiin pie-
nentää?

Aina voi soittaa viranomaisten palvelunu-
meroihin ja kysyä mitkä lait tai lupa-asiat tulee 
ottaa huomioon omaa tapahtumaa järjestäes-
sä.

Tämän oppaan liitteenä on riskikartoitus-
lomake. Suomen laki löytyy osoitteesta:
www.finlex.fi
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Järjestyksen pitäminen
Ihmisten on koettava, että he voivat osallistua 
tapahtumaan turvallisesti. Turvallinen ilmapiiri 
luodaan pitämällä hyvää järjestystä yllä, toisin 
sanoen autetaan ihmisiä toimimaan väkijou-
kossa. Tämä onnistuu helposti hoitamalla pai-
kalle järjestyksenvalvojia.

Järjestyslaissa määritellään yleiseen järjes-
tykseen liittyviä asioita. Järjestyslaki säädettiin 
vuonna 2003 korvaamaan kuntien omat sään-
nöt. Järjestyslaki koskee 
yleisesti käytettäviä 
paikkoja riippumatta sii-
tä, kuka ne omistaa. Tiet, 
kadut, puistot, uima-
rannat, urheilukentät ja 
muut yleisölle auki olevat 
paikat kuuluvat lain piiriin. Tapahtuman järjes-
täjän kannattaakin perehtyä järjestyslakiin.

Tapahtumaa järjestettäessä pitää hyvissä 
ajoin olla yhteydessä poliisiin ja selvittää polii-
sin arvio tarvittavista järjestyksenvalvojista. Jär-
jestyksenvalvojien määrä riippuu tapahtuman 
riskeistä ja yleisömäärästä.

Esimerkkejä järjestyksenvalvojien määristä 
(vain suuntaa-antavia, virallisen määrän vahvis-
taa poliisi):

Oppilaitoksen harrastepäivä  • 
0–1 järjestyksenvalvojaa
Disko paikallisessa ravintolassa  • 
2–3 järjestyksenvalvojaa
Konsertti oppilaitoksen pihalla  • 
4 järjestyksenvalvojaa
Konsertti urheilukentällä   • 
5–10 järjestyksenvalvojaa
Festarit    • 
useita kymmeniä järjestyksenvalvojia

Järjestyksenvalvojana ei saa ihan kuka 
tahansa toimia. Järjestyksenvalvojaksi hy-
väksytään yli 18-vuotias, joka on saanut sisä-
asiainministeriön vahvistaman, 32-tuntisen 
koulutuksen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymi-
sestä päättää kotikunnan poliisilaitos. Ammatti-
oppilaitoksissa tai koulutuskuntayhtymissä voi 
olla järjestyksenvalvontakoulutusta esimerkiksi 
turvallisuusalalla, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaa-
jilla tai vaikkapa matkailupuolella.

Poliisi saattaa hyväksyä myös tilapäisiä jär-
jestyksenvalvojia, joil-
la järjestyksenvalvojan 
korttia ei tarvitse olla. 
Tilapäiset järjestyksen-
valvojat toimivat aina 
kortillisen järjestyksen-

valvojan alaisuudessa.

Pysyykö lava kasassa?
Suuremmissa tapahtumissa täytyy usein raken-
taa tilapäisiä rakennelmia: lavoja, korokkeita, 
torneja ja muita sellaisia. Kunta, jossa tapah-
tuma järjestetään, määrittää loppupeleissä 
tarvitaanko tapahtumalle rakennuslupa. Tilai-
suuksien rakenteiden turvallisuudesta kannat-
taa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisiin.

Vanhempia rakennuksia käytettäessä vastaa 
tulee useasti tilanteita, joissa rakennuksesta ei 
ole tehty pelastussuunnitelmaa. Tällaisia tilo-
ja voivat olla teollisuushallit tai vanhat ladot, 
joita ei ole alun perin tarkoitettu suurille ihmis-
määrille. Näissä tapauksissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota riittävään pinta-alaan, pois-
tumisteihin ja niiden esteettömyyteen, sosiaa-
litilajärjestelyihin, pelastussuunnitelmaan ja 
liikennejärjestelyihin.

”Järjestyksenvalvojien 
määrä riippuu tapahtuman 

riskeistä ja yleisömäärästä”
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Hätäuloskäynti
Oletko tiennyt, että tapahtuman ulos-
käynnillekin on olemassa leveysmääri-
tyksiä, joista tulee huolehtia tapahtu-
man kasvaessa suuremmaksi.

1000 opiskelijan tapahtumassa ulos-
käynnin täytyy olla vähintään 2m 80cm 
leveä. Suuremmat kulkuaukot toki autta-
vat ruuhkan purkautumista.

Tarkista ajantasaiset määräykset pe-
lastustoimesta.
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Light my fire
Avotulen kanssa tulee olla aina varovainen. 
Avotulta ei saa tehdä metsäpalovaroituksen 
aikaan. Kaikkea avotulta tulee valvoa jatkuvasti 
ja avotulipisteillä pitää olla sammuttamiseen 
tarvittavat välineet.

Turvaetäisyys avotulelle on esimerkiksi ul-
koroihun osalta 4 metriä lähimpiin rakennel-
miin tai kulkuväyliin. Jätkänkynttilä vaatii 5–10 
metrin turvaetäisyyden. Tulishow’t ja muut 
vastaavat ovat ammattilaisten tekemiä, ja he 
määrittelevät itse turvaetäisyyden. Kannattaa 
silti varautua vähintään 5–10 metrin matkaan 
niin pituus-, leveys- kuin korkeussuunnassa.

Oppilaitoksen henkilökunta voi myös rajoit-
taa tulen käyttöä. Mahdollisista rajoituksista 
kannattaa keskustella turvallisuudesta vastaa-
van henkilökunnan edustajan kanssa.

Tarkista ajantasaiset määräykset pelastus-
toimesta.

”Kaikkea avotulta tulee 
valvoa jatkuvasti”
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Paperi, jota ei koskaan 
toivoisi tarvitsevansa
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tehdään 
erikseen ainakin jokaisesta tapahtumasta, jo-
hon osallistuu yli 500 henkeä kerrallaan. Toki 
suunnitelma kannattaa laa-
tia osallistujamäärältään 
pienemmistäkin tapah-
tumista. Pelastussuun-
nitelma vaaditaan myös, 
jos ylitetään kokoon-
tumistilalle asetettu 
maksimihenkilömäärä, 
esityksessä käytetään te-
hosteräjähteitä, luonnonolot ovat poikkeuk-
selliset, käytettäviin välineisiin liittyy poikkeuk-
sellisia vaaratekijöitä tai jos tapahtuma vaatii 
muuten erikoisia turvallisuus- tai liikennejär-
jestelyjä.

Suunnitelmaa ei laadita vain sen takia, että 
olisi mahdollisuus onnettomuuden jälkeen sa-
noa, että kyllä sellainen oli tehty. Lähtökohta 

täytyy olla suunnitelmaa luotaes-
sa, että se kartoittaa ris-
kejä ja ennaltaehkäisee 
niitä. 

Turvallisuus- ja pe-
lastussuunnitelma on 
virallinen paperi, johon 
kootaan yhteen kaikki 

turvallisuuteen liittyvät 
asiat tapahtumasta. Viranomaiset saavat il-
moituksen perusteella oleellisia tietoja pelas-
tustoimiin. Tiedot auttavat, jos tapahtumassa 
sattuu jokin onnettomuus. Vaikka paperin si-
sältö noudattaa samaa kaavaa myös pienten 

”Lähtökohta täytyy olla 
suunnitelmaa luotaessa, 

että se kartoittaa riskejä ja 
ennaltaehkäisee niitä”
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tapahtumien kohdalla, jolloin sen tekeminen 
voi järjestäjästä tuntua varsin turhauttavalta, 
on suunnitelmaan syytä kiinnittää huomiota, 
sillä onnettomuuksia voi aina sattua ja silloin 
suunnitelma voi pelastaa päivän.

Suunnitelma tulee käydä mukana olijoiden 
kanssa huolellisesti lävitse, jotta vahingon sat-
tuessa jokainen organisaatiosta osaa toimia 
sen mukaan. Isommassa tapahtumassa kou-
lutetaan vastuuhenkilöt, jotka jakavat tietonsa 
taas eteenpäin alaisilleen.

Turvallisuussuunnitelma sisältää tiedot 
tapahtumasta ja paikasta, tapahtuman järjes-
täjän tiedot ja vastuuhenkilöt. Lisäksi siinä on 
yhteystietoja ja ajo-ohjeita. Dokumentti valot-
taa tapahtuman riskinhallintaa ja osallistujien 
määrää, paloturvallisuutta, ensiapua ja vakuu-
tusasioita.

Virallisen turvallisuus- ja pelastussuunnitel-
mapohjan löydät kirjan liitteiden joukosta.

Tapahtuman nimi ja luonne• 
Vastuullinen järjestäjä• 
Osanottajamäärä, yleisö ja sivulliset• 
Tiedotus ja etukäteisohjeet• 
Suunnittelu ja organisointi• 
Vakuutusasiat• 
Lupa- ja ilmoitusasiat• 
Johtaminen ja vastuunjako• 
Työnjako• 
Paikka ja reitit• 
Opasteet• 
Liikenteenohjaus ja pysäköinti• 

Kuulutukset ja juontajat• 
Järjestyksenpito• 
Ohjelman sisältö• 
Henkilökunnan valmiudet• 
Välineistö, niiden huolto ja tarkistus• 
Toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi• 
Ensiapu• 
Paloturvallisuus ja pelastustiet• 
Sähköt ja rakenteet• 
Poistumismahdollisuudet• 
Suojautumismahdollisuudet• 

Erimerkki turvallisuus- ja pelastussuunnitelman sisällöstä:
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Kun viesti menee perille 
suunnitelmallisesti
Suunnitelmista ehkä se toiseksi tunnetuin on 
markkinointisuunnitelma, laajemmin tiedotus- 
ja markkinointisuunnitelma. Siitä selviää, mitä 
tapahtumasta halutaan kertoa, kenelle ja mihin 
aikaan. Järjestäjän on mietittävä oman tapah-
tumansa viestiä ja kenelle siitä halutaan kertoa.  
Sen lisäksi täytyy pohtia niitä lukuisia paikkoja 
ja keinoja levittää sanomaa. 

Osallistujille viesti voi olla yksinkertaisuu-
dessaan: ”Me ollaan järjestetty siisti tapahtu-
ma. Tänään nautitaan!” Medialle puolestaan 
saman tapahtuman viesti voisi olla: ”Aktiivinen 
oppilaskunta vetää yhtä köyttä – Vuoden par-
haat bileet.”

Nykypäivänä tapahtumien markkinointi on 
huomattavasti aiempaa helpompaa tietokonei-
den ja verkkojen monipuolistuessa. Internetin 

ansiosta tietoa voi levittää nopeasti, helposti ja 
ilmaiseksi. On oleellista suunnitella, mitä tiedo-
tuskanavia käytetään mihinkin tarkoitukseen ja 
ennen kaikkea mihin aikaan.

Tapahtumaan voidaan luoda muun muas-
sa esitteitä, mainoksia (lehti, tv, netti, radio), 
ennakkotiedotteita, julisteita, ilmoituksia, 
lehdistötiedotteita, kutsukirjeitä, kutsuvieras-
kortteja, myyntikirjeitä ja sähköposteja, pitää 
näyttelyitä, tiedotustilaisuuksia ja vaikka mitä 
muuta. Markkinointikeinoille vain mielikuvitus 
asettaa rajat.

Markkinointisuunnitelmassa listataan kaikki 
halutut markkinoinnin ja viestinnän keinot. Jo-
kaisen keinon kohdalla vastataan kysymyksiin 
kenelle, milloin ja kuka? Suunnitelmasta on 
helppo seurata, mitkä asiat on tehty ja kenen 
pitäisi vielä tehdä mitäkin.

Tämän oppaan liitteenä on pohja markki-
nointisuunnitelmaksi.
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Ja mapillinen 
muuta paperia
Kaikista oppilaitoksissa järjestettävistä tapahtu-
mista ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään pa-
peria, mutta suurempiin ja jopa mahdollisesti 
maksullisiin tapahtumiin mentäessä erilaisia 
dokumentteja tarvitaan tai vaaditaan.

Tässä muutamia papereita, joita saattaa 
tulla vastaan. Näistä harvoja tarvitaan 
opiskelijoiden tapahtumissa, mutta nii-
den olemassaolosta on jokaisen järjes-
täjän hyvä tietää, jos viranomaiset niitä 
kysyvät.

rahoitussuunnitelma• 
toimintasuunnitelma• 
sopimukset, ennakkosopimukset ja • 
kauppakirjat.
kriisisuunnitelma• 
kartta tapahtumapaikasta• 
kartta tapahtumapaikan lähialueista• 
listaus järjestyksenvalvojista• 
kokoontumistilan selvitykset• 
vartioimissopimukset• 
päätös liikennejärjestelyistä• 
jätehuoltosuunnitelma• 
todistus tilapäisistä rakennelmista• 
elintarvikkeiden myynnin hyväksy-• 
mistodistus
päätös liikenteenohjaajista• 
vastuuvakuutuspaperit• 
ensihoidon järjestäminen• 
meluilmoitus• 
anniskeluluvat• 
toimintakertomus• 
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Money, money, money
Raha ratkaisee. Sanonta kertoo puolet totuu-
desta. Ilman mitään rahoitusta on vaikeaa 
tehdä ainakaan isompia tapahtumia. Toisaalta 
kaikkeen tekemiseen ei tarvita rahaa vaan riit-
tävästi tekemisen asennetta. Siis aina ei raha 
ratkaise. Tapahtumasta 
saattaa puuttua vaikka-
pa äänentoisto, mutta 
sellaisen voikin saada 
lainaksi esimerkiksi kun-
nan nuorisotoimelta. 

Ei ne suuret tulot vaan ne pienet menot. Ta-
pahtuman menot koostuvat monista pienem-
mistä virroista, joista kertyy usein melkoinen 
puro. Onkin aiheellista käydä kuluja läpi tarkas-
ti: voidaanko jokin osa tehdä halvemmalla tai 

jättää vaikka pois? Aina kaiken ei myöskään tar-
vitse olla niin tiptop ja huippuhienoa, voi tyytyä 
vähän vähempäänkin. Kun menot on saatu pu-
ristettua järkevälle tasolle, voidaan alkaa miet-
tiä, mistä saataisiin tarpeeksi tuloja.

Oppilaitoksessa tapahtumien rahoitus kul-
kee useasti oppilaskunnan hallituksen kautta, 

joka on saanut puoles-
taan rahaa oppilaitok-
sen budjetista. Joskus 
oppilaitokset eivät anna 
oppilaskunnalle suoraan 
rahaa vaan toteavat, että 

tapahtuma voidaan järjestää, mutta kulut mak-
setaan oppilaitoksen budjetista. 

Oppilaskunnan hallituksen kannattaa eh-
dottomasti rekisteröityä yhdistykseksi, jotta 
sillä on mahdollisuus avata pankkiin tili. Re-

”Ei ne tulot vaan ne menot”
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kisteröitymisen myötä oppilaskunta voi hakea 
y-tunnuksen, joka mahdollistaa esimerkiksi 
laskutussopimusten teon. Rekisteröityneenä 
yhdistyksenä toimitaan yhteiskunnassa lakien, 
sääntöjen, sopimusten ja 
velvoitteiden mukaan, 
joten se tuo mukanaan 
paljon mahdollisuuksia, 
mutta myös velvollisuuk-
sia. Oppilaskunnan hal-
litus vastaa yhdistyksen 
toiminnasta.

Opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin 
budjetoidaan oppilaitoksissa hyvin rajallisesti 
rahaa, ja aktiiviseksi muuttunut oppilaskunta 
törmää usein siihen, ettei rahaa ole saatavis-
sa kuin vasta seuraavalla tilikaudella. Siksi on 
oleellista yrittää sälyttää ajatus opiskelijoiden 

järjestämästä tapahtumasta tulevaisuuteenkin, 
jotta oppilaitoksen hallinto voi seuraavan vuo-
den budjetissa huomioida opiskelijoiden haluk-
kuuden lisätä yhteishenkeä.

Oppilaskunnat ajat-
televat rahoituskuvioita 

turhankin suppeasti. Pää-
sääntöisesti oppilaitos on 
se taho, josta oppilaskun-

tatoiminnan tapahtumat 
rahoitetaan. Rahoitusta 
mietittäessä kannattai-

si muistaa myös esimerkiksi kunnat. Vaikkapa 
nuorisotoimi voi olla kiinnostunut osallistu-
maan jollain tapaa kunnan opiskelijoiden ta-
pahtumiin.

Opiskelijat käyvät lähialueiden yrityksissä 
työssäoppimisjaksoilla. Voisiko näin syntyneitä 

”Pääsääntöisesti 
oppilaitos on se taho, josta 

oppilaskuntatoiminnan 
tapahtumat rahoitetaan”
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kontakteja käyttää hyväksi rahoituksen hankki-
misessa? Voisivatko yritykset tukea opiskelijoi-
den tapahtumaa? Yrityksille voi tarjota vaikka 
mainostilaa esitteestä tai tapahtuma-alueelta. 
Pankit ovat varmasti kiinnostuneita opiskeli-
jatapahtumista. Opiskeluaikana solmittu asia-
kassuhde pankkiin kestää parhaimmillaan läpi 
elämän. Tästä johtuen pankit tulevat mielellään 
tapahtumiin markkinoimaan omia tuotteitaan 
pientä korvausta vastaan. Isommassa konser-
tissa myyntikojupaikan voi huoletta myydä 
muutamien satasten tai jopa tuhannen euron 
hintaan.

Ammattiopistoista valmistutaan osaajiksi eri 
aloille. Tästä syystä ammattiliitot ovat järkevä 
yhteistyökumppani oppilaitosten tapahtumille. 
Esimerkiksi autotapahtumaa järjestettäessä on 
luonnollista kutsua sen alan ammattilliliittoja 
paikalle. Ammattiliitot ovat isoja organisaatioi-
ta, joiden toiminta perustuu paikallisiin osastoi-
hin. Ammattiliitoilla on myös nuorisotoimintaa. 
Opiskelijoiden omien tapahtumien tiimoilta 
kannattaa olla yhteyksissä juuri näihin paikallis-
osastoihin, jotka saattavat myöntää jopa pientä 
toiminta-avustusta.

Omalla toiminnallaan voi hankkia suurem-
piakin rahoja. Oppilaitokset ovat osaamiskes-
kuksia, joissa on monenkin alan mahdollisuuk-
sia. Voisiko autopuoli korjata auton ja myydä 
sen eteenpäin? Voisivatko graafikot tehtailla 
lähiyrityksille nettisivuja, kokit tehdä ruokaa 
erilaisiin tilaisuuksiin tai hiustaiteilijat pitää 
kampaamoa? Opiskelijat voivat myydä tulevai-
suuden osaamistaan jo opiskeluaikana. Tällä 
tavoin saadaan kerättyä  rahaa oppilaskunnalle 
ja järjestettyä suurempiakin tapahtumia. 

Budjetti
Budjetti on yksinkertaisimmillaan vain 
listaus tulevista ja menevistä rahoista. 
Mitä isomman tapahtuman järjestää, 
sitä enemmän budjetissa on tekemis-
tä.

Opiskelijavoimin tehdyissä tapah-
tumissa ei välttämättä ole pakko tehdä 
budjettia, jos rahaa ei tarvitse pyörittää 
ollenkaan. Usein pienet kulut saadaan 
sovittua laskutuksella tai tarveaineet 
löytyvät suoraan oppilaitoksesta.

Hyvän budjetin merkki on, että siinä 
pysytään. Jos on osattu ottaa tarpeek-
si asioita huomioon, ei budjetti heitä 
suunnitellusta juuri yhtään tai rahaa 
jää jopa yli.

Realismi on päivän sana budjettia 
laadittaessa. Hankinnat kannattaa kil-
pailuttaa eli pyytää tarjous paristakin 
paikasta. Samoin on hyvä karsia turhat 
menot pois ja jättää pientä väljyyttä tär-
keisiin hankintoihin.

Budjetin laatimista ja siinä pysymis-
tä helpottaa tarkkuus ja tuoreet tarjo-
ukset. Luulo on pieleen menon ensim-
mäinen askel, joten jos ei tarkkaa tietoa 
ole, kannattaa aina tarkistaa. Hinnat 
nousevat ja olosuhteet muuttuvat. 

Liitteenä on ison tapahtuman bud-
jettipohja, josta voit ottaa mallia.
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Kättä päälle – 
sopimukset kuntoon
Kaikista tärkeimmistä asioista kannattaa tehdä 
sopimus aina kirjallisesti, joko paperilla tai säh-
köisesti. Kumpikin on yhtä pitävä ja laillinen. 
Helpoimmillaan sopimus syntyy, kun esimerkiksi 
tilaa sähköpostin välityksellä jonkin tuotteen. Ti-
lauksia tekevän kannattaakin olla tarkkana, mitä 
ja miten kirjoittaa esimerkiksi sähköpostilla, jotta 
ei tule luvanneeksi liikoja. 

Hyvä sopimus on etukäteen pitkälle mietitty 
ja selkeä. Esimerkiksi oppilaitoksen joulujuhlissa 
laulettavaa karaokea varten tulee tehdä sopimus 
juontajasta. Sopimuksesta pitää selvitä, mihin ai-
kaan hän esiintyy ja kuinka pitkään, millaisella 
kalustolla show tehdään tai paljonko tarvitaan 
sähköä. Sekin täytyy sopia, mitä seuraa, jos esiin-
tyjä ei saavukaan paikalle tai jos juhlat joudutaan 
perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

“Sopimus kannattaa tehdä 
aina kirjallisesti, joko paperilla 

tai sähköisesti”



54

Sopimuksen sisältöesimerkki
Tilaaja / ostaja / järjestäjä

Oppilaskunta X ry
Toimittaja / myyjä

Parhaiden tanssiaisten ohjelmatoimisto Oy
Kohde

Tanssiaisten äänentoisto ja DJ oppilaitoksen valmistujaisiin
Paikka: Ammattioppilaitos X
Aika: 31.5.2012 klo 17.00–22.00

Kohteen ominaisuudet
Tilaisuuden valmistelu ja rakennustyöt tehtävä 31.5.2012 klo 12.00–15.00 välisenä aikana. 
Tilaisuuden äänentoiston ja valaistuksen on vastattava yökerhon tasoa. Tila 400 neliötä. 

Ehdot
Tilaajalla on mahdollisuus perua tapahtuma maksutta 15.4.2012 mennessä.

Hinta ja muut maksut
500 €
Optio: Tilattavissa lisätunteja DJ:n esiintymiseen 100€ / h

Markkinointi- ja promotyöt
Ohjelmatoimisto mainostaa 2 viikkoa ennen tapahtumaa paikassa X mainostauluin. Järjes-
täjä toimittaa printtimateriaalin valmiina PDF-tiedostona 15.4.2012 mennessä.

Kuvaus ja taltioiminen
Tilaajalla on oikeus taltioida tapahtuma.

Vahingonkorvaukset ja sopimussakko
Ohjelmatoimiston peruuttaessa tapahtuman 15.4.2012 jälkeen, korvaavat he tilaajalle 
kaksinkertaista hintaa vastaavan summan. (1000 €). Aikataulun poikkeamamaksu 300 €.
Tilaajan peruuttamismaksu 15.4.2012 jälkeen on keikkapalkkio. (500 €)

Sovelletaanko jotain lakia
Sopimusta määrittää Suomen laki.

Oikeuspaikka
Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan tilaajaa lähinnä sijaitsevassa käräjäoikeudessa.

Voimassaolo
Sopimus on voimassa 31.5.2012 saakka.

Paikka ja aika
Paikassa X 1.3.2012

Allekirjoitukset
Paula Puheenjohtaja Erkki Esimerkki
Oppilaskunta X ry PTO Oy

Sopimus varmistaa, että 
asiat todella tapahtuvat! 
Jos asiaa ei ole sovittu, ei 

se itsestään tapahdukaan.
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Vakuutus ei satu 
omaan nilkkaan
Vakuutusasiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin 
miltä ne näyttävät. Pykäläviidakkoa on hanka-
laa tulkita ja itsestäänselvyyksiä ei ole. Pää-
sääntöisesti oppilaitok-
sen ottama vakuutus 
korvaa opiskeluaikana 
sattuneet vahingot. 
Yksinkertaistettuna 
se tarkoittaa, että 
mikäli tapahtuma jär-
jestetään oppilaitoksen 
alueella tai sen vuokraamalla tai lainaamalla 
alueella, ja tapahtuma on opiskeluaikaa, silloin 
vakuutus on voimassa.

Avainkysymys onkin: onko vakuutus voi-
massa vain opetussuunnitelman mukaisessa 
opetuksessa? Tapahtumat ovat harvoin ope-
tussuunnitelman mukaista opetusta.

“Mitä suuremmaksi 
tapahtuma paisuu, sitä 

enemmän on kiinnitettävä 
vakuutuksiin huomiota”

Jos tapahtuman järjestäjänä on oppilaskun-
nan hallitus, on varmasti hyvä toimia rehtorin eli 
oppilaitoksen ”valtuuttamana”. Silloin voidaan 
tulkita oppilaitoksen antaneen oppilaskunnan 
hallitukselle tehtäväksi järjestää tapahtuma. 
Ota selvää voidaanko oppilaitoksen vakuutusta 
hyödyntää.

Jokainen vakuutus-
sopimus on erilainen, 
joten kannattaa keskus-
tella rehtorin tai muun 
asiasta tietävän kanssa, 

joka pystyy valottamaan 
faktoja. Opiskelijoilla 
ei usein ole mahdolli-

suuksia lähteä selvittelemään vakuutuspykäliä, 
joten voi pyytää, että oppilaitoksen hallinto sel-
vittäisi asian.

Mitä suuremmaksi tapahtuma paisuu, sitä 
enemmän on kiinnitettävä vakuutuksiin huo-
miota.
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Näe yhteistyön 
mahdollisuudet
Yhteistyökumppaneita on hyvin suotavaa hank-
kia, koska yhdessä tekemällä saavutetaan usein 
paljon enemmän kuin yksin. Kumppaneita voi 
lähteä hakemaan tutuksi tulleista tahoista, 
mutta rohkeasti myös sellaisista, jotka eivät 
ensimmäiseksi juolahda mieleen. Yhteistyö-
tä saadaan aina helpommin aikaiseksi, mikäli 
molemmilla on samoja intressejä tai yhteisiä 
tavoitteita. 

Vieressä on lueteltu tahoja, joiden kanssa 
tapahtumaa järjestävän oppilaskunnan kannat-
taa miettiä yhteistyötä.

Läheisten oppilaitosten oppilaskunnat• 
Tutorit• 
Opiskelijajärjestöt• 
Nuorisovaltuustot• 
Kunnan nuorisotoimi• 
Harrastejärjestöt• 
Ammattiliitot• 
Läheiset lukiot• 
Läheiset yritykset• 
Seurakunnat• 
Koulutuskuntayhtymä• 
Pelastustoimi ja VPK• 
Liikuntajärjestöt ja -seurat• 
Opiskelijoiden ja oppilaitosten yhteis-• 
työjärjestöt
Kansalaisopistot / Työväenopistot• 
Ammattiopistoissa toimivat hankkeet• 
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Suojelija tuo arvovaltaa
Tapahtumilla saattaa olla suojelijoita, joilla yri-
tetään nostaa tapahtuman statusta. Arvovaltai-
sia suojelijoita voivat olla esimerkiksi vaikutus-
valtaiset päättäjät, kunnan johtajat, ministerit, 
kuuluisat urheilijat, kulttuurielämän suosikit 
tai jopa tasavallan presidentti. Oppilaitoksissa 
voidaan käyttää esimerkiksi koulutuskuntayh-
tymän johtajaa.

Tapahtuman suojelijaksi pyydettäessä valit-
tua henkilöä voi lähestyä kohteliaalla, vapaa-
muotoisella kirjeellä, josta käy ilmi tapahtuman 
nimi ja luonne, kuka toimii järjestäjänä ja missä 
ja milloin tapahtuma oikein on. Reilu ele järjes-
täjältä on kutsua suojelija myös osallistumaan 
tapahtumaan seuralaisineen.
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Liputus juhlistaa 
tilaisuutta
Liputtaminen sopii hyvin juhlaviin tapahtumiin, 
kuten esimerkiksi päätösjuhliin ja vastaaviin. 
Suomessa liputus on kansalaisille kuuluva oike-
us, ei suinkaan velvollisuus. Liputtamista koske-
vat tietyt säännöt, jotka tulee ottaa huomioon. 
Lippuun ei saa kirjoittaa tai piirtää mitään yli-
määräistä. Lipun tulisi olla puhdas ja ehjä.

Liputusaika alkaa aamulla kello 8 ja loppuu 
auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 
21. Itsenäisyyspäivänä ja vaalipäivinä liputus-
ajoissa on poikkeuksia.

Linkki!
Liputustietoutta – Suomalaisuuden liitto
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/ 
?page_id=21
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totEUtUS

Ajan palvontaa 
ja oikea-aikaisuutta
Opiskelijatapahtuman tulee huomioida oppilai-
toksen arkeen ja opiskelijoiden elämään liitty-
viä seikkoja. Lukukauden aloitustapahtuma on 
syksyn alussa ja joulujuhla päättää syysluku-
kauden. Laskettelumatkaa taas ei ole mukavaa 
tehdä marraskuun räntäsateessa. Aikatauluun 
vaikuttavat jaksot, joiden loppupuolella opiske-
lijoilla on usein kokeita ja näyttöjä. Lukuvuoden 
kahden viimeisen jakson aikana on eniten työs-
säoppimista, joten kaikkia opiskelijoita on vai-
keata saada paikalle. Oppilaitoksissa lukuvuo-
den päättyminen on muutenkin kiireistä aikaa 
ja henkilökunta on usein ylityöllistettyä. 

Myös tapahtuman teemaan liittyy koko 
joukko kysymyksiä, joita kannattaa pohtia. En-
sinnäkin: onko suunnittelemasi tapahtuma si-
dottu johonkin teemaan? Milloin teema toimii 
kaikkein parhaiten? Onko teema ”so last sea-

son” tai toimiiko se paremmin vaikka 2 vuoden 
päästä? Toimisiko tapahtuma paremmin eri 
vuodenaikaan?

Ajankohdan valintaan vaikuttavat myös 
muut tapahtumat, tilojen käyttömahdollisuu-
det ja muut järjestelyihin liittyvät seikat, esi-
merkiksi esiintyjien aikataulut tai tarvittavien 
vuokratavaroiden saatavuus.

Tapahtuman pituuden pitää olla järkevä. 
Viikon kestävässä luokan ryhmäytymisessä voi 
osallistujien mielestä olla muutama tutustu-
misleikki liikaa. Perheelliset opettajat tuskin 
arvostavat pitkälle iltaan tai yöhön venyviä pal-
kitsemistilaisuuksia. Tapahtuma tulee mitoittaa 
hyvin realistisesti, se mitä tehdään, tehdään 
kunnolla ja tiiviissä ajassa, ilman mitään ylimää-
räistä kikkailua. 

Esimerkkejä tapahtumien pituuksista:
Luento oppilaskuntatoiminnasta  max. 30 min.
Kirpputori   2 h
Bänditapahtuma (1 yhtye)  40–90 min.
Konsertti (3 yhtyettä)  2 h 20 min.
Tanssiaisgaala   3–4 h
Laskettelumatka   7 h (josta laskettelua esim. 3,5 h)
Liikuntakerho   8 kertaa, 45–90 min.
Kakkukahvit   30 min.
Harrastuspäivä   max. 2–5 h
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Ei vain kaapin paikka
Opiskeluympäristössä järjestettävän tapahtu-
man paikkoina ovat hyvin useasti oppilaitoksen 
omat tilat: luokat, pihamaa, liikuntasali, hallit, 
aulat tai ruokala. Tapahtuman luonne määrittää 
soveltuvan paikan eikä vaihtoehtoja välttämät-
tä ole kovin monia. Siitä huolimatta on järkevää 
ajatella erilaisia mahdollisuuksia ja niiden sovel-
tuvuutta juuri käsillä olevan tapahtuman järjes-
tämiseen. Luovat ideat 
eivät ole suunnitte-
luvaiheessa pahasta 
ja persoonallinen ta-
pahtuma voi saada 
luonteensa rohkeasta 
tilavalinnasta.

Oppilaitoksen tilat ja alueet eivät aina sovel-
lu tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. 
Silloin paikkaa täytyy lähteä etsimään muil-
ta tahoilta. Kunnat ja seurakunnat vastaavat 
usein ihmisten kokoontumiseen soveltuvista 
paikoista. Erilaiset järjestöt saattavat hallinnoi-
da tapahtumien järjestämiseen sopivia harras-
tuspaikkoja. Yrityksiltäkin voi löytyä ratkaisuja 
tilaongelmiin, esimerkiksi isoja, asfaltoituja 
piha-alueita.

Paikan valinnassa kannattaa keskittyä hy-
vään sijaintiin, tavoitettavuuteen, tilojen sovel-
tuvuuteen, erilaisiin oheispalveluihin, imagoon 
ja kustannuksiin. Onko paikan läheisyydessä 
wc-tiloja, saako paikalle sähköä, onnistuvatko 
liikennejärjestelyt? Järjestäjän on mietittävä 
mitä kaikkea tapahtuma vaatii tilalta.

Kaikkein yksinkertaisinta ja helpointa on 
silti järjestää tapahtuma oppilaitoksen alueil-
la. Muualla lupien hakeminen on vaivalloisem-
paa ja tiloista saattaa joutua myös maksamaan 
vuokraa.

Tilan käyttämiseen on aina haettava lupa 
maanomistajalta. Oppilaitoksen ympäristös-

sä maankäyttölupa on käytännössä rehtorilta 
saatu lupa järjestää tapahtuma. Rehtori vastaa 
yleisesti oppilaitoksen alueen käyttämisestä. 
Pienimuotoisemmassa tapahtumassa voi kysyä 
opettajalta tai esimerkiksi asuntolan ohjaajalta 
lupaa käyttää tiettyä tilaa tai luokkaa.

Joissain oppilaitoksissa tilojen hallinnointi 
voi olla keskitetty koulutuskuntayhtymän alai-
suuteen. Näissä tapauksissa lisätietoa saa reh-
torilta tai suoraan koulutuskuntayhtymän hal-

linnon toimistosta.
Oppilaitoksen ul-

kopuolella maanomis-
taja on aina luvan 
antaja. Yleiset alueet, 
kuten puistot, torit, 
kadut ja parkkipaikat, 

ovat yleensä kunnan omistamaa ja hallinnoi-
maa maata. Myös liikuntakentät ja -hallit kuulu-
vat usein kunnan alaisuuteen. Kuntien tekniset 
virastot myöntävät lupia alueiden käyttöön. 
Kunnat veloittavat maksua alueidensa käytöstä 
kaupallisilta, pääsymaksullisilta tapahtumilta. 
Kunnalta haettavat luvat kannattaa anoa heti 
tapahtuman valmistelemisen alussa.

Maankäyttölupa täytyy anoa myös tilapäis-
tä mainosta varten.

”Kaikkein yksinkertaisinta 
ja helpointa on silti järjestää 

tapahtuma oppilaitoksen alueilla”
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Tapahtuma-alueella 
tapahtuu
Tapahtuma-alueella olisi hyvä olla yleisölle 
tarkoitetun alueen lisäksi myös suoja-alueita, 
huoltoalueita ja mahdollisia backstage-alueita. 
Yleisöalue tulisi mitoittaa reilun kokoiseksi. Kon-
serteissa käytetään riittävän tilan arvioimisessa 
ohjeena 1–2 henkeä per neliömetri, mitä voidaan 
soveltaa muihinkin tapahtumiin.

Alueen kulkuväylien tulee olla mahdollisim-
man leveitä. Alueella kulkevat ihmisjoukot tarvit-
sevat paljon tilaa, esimerkiksi muutamaa sataa 
henkilöä varten tulee varata jo viisi metriä leveä 
kulkuväylä. Väylien valaistukseen kannattaa kiin-
nittää huomiota, varsinkin pimeään aikaan päät-
tyvissä tapahtumissa. Poistumis- ja pelastustei-
den  valaisu on ensiarvoisen tärkeää. Tarkista 
ajantasaiset määräykset pelastustoimesta.

Esimerkkejä tila- 
ja henkilömääristä
Tuhannen opiskelijan ulkotapahtu-
maan tulee varata vähintään noin 
30m x 30m alue yleisön liikkumista 
varten.

Luokkahuone 6m x 8m  
max. noin 50 henkeä

Liikuntasali 25m x 10m  
max noin 250 henkeä

Autohalli 40m x 15m  
max. noin 600 henkeä

Oppilaitoksen piha 30m x 70m 
max. noin 2100 henkeä

Kunnan urheilukenttä 70m x 100m 
max. noin 7000 henkeä



63

Alueella sijaitsevia riskialttiita kohteita pitäisi 
suojata aidalla. Tällaisia kohteita ovat rantapaikat, 
sähkökeskukset, jyrkänteet, arvokkaat esineet ja 
vastaavat. Suojata pitää kaikki, minkä yleisö voi 
rikkoa, ja paikat, joihin yleisö 
voi päästä ja minne sen ei 
tulisi päästä.

Alueella olisi hyvä olla 
onnettomuustilanteita var-
ten etukäteen määritelty 
kokoamispaikka tai useita sel-
laisia. Kokoamispaikkojen tulee sijaita pelastus-
tien välittömässä läheisyydessä. Onnettomuus-
tilanteessa yleisö on helppo ohjata eteenpäin 
kokoamispaikoilta. Kokoamispaikat merkataan 
aina pelastussuunnitelmaan liitettävälle kartalle.

Suuremmissa tapahtumissa pitää olla alu-
eesta vastaava henkilö, joka tietää tarkalleen, 
mitä alueella sijaitsee missäkin kohtaa. Alueen 
toimivuuden kannalta on tärkeää, että alueesta 

vastaava päättää kaikesta aluetta koskevasta toi-
minnasta ja sijoittelusta. 

Tapahtuman suunnittelussa on hyvä ottaa 
huomioon alueen tuomat haasteet; hiekkakent-

tä pöllyttää ruokailijoiden 
astioihin, kukkapenkki ei 
kestä päällä kävelyä, suihku-
lähteen kaakelit eivät kestä 
ihan mitä vain ja rannalta 
on hankala kerätä sinappisia 

makkarapapereita.
Tapahtuman järjestämisen periaatteisiin kuu-

luu, että tapahtumapaikka jää siihen kuntoon, 
jossa se oli ennen tapahtumaakin. Yleisötapah-
tumat väkisinkin tahtovat jättää merkkinsä ym-
päröivään maailmaan; nurmikot tallataan, puista 
revitään oksia ja niin edespäin. Siksi luontoa ja 
mahdollisia rakennuksia olisi hyvä suojata, esi-
merkiksi rajaamalle yleisölle avointa tilaa.  Liittee-
nä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmapohja.

”Tapahtumapaikka jää 
siihen kuntoon, jossa se oli 

ennen tapahtumaakin”
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Ilmoitetaan luvallisesti
Viranomaiset ovat läheinen kumppani isoja ta-
pahtumia järjestettäessä. Virallisten asioiden 
ja asiakirjojen toimittamiseen ja käsittelyyn on 
varattava reilusti aikaa. Pienempi tapahtuma 
selviää vähemmällä, mutta tapahtuman kasva-
essa aikaa menee ja hoidettavia asioita tulee 
enemmän.

Esimerkiksi tanssiaisgaalan kokoisessa ta-
pahtumassa kannattaa liikkeelle lähteä jo pari 
kuukautta ennen tapahtumaa. Poliisi varmis-
taa järjestyksenvalvojien määrän. Osallistujien 
määrästä riippuen turvallisuus- ja pelastussuun-
nitelma pitää toimittaa yleisötilaisuusilmoituk-
sen yhteydessä, joka täytyy jättää viimeistään 
5 arkipäivää ennen tilaisuutta. Viikon varoaika 

on kuitenkin aika lyhyt tapahtumanjärjestäjälle, 
jos poliisilta tulee lisämääräyksiä. Siksi hyvissä 
ajoin liikkeellä olo on hyvin suotavaa. Ilmoitus 
kannattaa jättää jo pari viikkoa ennen gaalaa.

Kunnan virastojen kanssa toimiessa kan-
nattaa varata parin kuukauden aika. Virallinen 
päätöksenteko saattaa ottaa yllättävän paljon 
aikaa, mikäli tarvittavia kokouksia ei juuri satu 
osumaan sopivasti aikatauluun.

Jos tapahtumia järjestetään yleiseen loma-
aikaan (esimerkiksi juuri lukukauden alussa jär-
jestettävät tapahtumat), on perusteltua lisätä 
ylimääräistä aikaa – hoitaa asia jo vaikka kevään 
puolella.

Tarkista ajantasaiset määräykset ja hakuajat 
poliisilta ja pelastustoimelta.
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Ilmoitus 
yleisötilaisuudesta
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä il-
moitus järjestämispaikan poliisille. Poliisi laskee 
yleisötilaisuuksiksi muun muassa yleisölle avoi-
met huvitilaisuudet, konsertit, kilpailut, näytök-
set tai muut niihin rinnastettavat tapahtumat.

Suurin osa opiskelijoiden järjestämistä ta-
pahtumista lasketaan kuitenkin yleisötilaisuuk-
siksi, jotka vähäisen osallistujien määrän, tilai-
suuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, 
eivät edellytä suurempia toimia järjestyksen tai 
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jos tapahtumas-
ta ei ole haittaa sivullisille tai ympäristölle eikä 
se vaadi erityisiä liikennejärjestelyjä, ei erillistä 
ilmoitusta tarvita. Tämä tarkoittaa, että oppilai-
tosympäristössä järjestettävistä tapahtumista 
harvoin tarvitsee toimittaa ilmoitusta poliisille.

Tapahtumanjärjestäjän on kuitenkin hyvä 
aina neuvotella poliisin kanssa siitä, minkä-
laisia ehtoja virkavalta tapahtumalle asettaa. 

Tarvitaanko tapahtumaan järjestyksenvalvojia, 
pitääkö liikennettä ohjata, ja niin edespäin.

Mikäli poliisi vaatii ilmoituksen tekemistä, 
se pitää toimittaa vähintään viisi vuorokautta 
ennen tapahtuman alkua. Ilmoitus kannattaa 
kuitenkin tehdä huomattavasti aikaisemmin, 
sillä poliisi saattaa haluta tarkennuksia tai muu-
toksia ilmoitukseen. Tarkista ajantasaiset mää-
räykset ja hakuajat poliisilta.

Ilmoitus on tehtävä mikäli 
tapahtumassa on:

Järjestyksenvalvojia• 
Häiritsevää melua• 
Erikoisia liikennejärjestelyjä• 
Yleisön rajaavia aitoja• 
Tarvetta pelastushenkilöstölle• 
Tilapäisiä puhtaanapitojärjestelyitä • 
tai WC:itä
Pyrotekniikkaa• 
Isoja tilapäisiä rakenteita• 

Ilmoituksen yleisötapahtu-
masta tulee sisältää tiedot:

Yleisötilaisuuden järjestäjästä• 
Tilaisuuden tarkoituksesta• 
Tilaisuuden paikka tai reitti• 
Alkamis- ja loppumisaika• 
Järjestyksenvalvojat• 
Rakennelmat ja erityisvälineet• 
Tekijänoikeustiedot• 
Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot• 
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Ilmoitus yleisestä 
kokouksesta
Mielenosoitus voi joskus olla hyvä tapa 
vaikuttaa asioihin. Virallisesti mielen-
osoitusta kutsutaan yleiseksi kokouk-
seksi. Hyvän tavan mukaan yleisistä 
kokouksista ilmoitetaan poliisille, jotta 
paikalle saapuneet saavat esimerkiksi 
marssille poliisisaattueen osallistujien 
turvallisuuden vuoksi.

Lisää tietoa ja ilmoituslomakkeen löydät 
poliisin verkkosivuilta:
www.poliisi.fi
(Luvat / Ilmoitus yleisestä kokouksesta)
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Meluilmoitus
Meluilmoitus pitää tehdä erityisen häiritsevää 
melua aiheuttavista tapahtumista. Melua tar-
kastellaan voimakkuuden, keston, toistuvuu-
den ja ajankohdan mukaan lähistöllä asuvien, 
oleskelevien ja työskentelevien kannalta.

Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi ulkokon-
sertista tai suuremmasta yleisötilaisuudesta. 
Ilmoitus kannattaa tehdä erittäin hyvissä ajoin, 
vähintään kuukautta ennen tapahtumaa.

Kohteliaaseen käytökseen kuuluu ilmoittaa 
naapureille kaikesta normaalia suuremmasta 
metelistä. Samaa maalaisjärkeä voidaan nou-
dattaa tapahtumia järjestettäessä. Jos lähetty-
villä on ihmisiä, joita melu voi häiritä, kannattaa 
heihin olla yhteydessä.

Meluilmoitus tehdään kunnan ympäristö-
toimeen.

”Kohteliaaseen käytökseen 
kuuluu ilmoittaa naapureille 

kaikesta normaalia 
suuremmasta metelistä”
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Tekijänoikeudet
Tekijällä on aina oikeus tuotoksiinsa. Tekijänoi-
keus koskee musiikkia, kuvia, tekstejä, kirjoja, 
käännöksiä, videoita, esityksiä, animaatioita, 
nauhoituksia ja av-materiaaleja. Tekijä mää-
rittelee kuka ja missä tuotoksia voi käyttää ja 
mihin hintaan?

Lupa on aina kysyttävä tekijältä itseltään 
tai häntä edustavalta taholta. Tekijänoikeusjär-
jestöt ovat olemassa materiaalin helpomman 
hankittavuuden vuoksi. Esimerkiksi DJ:nä toi-
mivan henkilön olisi vaikeaa pyytää kaikilta soit-
tamiltaan artisteilta erikseen lupaa. Nyt DJ voi 
pyytää luvan tekijänoikeusjärjestöltä kerralla 
kaikkien artistien osalta.

Oppilaitoksilla on useasti valmiiksi mak-
settuja lupia ja lisenssejä tekijänoikeuksilla 
suojatun materiaalin käyttöön, kannattaakin 
selvittää tapauskohtaisesti tarvittavien lupien 
tilanne. Luvat tulee hankkia aina ennakkoon. 
Lisätietoja tekijänoikeusjärjestöistä vieressä.

Gramex
Tekijänoikeusjärjestö Gramex hoitaa te-
kijänoikeusasioita muusikoiden ja levy-
tuottajien puolesta.
www.gramex.fi

Teosto
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto 
ry on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien 
ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjär-
jestö.
www.teosto.fi

Kopiosto
Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja 
esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijän-
oikeusjärjestö.
www.kopiosto.fi

Kuvasto
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoi-
keusyhdistys Kuvasto ry on kuvataiteili-
joiden tekijänoikeusjärjestö.
www.kuvasto.fi

Sanasto
Sanasto on kirjallisuuden alan tekijänoi-
keusjärjestö.
www.sanasto.fi

Tuotos
Tuotos ry on elokuva- ja av-tuotantoyhti-
öiden tekijänoikeusyhdistys.
www.tuotos.fi
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Lavoista kukkapuskiin ja 
sohvista tarjoiluastioihin
Aina tilassa ei ole valmiiksi kaikkia tapahtuman 
edellyttämiä rakenteita. Tilapäisiä rakenteita 
voi tehdä, mutta niiden turvallisuudesta pitää 
huolehtia tarkasti. Kukaan artisti ei nouse juuri 
ja juuri kasassa pysyvälle lavalle.

Tapahtumapaikan hyväksyvät yleensä palo-, 
poliisi-, terveys- ja rakennusvalvontaviranomai-
set yhdessä. He voivat esittää turvallisuutta 
edistäviä vaatimuksia järjestäjän suunnitelmien 
pohjalta. Tapahtumapaikalla tehdään yleensä 
tarkastus ennen tapahtuman alkua.

Oppilaitoksissa tarkastuksiin tuskin usein 
edetään, koska oppilaitosten tiloista on valmiik-
si tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, 
joiden mukaan oletetaan toimittavan.

Oppilaitoksesta löytyy monenlaisia kalus-
teita, joita kannattaa hyödyntää. Ne saattavat 
olla kuitenkin käytössä, joten niiden lainaami-
sesta, kuljetuksesta ja palauttamisesta täytyy 
aina sopia.

Esimerkiksi ankean liikuntasalitilan somis-
tamiseen voi käyttää värikkäitä kankaita tai 
lamppuja. Pelkkä oviaukonkin somistaminen 
voi lisätä tunnelmaa kummasti. Luova ideointi 
ja helpot mutta nerokkaat ratkaisut usein pu-
revat.

”Oppilaitoksesta löytyy 
monenlaisia kalusteita, joita 

kannattaa hyödyntää”



70

Tekniikan ihmeet
Tapahtumissa on melkein aina käytössä jonkin-
laista tekniikkaa. Pienimmässä mittakaavassa 
järjestäjä selviää tavallisen sähköjohdon vetämi-
sellä, mutta tapahtuman paisuessa hulvattomiin 
mittoihin voi tekniikka mahdollistaa näyttäviä to-
teutuksia.

Mahdollisuuksista käytetyimmät lienevät 
ääni- ja valotekniikan suomat ratkaisut. Monella 
oppilaitoksella on esimerkiksi liikuntasalissa ää-
nentoistojärjestelmä tai varaston tai bändikäm-
pän perukoilta löytyy PA-setti.

Mitä suuremmaksi tapahtuma laajenee, sitä 
haastavampien ratkaisujen kanssa joudutaan pai-
nimaan. Tapahtumatekniikka ja kodintekniikka 
eroavat toisistaan melkoisesti. Tapahtumateknii-
kan laitteistot vaativat monesti erikoisosaamista. 
Oppilaitosympäristössä toki kannattaa usein ky-
sellä ympäriltään, mistä vaadittavaa osaamista 
oikein löytyisi. Opiskelijoiden joukossa saattaa 
olla paikallisen ohjelmatoimiston huippu-dj tai 
tuttu opettaja paljastuu trashmetal-bändin rum-
paliksi.  Yhteisöön mahtuu niin paljon ihmisiä, 

että erilaisten taitojen kaivaminen esiin on var-
sin kannattavaa. Kun koulutuksenjärjestäjät vielä 
suurenevat koulutuskuntayhtymiksi, laajentuu 
koulutustarjonta entisestään. Voisiko saman yh-
tymän alta löytyä kulttuurialan audiovisuaalisen 
viestinnän linjaa tai vaikkapa sähköalaa, jos sel-
laista ei omassa oppilaitoksessa ole?

Mikäli oppilaitoksen ympäristöstä tai yhteis-
työkumppaneilta ei löydy osaamista tai kalustoa, 
niin alalla toimii monia yrityksiä, jotka tarjoavat 
vuokrakalustoa valmiisiin toteutuksiin. Jos esitys-
tekniikan toteuttaminen vähänkään mietityttää, 
kannattaa antaa toteutus alan ammattilaiselle, 
joka pystyy hahmottamaan tilaisuuden tekniikan 
tarpeen realistisesti. Ammattilainen myös selvi-
ää mahdollisista vastoinkäymisistä huomattavas-
ti sujuvammin. 

Erilaiset tapahtumapaikat vaihtelevat melkoi-
sesti esimerkiksi luokkatilasta auditorion kautta 
ulkoilmakonsertin aukioon. Tästä johtuen tek-
niikka pitää suunnitella vastaamaan juuri oman 
tapahtuman tarpeita. Jokaisen järjestäjän onkin 
hyvä olla selvillä teknisistä mahdollisuuksista ja 
esitystekniikka-alan käytännöistä.
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P.S. Tuulivoimala ois kiva
Pienimuotoiset tapahtumat ja tilaisuudet voi-
daan hoitaa aivan tavallisella pistorasiasta tu-
levalla 230V vaihtovirralla. Esimerkiksi välitun-
tijumpan musiikin toistamiseen riittää aivan 
tavallinen mankka ja pistorasia.

Isommassa tapahtumassa sähköä tarvitaan 
luonnollisesti enemmän. Sähköjen suunnitte-
luun on syytä kiinnittää huomiota, mikäli tapah-
tumassa on karaokea suurempaa ohjelmaa tai 
erikoisempia sähköä vaativia laitteita.

Esimerkiksi oppilaskunnan bileissä soittava 
bändi saattaa jo tarvita 3-vaihevirtaa. Tai onko 
kevätriehaan tilattu suurenmoinen pomppulin-
na? Järjestäjän on aina varmistuttava tapahtu-
maan osallistuvan artistin, näytteilleasettajan 
tai vieraan tarpeista saada sähköä. Esittelijä 
saattaa tarvita virtaa tietokoneelleen tai ruo-
kailusta vastaava  kylmälaitteilleen.

Sähkön kanssa toimiessa on aina muistet-
tava turvallisuus. Rikkinäisten johtojen tai lait-
teiden kanssa ei toimita. Ulkona on aina huo-
lehdittava, ettei vesi pääse laitteisiin. Johtojen 

liitokset voi varmistaa vaikka elmu-kelmulla. 
Sähköasennuksia saa tehdä vain alan ammat-
tilainen. Pistokkeita saa toki kytkeä, mutta var-
sinkin voimavirran kanssa täytyy tietää mitä 
tekee.

Oppilaitoksessa kaluston sijainnin tietävät 
yleensä parhaiten vahtimestarit, laitoshuolta-
jat ja teknisen toimen henkilöstö. Sähköjohto-
ja saattaa jonkin verran löytyä omasta takaa, 
mutta suuremman tapahtuman sähkölaitteiden 
hankinnassa kannattaa kääntyä vuokrafirman 
puoleen. Rakennuslaitteita vuokraavat firmat 
vuokraavat usein myös sähkökaapeleita ja ja-
kokeskuksia.

Sähkön tarvetta suunnitellessa kannattaa 
käydä läpi äänentoisto, valot, videot, ruokailut, 
hupilaitteet, kylmälaitteet, mainoskyltit, esit-
telijät, näytteilleasettajat, taukotilat, laturit, 
välineet, koko kalusto, autot, liikkumisvälineet, 
tietokoneet, ja niin edespäin… Etukäteen pitää 
sopia, kuka vastaa kaikesta sähköihin liittyväs-
tä. Kuka tietää mitä tehdään, jos sulake palaa 
tapahtuman aikana? Kuka saa sen vaihtaa ja 
kytkeä takaisin päälle?

Esimerkkejä sähkön tarpeesta
Mankka 230V  <10A
Karaoke 230V  <16A
Disko (Iso) 400V (Voimavirta) 16A
Bändi 400V (Voimavirta) 16A
Iso Bändi 400V (Voimavirta) 16A+32A (ääni+valo)
Festarit 400V (Voimavirta) 63A+63A+63A+32A+32A
3x esittelypiste 230V 16A
Messuosasto 230V 16A
Ruokailupiste 230V 16A
Ruokala (Iso) 400V (Voimavirta)  >32A
Videotykki 230V 10A
Rodeohärkä 230V 16A
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Hanat kaakkoon
Lähestulkoon kaikissa tapahtumissa tarvitaan 
äänentoistoa. Esiintyjän puhe täytyy saada 
kuuluviin, soitetaan taustamusiikkia tai orkes-
teri nousee lavalle.

Ammattimaiset äänentoistolaitteet koostu-
vat pääosin vähintään kolmesta osasta. Ääni-
lähteenä toimii cd-soitin, iPod tai mikrofonit. 
Ääntä käsitellään tai prosessoidaan mikserissä, 
kaikulaitteissa, kompressorissa tai muilla lait-
teilla. Lopulta ääni saatetaan kuulijoiden kor-
viin vahvistimien ja kaiuttimien kautta.

Yksinkertaisimmillaan puheäänentoistosta 
selviää mikrofonin ja aktiivikaiuttimien turvin. 
Mikrofoneja on myös langattomia, jolloin mik-
rofonikaapeli ei rajoita liikkuvaa esiintyjää.

Bändin soittamaa musiikkia vahvistettaessa 
päästään parhaaseen lopputulokseen, mikäli 
jokaiselle soittimelle on oma mikrofoninsa. Eri 
soittimille löytyy juuri kyseiseen käyttöön val-
mistettuja mikrofoneja.

Tekniikasta vastaavalla on hyvä olla ko-
kemusta esitystekniikasta, koska soittajat ja 
orkesterit tarvitsevat esiintymiseensä sovel-
tuvat laitteistot ja niiden käyttöön perehty-
neen osaajan. Muun muassa soittajat usein 
tarvitsevat erilliset lavamonitorikaiuttimet 
kuullaksensa oman ja orkesterin muiden jä-
senten soiton.

Usein kokeneilta yhtyeiltä saa lavakartan, josta 
selviää soittajien sijainti lavalla. Kanavalista kertoo, 
mitä soittimia ja niihin liittyviä tarpeita yhtyeellä 
on. Mitä kokeneemmasta yhtyeestä on kyse, sitä 
pitemmälle he ovat jalostaneet esiintymistään. 
Tämän vuoksi yhtyeillä on vaatimuksia esiintymis-
paikan ja laitteiston suhteen, usein myös listataan 
soittoon liittymättömiä asioita, kuten esimerkiksi 
takahuoneen tarjoilua ja puitteita.

Listaa kutsutaan raideriksi. Raiderin sisältö 
on neuvoteltavissa yhtyekohtaisesti, mutta sii-
hen kannattaa kuitenkin suhtautua vakavasti. 
Järjestelyihin tyytyväinen orkesteri varmasti 
antaa esiintymisessään kaikkensa.



Voiko yölläkin 
paistaa aurinko?
Valaistuksella saadaan helposti luotua tapahtu-
malle luonnetta ja tyyliä. Usein valaisua käyte-
tään hyväksi osallistujien viihtyvyyden lisäämi-
sessä sekä turvallisuuden ja ohjauksen vuoksi. 
Valaistus voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-
alueeseen. 

Lavavalaistus nostaa esiintyvät artistit esiin 
ja erilaisilla tehosteilla voidaan luoda värikäs ja 
liikkuva show. Tila- ja kohdevalaistuksella tar-
koitetaan tilan somistamista. Sillä osallistujien 
huomio voidaan kiinnittää tiettyihin esineisiin 
ja muihin tärkeisiin asioihin. Arkkitehtuuriva-
laistuksella puolestaan valaistaan taloja, raken-
teita ja ympäristöä. Näyttävään lopputulokseen 
päästään yhdistelemällä näitä kaikkia.

”Lavavalaistus nostaa esiintyvät 
artistit esiin ja erilaisilla 

tehosteilla voidaan luoda värikäs 
ja liikkuva show”
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Rokkikukon valohoito
Valokalustoa tapahtumiin buukatessa kannat-
taa suunnittelu luovuttaa ammattilaiselle, joka 
pystyy arvioimaan realistisesti mahdollisuudet 
ja tarpeet. Ammattilainen pystyy myös kerto-
maan tarvittavasta rakennus- ja ohjelmoin-
tiajasta, joka on syytä ottaa huomioon koko 
tapahtuman aikajanaa pohtiessa.

Melkein kaikkia ammattikäyttöön tehty-
jä valaisimia voidaan ohjata valo-ohjaimella, 
jolla voidaan säätää valojen kirkkautta, väriä, 
muotoa ja mahdollisesti myös suuntaa. Valo-
jen näyttävyys kasvaa käyttämällä savukonetta, 
joka saa valokiilat näkymään ilmassa. Meneviin 
musiikkiesityksiin kannattaa varata niin perin-
teisiä valonheittimiä kuin uudempia liikkuvia 
heittimiäkin. 

HUOMIO!
Ennen usva- tai savukoneen käyttöä 
täytyy savuilmaisimet tai palohälytti-
met poistaa käytöstä, koska pienikin 
määrä savua saattaa laukaista ilmai-
simet. Poiskytkentä tulee sopia kiin-
teistöhuollon tai paloviranomaisten 
kanssa. Paloviranomaiset saattavat 
vaatia tilan jatkuvaa palovartiointia. 
Sovi asiasta etukäteen.



Sisustuksia valaisten
Ankeistakin tiloista, koulun liikuntasaleista tai 
teollisuushalleista, saadaan helposti huomat-
tavasti juhlavampiakin. Tilavalaistusta voidaan 
toteuttaa lattialle sijoitettavilla valonheittimil-
lä, jotka on suunnattu seiniin. Erilaisiin tukira-
kenteisiin kiinnitetyt valaisimet antavat mah-
dollisuuden villimpiinkin toteutuksiin. Valojen 
värejä voidaan muuttaa värikalvoilla, joita on 
saatavilla useita satoja erilaisia. Haluttu tunnel-
ma on mahdollista viimeistellä oppilaitoksen tai 
oppilaskunnan logolla, joka heijastetaan valoil-
la seinälle.

Kaluston määrä joudutaan usein sovitta-
maan tilan edellytyksiin tai budjetin mahdol-
lisuuksiin. Yksi oleellinen seikka valaistuksessa 
on ulkovalon määrä. Ulkona päiväsaikaan eivät 
valaisimet oikein näy. Sisätiloissa pimennysver-
hot saattavat pelastaa tilanteen. Tila kannattaa 
tehdä mahdollisimman hämäräksi tunnelmava-
laistusta luotaessa.
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Artistin lauteet
Esiintymislavat rakennetaan usein 1m x 2m ele-
menteistä. Elementit ovat alumiinireunaisia, 
kohtuullisen painoisia, filmivanerilla päällystet-
tyjä palasia, joihin saa erikorkuisia jalkoja (20cm 
– 1m). Alustan olisi hyvä olla mahdollisimman 
tasainen, koska esimerkiksi vanerin paloilla ta-
saiseksi sovittaminen vie arvokasta aikaa. Lava-
rakennelman tulee olla vankka ja tukeva. 

Lavan ulkoasua voidaan parantaa reunakan-
kaalla ja pintaan asennettavalla muovi- tai mes-
sumatolla, joita on saatavissa monissakin eri 
väreissä. Pinnoittaminen on joskus melkein vält-
tämätöntä. Lavan pienten korkeuserojen vuoksi 
esimerkiksi tanssijat varmasti arvostavat pinnoi-
tettua lavaa.

Lavan koko sovitetaan käyttötarkoitukseen. 
Usein lavalle on jätettävä tilaa tekniikan kalus-
tolle ja esiintymisessä tarvittavalle tarpeistolle. 
Kalustoa harvemmin voi tapahtuman aikana siir-
tää, joten tilaa kannattaa varata reilusti. Oppilai-
toksissa juhlasalin mahdollinen lava on toki juuri 
sen kokoinen kuin millaiseksi se on rakennettu. 
Lavaa kyllä voidaan kasvattaa erillisillä elemen-
teillä karsien salin puolelle jäävää yleisön tilaa. 

Ammattiesiintyjät määrittävät itse kuinka 
suuren tilan tarvitsevat.

Konsertti- ja festivaalilavojen koko määräy-
tyy aina ammattilaisen arvion mukaan.

Ulkotapahtumissa on huomioitava sään 
asettamat vaatimukset. Katettu lava tuo tar-
vittavan sadesuojauksen. Katon rakentaminen 
kuitenkin nostaa kustannuksia ja pidentää ra-
kennusaikaa.

Suuntaa-antavia lavan kokoja
Puhelava   3m x 2m
DJ / Karaokelava 4m x 3m
Bändilava  6m x 4m
Iso Artisti  8m x 6m
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Viheliäinen videoshow
Yleisin kuvatekniikkaa vaativa esitys on Power-
Point-esitys, jota varten tarvitaan tietokone, 
piuhat ja videotykki. Kuvatekniikan osat ovat 
yksinkertaisimmillaan jokin kuvalähde ja näyt-
tölaite. Kuvalähteinä voi 
toimia kamerat, tietoko-
neet, tallentimet, DVD, 
VHS, mediatoistimet ja 
muut kuvaa tuottavat 
laitteet. Näyttölaitteita 
on monenlaisia, esimerkik-
si videotykit, 3D-tykit, led-näytöt, plasmanäy-
töt, televisiot, monitorit ja LED-screenit.

Oppilaitoksissa käytetään paljon videotyk-
kejä, joten niiden hyödyntäminen tapahtu-
missakin on järkevää. Tykkien soveltuvuus ta-

pahtumaan täytyy kuitenkin varmistaa, koska 
luokassa toimivasta tykistä saattaa loppua va-
loteho kesken, jos se viedään esimerkiksi ulos 
päivänpaisteeseen.

Videotykeissä on myös 
usein ominaisuus taka-
projisointiin, jossa kuva 
heijastetaan screenin 
toiselta puolelta. Televisi-
ot puolestaan soveltuvat 

hyvin erilaisiin esittelyti-
lanteisiin, joissa yleisö on lähellä. Suuremmis-
sa konserteissa käytetyt LED-videoscreenit on 
rakennettu suoraan rekka-auton kylkeen. Ne 
tarvitsevatkin mielettömän määrän sähköä.

”Kuvatekniikan osat ovat 
yksinkertaisimmillaan jokin 

kuvalähde ja näyttölaite”
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Siellä oli paukkuja 
ja kaikkee
Erikoistehosteina ajatellaan useasti vain py-
roteknisiä tehosteita. Tehosteita on nykyisin 
kuitenkin saatavissa hyvin erilaisia: putoavia 
esirippuja, silkkiliekkiefektejä, vesisuihkuja, la-
sereita, lumikoneita, vaahtokoneita ja erilaisia 
ilmatäytteisiä efektejä.

Pyrotekniikka on näyttävää, mutta varsin 
hinnakasta ja paljon järjestelyitä vaativaa. Py-
rotekniikka asettaa tilalle suuria vaatimuksia ja 
palosuojaukseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Pyrotekniikan käyttäminen vaatii aina 
ilmoituksen pelastusviranomaisille ja useasti 
myös palotarkastuksen ennen tapahtuman al-
kua. Pyroteknisten tehosteiden hankkiminen, 

hallussapito ja käyttäminen on luvanvaraista ja 
siksi kaikki pyrotekniikka on jätettävä ammat-
tilaiselle.

Efektit ja tehosteet vaativat tapahtumassa 
yleensä erillisen työntekijän, joka vastaa laittei-
den operoinnista. 
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Lankakännykät ja muut 
manuaaliset juttelukoneet
Viestiliikenne on pienemmissä tapahtumissa 
vain LA-puhelimien piippausta, mutta suurem-
missa tapahtumissa täytyy asiaan perehtyä vä-
hän enemmänkin. 

Erilaisia viestiverkkoja on monia. Kaikkien 
tuntema GSM-verkko on helpoin vaihtoehto 
viestiä pienemmässä tapahtumassa, mutta kä-
vijämäärien kasvaessa verkko menee helposti 
tukkoon. Erityisesti onnettomuustilanteessa 
monien yhtäaikaiset puhelut saavat verkon 
kuormittumaan liikaa. Tästä syystä järjestäjällä 
tulisi olla mahdollisuus käyttää muutakin vies-
tintäkanavaa.

Seuraava vaihtoehto on hommata LA-
puhelimia, jotka ovat halpoja ja yksinkertaisia 
käyttää. Niihin ei tarvita mitään lupia ja ne riit-
tävät hyvin pienten tapahtumien viestintään. 
LA-puhelimien ongelma saattaa olla päällekkäi-
set käyttäjät kanavilla. On myös VHF-puhelimia, 
jotka puolestaan vaativat luvan viestintäviras-
tolta. Suurilla tapahtumanjärjestäjillä saattaa 
olla myös käytössä viranomaisverkko VIRVEn 
puhelin. VIRVE-verkkoa käyttävät pääsääntöi-
sesti poliisi, pelastuslaitos, tulli ja puolustus-
voimat.

Viestiliikennettä on toki muutakin. Kon-
serttien henkilökunta tarvitsee keskusteluyh-
teyden niin lavalla kuin sen vieressäkin. Lavan 
turvallisuushenkilökunta keskustelee usein LA-
puhelinten välityksellä ja teknikot puolestaan 
äänikaapeleita pitkin.

Suurissa tapahtumissa luodaan erillinen 
viestisuunnitelma, joka on osa pelastussuun-
nitelmaa. Se sisältää käytettävien viestintävä-
lineiden kuvaukset ja käyttöohjeet, määritetyt 
puheryhmät ja kanavat, puhelinnumerolistan 
ja yhteystiedot, joilla ollaan yhteydessä pelas-
tushenkilöstöön, toimintaohjeet hätätilanteita 
varten ja suunnitelman toimintaohjeiden anta-
misesta henkilöstölle ja yleisölle.

Vinkki!
Erilaisia viestintävälineitä voi kysellä 
tapahtumatekniikkafirmoista, pelas-
tuslaitokselta ja kunnalta, jopa mah-
dollisesti paikalliselta metsästysseu-
ralta.

Kysymys?
Miten saat kerrotuksi tuhannen hen-
gen yleisölle toimintaohjeet siirtymi-
sestä, kun käytettävänäsi ei ole ää-
nentoistojärjestelmää?
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Ruuhkasta sujuvuuteen
Hyvä liikennesuunnittelu takaa osallistujien 
viihtyvyyden ja turvallisuuden. Lähtökohtana 
on, ettei tapahtuman ihmis- ja autovirta häirit-
se ympäröivien alueiden normaalia käyttöä. Tä-
hän päästään etukäteen mietityillä ratkaisuilla. 
Kulkuväylät mitoitetaan tarpeeksi suuriksi kä-
vijämäärään nähden, autoliikennettä ohjataan 
kauemmaksi, alueelle liikkumista rajoitetaan ja 
mahdollisesti suljetaan teitä. 

Muuttuneista liikennejärjestelyistä on aina 
neuvoteltava poliisin kanssa ja toimitettava 
kartta palo- ja pelastusviranomaisille sekä lähi-
alueen sairaankuljetuksia hoitaville tahoille.

Kuljetuksiin kannattaa varautua jouhevalla 
ja rullaavalla järjestelyllä. Esimerkiksi yleisön 
bussikuljetuksia varten kannattaa järjestää 
paikka, jossa bussi voi pysähtyä ja jatkaa mat-
kaansa busseille tarkoitetulle parkkipaikalle. 
Esiintyjille on hyvä varata erillinen sisääntulo.

Pelastustiet
Tapahtumapaikalle tulee päästä aina 
nopeasti pelastusautoilla ja ambulans-
seilla, ulkotiloissa vähintään 50 metrin 
päähän ja sisätiloissa järjestetyssä ta-
pahtumassa 20 metrin päähän raken-
nusten ovista. Pelastusteiden tulee olla 
4 metriä leveitä ja niiden tulisi kestää 
ainakin 16 tonnin painoisia pelastusau-
toja, joten keskelle peltoa ei tietä voi 
suunnitella. Pelastusteitä voi käyttää 
huoltoajoon, mutta niille ei saa park-
keerata. Tarkista ajantasaiset määräyk-
set pelastustoimesta.
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Ostoshysteriasta 
kohtuullisiin hankintoihin
Tapahtumissa tarvitaan usein kaikenlaista materi-
aalia, tarpeistoa ja muuta tavaraa. Niiden hankin-
taan kannattaa tuhlata muutama ajatus ennen 
kauppaan lähtöä. Oppilaitoksissa on monenlai-
sia käytäntöjä hankintojen tekemisen suhteen. 
Asiaan toki vaikuttaa se, kuka toimii tapahtuman 
rahoittajana.

Oppilaskunnan rahoilla tapahtumia järjes-
tettäessä on huomioitava, että ne, joilla on op-
pilaskunnan tilien käyttöoikeudet, ovat ostoksia 
maksamassa. Käyttöoikeudet on usein puheen-
johtajalla ja rahastonhoitajalla, jotka saavat 
oikeutensa oppilaskunnan hallituksen vuosiko-
kouksessa syksyisin. Pöytäkirja toimitetaan pank-
kiin, jolloin tilioikeudet muutetaan ajan tasalle. 

Oppilaitoksen rahaliikenne onkin sitten mo-
nimutkaisempi juttu. Helpoimmin homma toimii 
siten, että opiskelijat käyvät anomassa rehtorilta 
tapahtumaa varten rahoitusta, yleensä jotain 
tarvitsemaansa tavaraa tai asiaa varten. Rehtori 
antaa luvan käydä hankkimassa tuotteen kau-
pasta, jonne oppilaitoksella on laskutussopimus. 
Kauppa perii oppilaitokselta ostoksen myöhem-
min laskulla.

Rehtori saattaa antaa laskutustiedot, jotka 
annetaan etukäteen palveluntarjoajalle, esi-
merkiksi esiintyvälle artistille. Esiintyjä laskuttaa 
oppilaitosta usein etukäteen, mutta joskus myös 
jälkikäteen. Laskutuksesta pitää kuitenkin aina 
sopia etukäteen!

Oppilaitoksissa on usein tehty kilpailutuksia 
eri tuotteista. Elintarvikkeet ostetaan tietystä yri-
tyksestä ja vaikka atk-tarvikkeet toisesta. Näihin 
yrityksiin on valmiiksi aina laskutussopimukset, 
joten tarvittavien tavaroiden hankinta on help-
poa ja kohtuullisen hintaista oppilaitokselle. Yri-
tysten tiedot saat oppilaitoksen rehtorilta.

Rekisteröityminen tuo etuja
Yhdistykseksi rekisteröity oppilas-
kunta pystyy asioimaan rekisteröi-
mätöntä huomattavasti helpommin. 
Rekisteröitynä oppilaskunta pystyy 
tilaamaan tavaroita, solmimaan so-
pimuksia ja niin edespäin. Tällöin 
vastuussa ei ole yksittäinen opiskelija 
vaan koko oppilaskunnan hallitus.

Sopimustoimittajat
Oppilaitoksen sopimustoimittajien 
tietoja ja hintoja kannattaa aina ky-
syä, vaikka tapahtuman rahoitus olisi 
peräisin muualta. Oppilaitokset tilaa-
vat tavaraa jatkuvasti ja määrät ovat 
usein suuria, joten hinnatkin ovat 
todennäköisesti alhaisempia kuin ku-
luttajahinnat.
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Tarkkaa peliä 
sapuskan kanssa
Oppilaitoksen ruokalasta kannattaa ensimmäi-
seksi käydä kysymässä elintarvikkeisiin liittyviä 
asioita. Ruokalalla on tietoa elintarvikkeiden 
käsittelystä ja sopimukset tavarantoimittajiin 
jo valmiina.

Oppilaitosympäristössä on helpointa hyö-
dyntää ruokalan tilaa kaikissa tarjoiluissa. Tila 
on valmiiksi tehty sopivaksi ruokailuun, se on 
hygieeninen ja siellä on tarjoiluun tarvitta-
vat tilat, tiskit ja kylmä- sekä 
kuuma-altaat. Tapahtumia 
järjestettäessä voi myös 
hyödyntää ruokalan henki-
lökuntaa, mikäli kuluista ja 
käytännöistä on sovittu reh-
torin kanssa.

Ulkotapahtumissa ruokailu 
tai elintarvikkeiden myynti tai jako vaatii ennak-
kojärjestelyitä. Useinhan ulkotarjoilu tehdään 
teltan tai vastaavan alla. Telttoja ja kojuja saa 
olla enintään viisi vierekkäin.  Jos telttoja on 
enemmän, väliin on jäätävä vähintään 4 met-
riä. Paikat tulee sijoittaa yleisöalueen reunoille, 
jotta tavarankuljetukset tai huoltotoimet eivät 
tapahtuisi yleisöalueen puolelta. Pelastustielle 
on jätettävä riittävästi tilaa varsinkin, jos pis-
teellä on tulta. Tarkista ajantasaiset määräykset 
pelastustoimesta.

Jätteidenkeruuastioiden tulee olla riittävän 
suuria ja hygieniasyistä riittävän kaukana ruo-
anlaittopisteestä (väliä pitää jättää vähintään 4 
metriä). Lisätietoa kunnan ympäristötoimesta.

Elintarvikkeiden kanssa työskentelevillä 
tulee olla voimassa oleva hygieniapassi. Tilai-
suuden järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan 
ruoanvalmistuspaikoista kunnan ympäristöter-
veydenhuollosta vastaaville.

Ulkotapahtumissa on usein makkaran ja le-
tun paistoa, mikä vaatii kojulta jo vähän enem-
män. Tulta käsiteltäessä kojulta täytyy löytyä 
sammutuspeite (120cm x 180cm) ja vähintään 
6 kilon käsisammutin. Nestekaasun käyttöön 
liittyy myös rajoitteita. Nestekaasua saa olla 
teltalla enintään 25 kiloa kerralla ja kaasulait-
teiden on oltava CE-hyväksyttyjä. Lisätietoja 
kunnan pelastustoimesta.

”Elintarvikkeiden kanssa 
työskentelevillä tulee olla 

voimassa oleva hygieniapassi”



”Alkoholin nauttiminen ja 
hallussapito on kielletty alle 

18-vuotiailta”

Selväpäisenä ei tuu 
Änkyrää ja Tät-Tä-Rää
Toivotuin tapahtuma opiskelijoiden keskuudes-
sa on usein bileet. Bileisiin mennään pitämään 
hauskaa kavereiden kanssa, ottamaan pesä-
eroa arkeen ja tutustumaan uusiin ihmisiin. 
Tapahtuman järjestäjä voi edesauttaa näiden 
kokemusten onnistumista 
suunnittelemalla tapah-
tumiin überhyvää oh-
jelmaa.

Alkoholin nauttimi-
nen tapahtumissa on 
haasteellinen paikka ta-
pahtuman järjestäjälle. Laeista ja määräyksistä 
on syytä ottaa selvää. Järjestäjä on vastuussa 
osallistujien turvallisuudesta ja järjestyksen yl-
läpitämisestä. 

Jos tapahtumaan osallistuu alle 18-vuotiai-
ta, on sen lain mukaan oltava alkoholiton ko-
konaan. Oppilaitokset eivät salli minkäänlaista 
päihtymistä omissa tapahtumissaan, olivatpa 
ne kenen järjestämiä vain. Oppilaitoksissa on 
usein tehty päihdestrategia, jossa kerrotaan mi-
ten siellä toimitaan päihteidenkäyttöön liitty-
vissä tilanteissa. Kysy strategiapaperia vaikkapa 
opintotoimistosta. 

Lain mukaan alkoholin nauttiminen ja hal-
lussapito on kielletty alle 18-vuotailta. Tästä 
johtuen viranomaiset vaativat tapahtuman 
järjestäjää puuttumaan alaikäisten juomiseen. 
Poliisi edellyttää suurempaa järjestyksenvalvo-

jamäärää, mikäli tapah-
tuman lieveilmiönä on 
alaikäisten päihtymis-
tä.  Järjestyksenvalvo-
jien on huolehdittava, 
etteivät alaikäiset juo 
alkoholia. Alkoholin 

lisäksi muunlaisten päihteidenkäyttöön on 
puututtava. Poliisi hoitaa huumausaineisiin liit-
tyvät seuraukset. Lisätietoja määräyksistä saa 
kunnan poliisilaitokselta.  

Päihteettömyys tarkoittaa tapahtuman jär-
jestäjän kannalta parempia bileitä, helpommin 
järjestettävää tapahtumaa ja onnistuneempaa 
tunnelmaa. Ota huomioon osallistujien toiveet 
ohjelmasta ja tuunaa bileistäsi ikimuistoiset!
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Jätehuolto on tunkiolta 
ja siivous on suolta
Tapahtuman järjestäjä on aina velvollinen huo-
lehtimaan tapahtuma-alueen siisteydestä, jät-
teiden käsittelystä, lajittelusta ja kuljetuksesta. 
Kunnan ympäristökeskuksesta kannattaa kysyä 
alueen lajitteluvaatimuksista. Kunnalla voi olla 
myös erillisiä jätemääräyksiä tapahtumille. Op-
pilaitoksesta löytyvät usein kaikki lajitteluun 
tarvittavat astiat. Jätteiden hoitamisesta tietä-
vät oppilaitoksessa parhaiten siivoojat.

Siivous on suurempi urakka kuin voisi kuvi-
tella ja siitä johtuen myös aika iso osa tapah-
tuman työmäärää tai budjettia, riippuen siitä 
kuka työn tekee. Siivous kannattaa aloittaa heti 
tapahtuman alkaessa, jotta kaikki ei jää tapah-
tuman loppuun. Suuressa tapahtumassa pitäisi 
olla ihan koko ajan siivoavia duunareita ja työ-
taakkaa voi toki jakaa, niin että kaikki järjestä-
mässä mukana olijat toimivat siivoojina, kun 
vain näkevät jotain siivottavaa.

Vastuu jätehuollosta kuuluu järjestäjälle, jo-
ten siihen kannattaa ja täytyy panostaa. Siivot-
tavaa jätettä tulee vähemmän, jos sitä ei  alun-
perinkään synny paljon. Kaikissa toiminnoissa 
tulisi minimoida jätteen syntyminen ja sekin 
jäte mikä syntyy väkisin, olisi hyvä saada osal-
listujat itse heittämään roskiksiin. Suuret kyltit, 
reilunkokoiset roskikset ja niiden sijoittaminen 
älykkäästi kulkuväylille vähentävät siivouksen 
tarvetta.

Roska-astioita tulee olla tarpeellinen mää-
rä ja niiden täyttymistä on hyvä seurata sekä 
tarvittaessa tyhjentää ne ajoissa. Lajittelu on-
nistuu parhaiten, kun opasteet ovat selkeät.

”Vastuu jätehuollosta 
kuuluu järjestäjälle, joten 
siihen kannattaa ja täytyy 

panostaa”
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Riukuja ja posliinia
Tapahtumassa ihmisille tulee tarve vierailla 
käymälässä, kuten muutenkin elämässä. Suuret 
ihmismassat tarvitsevat aika paljon käymälöitä. 
WC-tilojen siivoukseen kannattaa myös kiinnit-
tää huomiota. 

Esimerkkejä WC-tilojen määristä

Osallistujat  Miehille Naisille Liikuntarajoitteisille

Alle 50 henkeä  1  1  1
Alle 250 henkeä  2  2  1
Alle 500 henkeä  3  3  1
Alle 750 henkeä  4  5  1
Alle 1000 henkeä  5  6  1
Lisää 250 henkeä  +1  +1  +1 per 1000 osallistujaa

Mikäli tapahtuma kestää yli 5 tuntia, käymälöiden määrää tulee lisätä.
Lisätietoja kunnan ympäristötoimesta.

Oppilaitoksissa on valmiiksi huolehdittu riit-
tävästä WC-tilojen määrästä ja koko oppilaitok-
sen laajuisissa tapahtumissa voikin osallistujia 
ohjeistaa käymään omien luokkien läheisissä 
WC-tiloissa, jotta vältyttäisiin ruuhkilta.
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Päätyykö jälkipyykki 
linkoon saakka?
Tapahtuman valmisteluun menee huomatta-
vasti aikaa ja niin menee sen loppuunsaatta-
miseenkin. On huoltoa ja palautekeskusteluja, 
siivousta ja tavaroiden palautusta, tilitystä ja 
jälkimarkkinointia. Tapahtumarutistuksen jäl-
keen työntekijät ovat usein väsähtäneitä itse 
tapahtuma-ajan vauhdikkaasta menosta. Tä-
män jälkeen pitäisi silti vielä jaksaa muutakin.

Resurssien arviointi on 
yksi tapahtuman järjes-
tämisen haastavimpia 
puolia. Kuinka saada ih-
miset jaksamaan koko 
tapahtuman ajan, jota 
on ensin valmisteltu jopa 
kuukausia, sitten kasattu viikko, vedetty pari 
päivää ja sitten purettu viikko. Jo ottaa koville 
helpommallakin. Missään tapauksessa ei yk-
sittäisten ihmisten tule ajaa itseään piippuun, 
vaan jos niin uhkaa käydä, tarvitaan lisää duu-
nareita ja kakkua on jaettava tasaisemmin.

Viimeiseen piiruun saakka
Tapahtumien jälkeen ihmisillä on tapana hävi-
tä jonnekin, siksi järjestäjien tuleekin jakaa jo 
ennen tapahtumaa vastuut myös purkamisen 
osalta. Yhdessä tekemällä kenellekään ei jää 
ylivoimaista työmäärää.

Ennen kuin järjestäjistä pääsee kukaan ko-
tiin, on syytä kysyä: onko tilat siivottu? Onko 
roskikset tyhjennetty ja roskat kierrätetty? 
Onko tavarat palautettu paikoilleen? Pitääkö 
jotain viedä kauemmaksi? Onko vuokratavarat 
hoidettu takaisin?

Porukassa on voimaa! Sitä vähemmällä kaikki 
pääsevät, mitä enemmän porukkaa on kasassa.

Jäätävää jälkimarkkinointia 
ja sulavia muistoja
Tapahtuman jälkeen alkaa jälkimarkkinointivai-
he. Se pitää sisällään kiitoksen kaikille, joille se 
halutaan antaa, jopa yleisölle. Pienessä tapah-
tumassa voidaan antaa osallistujille jokin muis-
to tapahtumasta, pieni lahja, joka kertoo järjes-

täjän kiitollisuudesta. 
Se voi olla kiitoskortti 
tai give away -lahja, 
sähköposti, kirje tai 
muu vastaava.

Erityisen tärkeää 
on kiittää niitä, jotka 

tapahtuman saivat aikaan. Kaikkia mukana ol-
leita, jotka ovat antaneet panoksensa hyvään 
tarkoitukseen.

Muista!
Anna kiitokset osallistujille, puhujille, esiintyjil-
le, juontajalle, johdattelijoille, isännille, emän-
nille, projektiryhmälle, rakentajille, teknikoille 
ja muille tapahtuman järjestämiseen osallistu-
neille.

Usein kiittämiseen liitetään palautteen ke-
rääminen ja tapahtuman onnistumisen arvi-
ointi. 

Millainen tavoite tapahtumalla oli? Ja miten 
siinä onnistumista voitaisiin mitata? Laskettelu-
reissun tavoitteena on osallistujien viihtyminen 
ja urheilu. Mittaaminen onnistuu helposti ky-
symällä; ”Oliks teillä kivaa?” Tai ”Kuinka moni 
laski enemmän kuin kaksi kertaa mäen alas?” 
Jollain tapahtumalla on tavoitteena vain pe-
rinteen säilyttäminen. Silloin on hyvä miettiä, 

”Sitä vähemmällä kaikki 
pääsevät, mitä enemmän 

porukkaa on kasassa”
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mikä perinnetapahtuman tavoite on ollut aikai-
semmin.

Jälkipuintiin kuuluu myös mahdollisten 
tapahtumassa ilmenneiden kysymysten, kom-
menttien, yhteydenottopyyntöjen ja muiden 
vastaavien selvittäminen. Jälkimarkkinoinnin  
keinoin voidaan myös tiedottaa, kuinka hyvin 
tai huonosti tapahtumassa meni ja varsinkin 
mitä merkitystä tapahtumalla on. Oppilaitok-
sessa järjestetyn tapahtuman jälkeen voidaan 
kertoa, kuinka paljon po-
rukkaa oli ja kuinka jengi 
viihtyi. Lisäksi voidaan 
mainita hyvän opiskelija-
meiningin lisäävän hyvää 
yhteishenkeä. Viestin lop-
puun kannattaa lisätä vielä 
mainos: ”Jos haluat järjestellä tällaisia tapahtu-
mia lisää, tule mukaan oppilaskuntatoimintaan. 
Tapaaminen paikassa x aikaan y.”

Palautteella tarkoitetaan aina hyvää
Vaikka palaute koetaan usein negatiiviseksi, 
sillä pääsääntöisesti tarkoitetaan hyvää. Pa-
lautteen antaja ei antaisi palautetta, mikäli hän 
ei uskoisi sen muuttavan asioita parempaan 
suuntaan. Rakentavaa palaute ei varmasti aina 
ole, mutta se kertoo kuitenkin antajansa mie-
lipiteen, vaikka palautteen saaja olisikin itse 
täysin toista mieltä.

Palautetta ei koskaan tule ottaa henkilö-
kohtaisesti. Elämässä kaikki onnistuvat jossain 
paremmin ja jossain ei ihan niin hyvin. Vaikka 
palautteessa haukutaan pataluhaksi, pitää ana-
lysoida oliko palautteessa perää ja mitä voisim-
me seuraavalla kerralla tehdä, jottei palautteen 
antaja joutuisi mieltään pahoittamaan.

Palautetta voidaan kerätä kirjallisesti paikan 
päällä tai myöhemmin postilla, mailitse, puheli-
mitse tai internetin kautta. Eräs helppo tapa on 

luoda verkkokysely siihen suunnitellulla ohjel-
malla ja lähettää osallistumislinkkiä sosiaalisen 
median välityksellä. Nämä ohjelmat ovat usein 
maksullisia, mutta oppilaitokselta todennäköi-
sesti löytyy jokin lisenssi.

Palaute tulee kasata kirjallisesti sellaiseen 
muotoon, että sitä voidaan hyödyntää seuraa-
valla kerralla.

Palautepalaveriin kannattaa kutsua mah-
dollisimman paljon tapahtuman järjestämises-

sä mukana olleita. Käsitel-
tävinä asioina ovat yleiset 
tunnelmat tapahtumasta: 
miten on onnistuttu ja 
päästiinkö tavoitteisiin? 
Mitä meni pieleen ja onko 
tehtyjä virheitä mahdollis-

ta välttää seuraavalla kerralla? Mitä opittiin ja 
mitä on oivallettu? Palaverissa kannattaa edetä 
kaavalla hyviä uutisia, huonompia uutisia ja vie-
lä lopuksi hyviä, niin että osallistujille jää hyvä 
mieli.

Katse horisonttiin
Oppilaitoksissa tapahtumien järjestäminen on 
usein joidenkin innokkaiden opiskelijoiden har-
teilla ja kolmen vuoden opiskeluaika johtaa tie-
totaidon hukkumiseen aktiivien valmistuttua. 
Tapahtumista ei tehdä kunnollista yhteenvetoa 
ja tulevat sukupolvet törmäävät samoihin on-
gelmiin uudestaan. Tämän kierteen voi pysäyt-
tää tekemällä hyvän kirjallisen yhteenvedon, 
johon tulevaisuudessa voidaan palata.

Palautepalaverista ja kyselyistä saa arvokas-
ta tietoa tapahtuman arvioimiseksi ja tulevai-
suuden eväiksi. Jos tapahtuman haluaa jatku-
van seuraavana vuonna, niin kannattaa kasata 
paketti kaikesta tapahtumaan liittyvästä ja jät-
tää se oppilaskunnan hallitukselle.

”Palautetta ei koskaan tule 
ottaa henkilökohtaisesti”
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tuunaa tapahtuma! -koulutus

Koulutus on luotu oppilaskuntien ja tutoreiden sekä muiden aktiivisten opiskeli-
joiden parissa työskenteleville ja toimiville sekä oppilaskunnille itselleen. Koulu-
tus koostuu kolmesta tunnin pituisesta osiosta. Sen voi pitää joko yhden, kahden 
tai kolmen tunnin pituisena riippuen siitä kuinka syventävän koulutuksen haluaa 
pitää.

1. tunti
Mitä me voidaan duunata? (45 min)
Aloitus (15 min)

Kouluttajan esittely
Kerrotaan kuka itse on, miten on päätynyt järjestämään koulutusta? Mitä haluaisi antaa oppi-• 
laitokselle? 

Koulutuksen esittely
Kerrotaan lyhyesti koulutuksen taustasta. Miten päätynyt opiskelijoiden avuksi? Esitellään kou-• 
lutuksen sisältö. Perustellaan koulutuksen tarkoitus ja valotetaan, miksi tällaisia koulutuksia 
järjestetään.

Tapahtuman järjestämisen mahdollisuudet oppilaitoksessa
Millaiset puitteet? Määritellään oppilaitoksen paikallisia mahdollisuuksia.• 
Mikäli kouluttajalla on mahdollisuuksista jo valmiiksi tietoa, voidaan ideointia suunnata jo • 
realistisen tapahtuman suunnitteluun. Millaiset tilat ovat käytettävissä oppilaitoksessa ja sen 
ulkopuolella? Kerrotaan oppilaitoksen budjetista, oppilaskunnan rahoitusmahdollisuuksista. 
Selvennetään oppilaitoksen aikatauluja ja mahdollista vuosirytmitystä. Millaisia tapahtumia on 
kokeiltu, hyviä ja huonoja esimerkkejä?
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Tehtävä 1: Mielikuvitus palaa (15 min)
Jakaudutaan 3–7 hengen ryhmiin. 

Brainstorm – Tapahtumaidea esiin 
Esitetään opiskelijoille kysymys: ”Jos sinulla olisi mahdollisuus päättää, millaista tapahtumaa • 
olisit mukana järjestämässä omassa oppilaitoksessasi?”
Ryhmät keskustelevat ja laittavat ideoitaan ylös isoille papereille, jotka voidaan myöhemmin • 
nostaa kaikkien osallistujien nähtäviksi.
Vaihtoehtoisesti koulutuksen vetäjä voi kirjoittaa ryhmästä esiin huudetut ideat taululle.• 

Työstettävän tapahtuman valinta
Syntyneistä ajatuksista valitaan kiinnostavimmalta tuntuneet keskustelemalla. Mikäli vaihtoeh-• 
doista on vaikea valita, voidaan järjestää nopea käsiäänestys. Ensin valitaan esityksien määrästä 
riippuen 3 ideaa, joista koetetaan tiivistää se yksi realistisesti järjestettävissä olevin esiin. Tätä 
ideaa aletaan työstää ihan oikeasti järjestettäväksi tapahtumaksi.



92

Milloin?
Ensimmäinen ryhmä pohtii, milloin tapahtuma olisi kaikkein parasta järjestää? Millaiset ovat • 
oppilaitoksen ja opiskelijoiden aikataulut? Koska paikalle saadaan eniten osanottajia?

Mitä tiloja tarvitaan?
Missä tapahtuma järjestettäisiin? Millainen tila tarvitaan ja millaisia tiloja on tarjolla?• 

Mistä saadaan rahoitusta?
Mistä kaikkialta voisi pyytää rahoitusta? Voisiko itse tehdä työtä, jolla saisi lisärahoitusta? Kuin-• 
ka paljon oppilaitos voi tukea tapahtumaa? Oppilaskunnan budjetti? 

Miten oppilaskunnan hallitus voisi auttaa?
Aktiiviset oppilaskuntatoimijat voivat olla avuksi. Mikä on hallituksen rooli?• 

Mitä rooleja tarvitaan?
Keitä tarvitaan, jotta tapahtumasta tulee oikeasti totta? Millaisia pestejä tai rooleja tarvitaan? • 
Tapahtuman päällikkö, ohjelmavastaava, cateringvastaava jne.

Mitä tehtäviä pitää hoitaa?
Millaisia valmistelutöitä tarvitsee tehdä? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon?• 

Työnjako hahmottuu
Listataan pestit taululle, valitaan keskeisimmät ja nimetään ryhmät uudelleen niin, että jokainen • 
ryhmä saa yhden pestin tai roolin. Valitaan edistymisen kannalta oleellisimmat osa-alueet.

Mahdollisia rooleja ja pestejä sekä osa-alueita voisivat olla mm.
Pomo, markkinointi, tiedotus, catering, tilat / paikka, ohjelmisto, tekniikka, somistus, lupa-asiat, • 
turvallisuus, pysäköinti, taloustiimi, yhteistyökumppanit, aikataulut, artistit, rakenteet, huolto 
ja siisteys jne.

Ennen taukoa kerrotaan, mitä tauon jälkeen käsitellään. Ryhmät jatkavat rooleihin ja osa-alueisiin 
kohdistuvalla suunnittelulla.

Tauko

Tehtävä 2: Idealampun polttimo (15 min)
Samat ryhmät jatkavat: Miten ideasta eteenpäin? (10 min)• 
Jaetaan eri ryhmille mietittäväksi tapahtuman määreitä.• 
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Tehtävä 3: Ryhmät kantavat kortensa kekoon
Ryhmätehtävä: Osa-alueiden jatkosuunnitelmat, hyödynnä opasta ja sen valmiita suunnittelupohjia. 
Ryhmät vastaavat saadun pestin tai roolin osalta seuraaviin kysymyksiin. 

Miten oma osa-alue toteutetaan?• 
Mitä asioita on huomioitava?• 
Kuinka paljon opiskelijoita tarvitaan?• 
Paljonko tarvitaan rahaa?• 
Miten mahdollisuuksia tapahtumalla olisi valitun osa-alueen näkökulmasta?• 
Mitä uhkia tapahtumalla olisi?• 

Yhteistyöstä tapahtuman suunnitelmaan
Jokainen ryhmä saa kertoa lyhyesti, mitä tuloksia suunnittelu sai aikaan. Kasataan osa-alueiden suun-
nitelmat yhteen tulevan tapahtuman suunnittelun rungoksi. Muut osallistujat saavat kommentoida.

Ennen taukoa kerrotaan, mitä sen jälkeen käsitellään. Tapahtuman järjestämisessä eteenpäin pää-
semiseksi mietitään, keihin on oltava yhteydessä. Mitä askeleita seuraavaksi otetaan?

Tauko
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2. tunti
tapahtuma alkaa hahmottua (45 min)
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3. tunti
Miten hyvistä ideoista eteenpäin? 
(45 min)
Jälkilöylyt

Jäikö jokin mietityttämään? Mistä lisätietoa?
Aihe jatkuu kiinnostavimmalla tai eniten keskustelua herättäneellä aiheella. Voidaan esimerkik-• 
si piirtää tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen aikajana taululle, käydä läpi turvallisuuteen 
liittyviä asioita, ideoida rahoituslähteitä tai muuta polttavaksi noussutta aihetta.

Palautetta koulutuksesta ja kouluttajasta
Palautteen keräämisellä kouluttaja saa kuvan koulutuksen tarpeellisuudesta ja omasta onnistu-• 
misestaan. Esimerkiksi osallistujia voidaan pyytää sulkemaan silmänsä ja näyttämään vastaus 
kysyttyyn kysymykseen sormilla asteikolla 1–5.

Lopetus ja itsenäisten tehtävien jako
Kiitokset ja lopetus. Yhteystietojen jakaminen. Koulutukseen liittyvän materiaalin jakaminen. Ohjat-
tu työskentely päättyy ja itsenäiset tehtävät alkavat.

Itsenäiset tehtävät (numerot 4 ja 5) seuraavilla sivuilla.
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Tehtävä 4: Tiedon kerääminen
Kerää avainhenkilöiden yhteystiedot oppilaitoksestasi. Kenestä on apua missäkin asiassa?

Avainhenkilö         Puhelin  Sähköposti

Rehtori

Opo

Oppilaskunnan ohjaava opettaja

Oppilaskunnan puheenjohtaja

Tutorit

Tutorohjaaja

Kunnan nuorisotyön tekijät

Kiinteistön huolto

Oppilaitoksen webmaster

Oppilaitoksen markkinointivastaava

Muut tapahtumasta kiinnostuneet
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Tehtävä 5: Varmista oppilaitoksesi viihtyvyys 
ja yhteisöllisyys.

Onko opiskelijoille riittävästi hyviä tau-• 
kotiloja?
Tiedätkö miten pääset oppilaskunnan • 
toimintaan mukaan?
Mistä asioista oppilaskunnassa pääte-• 
tään?
Onko koulussasi tutortoimintaa? Mitä • 
tutorit tekevät?

Saako koulun ruokalasta monipuolis-• 
ta ja maittavaa ruokaa?
Pääseekö terkkarille ja lääkärille tar-• 
vittaessa nopeasti?
Peritäänkö oppilaitoksessa materiaa-• 
limaksuja oikein perustein?
Kuunnellaanko opiskelijoita päätök-• 
senteossa?
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Tempaukset

Auta??! -tempaus
Tarvitseeko oppilaitoksessasi jokin asia tai hen-
kilö apua? Tempauksella saa liikkeelle isomman 
määrän porukkaa, ja homma hoituu helpom-
min. Tällaisella tempauksella saa aikaan yleishy-
viä juttuja – siivotaan tienposket tupakantum-
peista, mennään eläköityvän kirjastonhoitajan 
muuttoavuksi tai pelastetaan oppilaitoksen 
parkkipaikalle majoittuneet siilit.

Mister / Miss AMIS
Etsitään kuumimmat kollit ja maireimmat misut.

Vaalit (paneelit / varjovaalit)
Kuka voittaisi vaalit, jos opiskelijat saisivat päät-
tää? Kutsutaan paikallisia ehdokkaita tentatta-
vaksi paneeliin. Järjestetään suuntaa-antavat 
varjovaalit.

Verenluovutus
Voisiko oppilaitoksessa järjestää verenluovu-
tustilaisuuden, jossa halukkaat pääsevät koke-
maan antamisen iloa?

Taidenäyttely
Opiskelijoiden töitä esille. Oppilaitoksen seinät, 
ruokala, käytävät ja muut yleiset tilat antavat 
oivallisen tilaisuuden laittaa taidetta esille.

Liitteet

1. tapahtumaideoita
Kerhot

Urheilukerhot
Säbä-, koris-, futis-, punttis- ja jumppakerhot 
vetävät liikkumisesta kiinnostuneita yhteen.

Bändikämppä
Onko oppilaitoksella tai asuntolalla bändikämp-
pää? Bändikämpällä oppilaitoksen bändit voi-
vat harjoitella sovittuun aikaan viikosta. 

Maalauskerho
Kuinka moni ammattiin opiskeleva haluaisi 
graffata opiskelijakämpän seinän? Tee taulu 
maalauskerhossa ja saa pienempi lasku vuok-
ranantajalta.

Kokkauskerho
Oppilaitoksissa on mielettömät ruokalat ja 
opetuskeittiöt, kulinaristit yhtykööt ja pannut 
kuumaksi.

Valokuvauskerho
Valokuvaaminen on yllättävän vaikea harrastus. 
Putket paikoilleen ja salamat vilkkumaan.

Videokerho
Valokuvista liikkuvaan kuvaan. Youtube-hittejä 
syntyy vain tekemällä, kerhossa yhdistetään 
osallistujien tietotaito.



99

Tapahtumat

Lanit
Oppilaitoksessa olisi loistavat puitteet lanien 
järjestämiselle. Myllyt paikalle ja verkot tötte-
rölle. Skaba joystickin herruudesta.

Vappurieha
Vappuna, suomalaisen työn päivänä, järjeste-
tään alkaneen kevään juhlallisuuksia. Tulevien 
osaajien ja työn sankarien on syytä juhlia.

Teatterimatka
Kulttuurin tuntemusta ja viihtyisiä kokemuksia.

Ryhmäytymisreissu
Me-henkeä ja yhteistä aikaa sekä tekemistä 
löytyy luokan tai ryhmän kesken. Reissut voivat 
olla päivän tai yli yön mittaisia.

Konsertti / Bändi-ilta
Musiikillista intohimoa ja esiintymismahdolli-
suuksia oppilaitoksen bändikerholaisille. Suu-
remmassa mittakaavassa nimiartisteja ja oppi-
laitoksen markkinointitapahtuma.

Harrastuspäivä
Opiskelijoiden erikoisimmatkin harrastukset 
saavat mahdollisuuden olla esillä. Vaihtoehto-
na keskittyä vain yhteen aiheeseen, esimerkiksi 
autopäivään.

Välituntijumppa
Välitunnilla irrottelu virkistää kehoa ja mieltä. 
Välitunneilla voi esitellä muitakin hyviä harras-
tuksia.

Kirpputori
Opiskelijoillekin kertyy tavaroita, joita on hyvä saa-
da kiertoon. Saattaa olla pieni lisätulonkin lähde.

Varainkeruu

Automaatit
Limu-, eväs- ja välipala-automaatit ovat hyvä 
tapa saada rahaa oppilaskunnan kassaan.

Itsepalvelukahvila
Kahvia, teetä ja pientä naposteltavaa. Jaetaan 
kahvinkeittovuorot ja hankitaan oppilaskunnal-
le pientä tuottoa.

Kioski
Kioski vaatii oppilaskunnalta paljon vaivaa, 
mutta hyvin toimiessaan se saattaa olla mel-
koinen tulonlähde.

Myyjäiset
Varsinkin joulun alla järjestetään myyjäisiä. Lei-
vontataitoiset pipareita ja kakkuja väsäämään. 
Opettajatkin saattavat kiinnostua.

Valokuvaus
Valokuvauksia järjestetään peruskouluissa ja 
lukioissa, mutta tilausta voisi olla ammattiopis-
toissakin. Sopimuksesta rahaa myös oppilas-
kunnalle.
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Teemapäivät

Musisointipäivä
Muusikot paikalle. Musiikki soi käytävillä aina 
välituntisin. Opetuskin voisi aiheen mukaan liit-
tyä musiikkiin.

Statuspäivä
Tunnusta tilanteesi. Sinkku, varattu tai jotain 
siltä väliltä. Pukeudutaan vihreään, punaiseen 
ja keltaiseen. Voi toteuttaa myös rintamerkkien 
avulla.

Halloween
Kauhufriikkien pelottelukekkerit. Haudasta 
nousemisen teemalla voi toteuttaa tempauksia 
kauhuvitseistä ruokalan koristeluun tai irtonai-
sista tekosormista rehtorin pelästyttämiseen.

Pulkkapäivä
Koko oppilaitos lähtee läheiseen mäkeen laske-
maan pulkilla. Kuka hyppää hyppyristä pisim-
mälle?

Taksvärkkipäivä
Tehkää yhdessä hyvää. Tee duunia päivä – an-
saittu raha menee vuosittain vaihtuvaan kam-
panjaan. Lisätietoja – taksvarkki.fi

Picnik-päivä
Oppilaitos kokoontuu lämpimänä kevätpäivänä 
lokoilemaan nurmikolle picnik-eväiden äärelle. 
Opiskelijoiden erilaisista harrastuksista saa hel-
polla yhteistä tekemistä ja ohjelmaa.

70s Show
Kaivetaan kaapeista 70-luvun releet ja laitetaan 
Travolta soimaan. Paras puku palkitaan.
 

Perinteet

Valmistujaisgaala
Ammattiin opiskelevan uurastuksen huipentu-
ma saa arvoisensa juhlan. Ammattiin opiske-
levista tulee osaajia, joita tarvitaan ja arvoste-
taan.

Pikkujoulut
Glögiä ja pipareita. Tonttulakkeja ja joulupukin 
visiitti. Tip-Tap ja raskasta joulua -levy hevim-
pään makuun.

Joulujuhlat
Perinteinen syyslukukauden päätös. Humoristi-
nen ote tuo viihtyvyyttä vanhoihin kaavoihin.

Laskettelumatka
Talvista liikuntaa parhaimmillaan. Vauhdin hur-
maa ja rentoa yhdessä oloa.
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Kisoja

Vaahtokarkinsyöntikisa
Täyttä viihdettä. Rohkeat osallistujat tulevat 
rinkiin, jossa jaetaan yksitellen vaahtokarkkeja, 
joita laitetaan suuhun ja sanotaan ”Kiitos vaah-
tokarkista, ottaisin mielellään uuden!” selvästi 
ääntäen. Mikäli ei pysty enää sanomaan tai syl-
käisee karkit ulos on hävinnyt ja poistuu ringis-
tä. Voittaja on viimeinen ringissä.

Urheilukisat
Turnauksissa löytyy oppilaitoksen tai koulutus-
kuntayhtymän mestarit lajissa kuin lajissa. Kisat 
kannattaa järjestää kerhotoiminnan lomassa tai 
haastaa opettajat areenalle.

Suunnittelukisat
Kuka suunnittelee koulun siisteimmän taukoti-
lan? Suunnittelukilpailujen aiheita voi olla muu-
tosta tarvitsevat jutut ja kehittämiskohteet.

Mielenilmaukset

Mielenosoitus
Eivätkö asiat menneetkään opiskelijoiden kan-
nalta hyvin? Järjestetään mielenosoitus. Kerro-
taan oma mielipiteemme. PS. Pyydä oppilaitok-
sen henkilökunta mukaan.

Ulosmarssi
Täytyykö opiskelijoiden saada muutos tapahtu-
maan? Ulosmarssilla voi ilmaista mielipiteensä, 
kun muut keinot on käytetty.
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Tämä aikajana on tehty esimerkiksi, josta voi ottaa mallia oman tapahtuman 
suunnittelussa. Kaikki ajoitukset ei ole joka paikkaan sovellettavissa, oman oppi-
laitoksen aikataulu kannattaa järkeillä tapauskohtaisesti.

2: aikajana ja kalenteri

Puoli vuotta ennen tapahtumaa
Ideoidaan tapahtumaa• 
Budjettiarvion tekeminen• 
Asiakirjojen ja papereiden valmistelu aloi-• 
tetaan
Kysytään lupaa tarvittavista paikoista ja • 
henkilöiltä
Aletaan hankkia rahoituslähteitä• 
Luodaan aikajana tapahtuman tehtävistä• 
Selvitetään edellytykset tapahtuman jär-• 
jestämiseksi
Pyydetään opiskelijoita ja henkilökuntaa • 
mukaan projektiin
Maankäyttöluvan anominen tai keskustelu • 
rehtorin kanssa tilojen käytöstä

3 kk ennen tapahtumaa
Lyödään aika ja paikka lukkoon• 
Organisaatio viimeistään selvillä• 
Rakennetaan tiedotus- ja markkinointi-• 
suunnitelma
Hankitaan yhteistyökumppanit tapahtu-• 
malle
Bookataan artistit• 
Oppilaitoksen tavarantoimittajien selvitys• 
Tiedotus alkaa osallistujille ja yhteistyö-• 
kumppaneille

2 kk ennen tapahtumaa
Käydään alustavaa keskustelua viranomais-• 
ten kanssa
Mietitään tapahtumapaikkaa koskevat asi-• 
at ja etsitään turvallisuussuunnitelmaan 
tarvittavia tietoja
Tehdään tapahtuma-alueen kartta• 
Suunnitellaan tekninen toteutus ja kysy-• 
tään tarjouksia
Ostosten kilpailutus• 
Tiedottaminen osallistujille• 
Infoa yhteistyökumppaneille ja tarpeiden • 
kartoittaminen
Ohjelmiston tarkennus ja tapahtuma-aika-• 
taulun päättäminen
Grafiikan ja ulkoasun luominen• 
Väliaikaisten rakenteiden rakennussuunni-• 
telmat rakennusviranomaisille
Facebook ja muu sosiaalinen media alkaa • 
keskittyä markkinointiin
Sopimusten tekeminen viimeistään nyt• 

1 kk ennen tapahtumaa
Tilataan tekninen toteutus• 
Tilataan catering-palvelut• 
Tilataan tarvittavat muut palvelut ja tavarat• 
Markkinointi alkaa• 
Mediasuhteiden kartoittaminen• 

Esimerkki Gaala- tai tanssiaistapahtuman aikajanasta
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Tapahtumaan saapumisen ohjeet• 
Tapahtuman riskikartoitus• 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma• 
Tekijänoikeusasiat• 
Verkkosivut• 
Sosiaalinen media tiedottaa valmistelusta • 
ja ohjelmistosta

2 viikkoa ennen tapahtumaa
Mahdollisten kuljetuksien organisoiminen• 
Yhteistyökumppaneiden varmistaminen ja • 
viime hetken muutokset
Markkinoinnin aktiivisin aika• 
Lista järjestyksenvalvojista• 
Tarvittavien kalusteiden haaliminen• 
Ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille liit-• 
teineen
Sosiaalinen media nostaa tapahtuman pu-• 
heenaiheeksi

1 viikko ennen tapahtumaa
Ennakkotiedote medialle• 
Markkinoinnin muistutusaika• 

3 päivää ennen tapahtumaa
Viimeisten hankintojen ja tilausten hake-• 
minen / toimitus
Markkinoinnissa osallistujien infoamisen • 
aika
Ilmoitus tapahtumista läheisille pelastusvi-• 
ranomaisille (sairaankuljetus)

1 päivä ennen tapahtumaa
Tapahtumapaikan valmisteleminen• 
Viimeiset valmistelut• 
Juontajien ohjeistaminen• 
Ennakkotiedote 2 – lehdistölle• 

12 h ennen tapahtumaa
Levollista nukkumista koitosta varten• 

6 h ennen tapahtumaa
Tekniikan rakennus• 
Tapahtuma-alueen rakentaminen ja somis-• 
taminen
Viime hetken valmistelut• 
Ruokailun valmistelutyöt• 
Ohjelman läpikäyminen• 

3 h ennen tapahtumaa
Kenraaliharjoitukset• 
Ruoan valmistaminen• 

1 h ennen tapahtumaa
Suuressa tapahtumassa viranomaistarkas-• 
tus
Tapahtuman pomon varmistuskierros• 

 
Tapahtuma-aika 3–4h

Ohjelmiston läpiveto• 

Tapahtuman jälkeisenä päivänä
Palautetaan vuokrakamat• 
Hoidetaan tapahtumaympäristö kuntoon• 
Kerätään järjestäjiltä palaute ja kehittämi-• 
sideat verekseltään
Tiedote tapahtuman onnistumisesta me-• 
diaan
Sosiaalisen median ja verkkosivujen hoita-• 
minen loppuun
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3 päivää jälkeen tapahtuman
Kiitetään osallistumisesta• 
Vastataan tapahtuman aikana syntyneisiin • 
kysymyksiin tai yhteydenottopyyntöihin
Kiitetään yhteistyökumppaneita ja artisteja• 
Kiitetään henkilöstöä ja oppilaitoksen reh-• 
toria

1 viikko jälkeen tapahtuman
Markkinoidaan oppilaskuntaa tapahtuman • 
järjestäjänä ja kysytään luokista tai ryhmis-
tä halukkaita osallistumaan oppilaskunnan 
hallitukseen
Järjestetään tapaaminen uusien kiinnostu-• 
neiden opiskelija-aktiivien kanssa

1 kk jälkeen tapahtuman
Luodaan ohjeet tapahtuman uudelleen • 
järjestämiseksi
Suunnitellaan tapahtumasta perinne• 
Käydään rehtorin luona kysymässä voisiko • 
oppilaitoksen budjettiin varata vuosittain 
varoja tällaisten tapahtumien järjestämi-
seen



Oppilaitoskalenteri

Joulukuu 
Joulujuhlat• 

Tammikuu 
Toinen jakso päättyy• 
Tutorien markkinointitehtäviä• 

Helmikuu 
Talviloma• 

Maaliskuu 
Kolmas jakso päättyy• 

Huhtikuu 
–

Toukokuu 
Lukuvuosi päättyy• 
Viimeiset valmistelut syksyn alun tapahtu-• 
miin
Valmistujaisgaalat• 

Kesä kuukaudet
Pääsykokeet• 
Pääsykoevalinnat• 

105

Elokuu
Lukuvuosi alkaa• 
Uusien opiskelijoiden tutustuminen oppi-• 
laitokseen
Luokkien ryhmäytykset• 
Tutorien ryhmänohjaamistehtäviä• 

Syyskuu 
Oppilaskunnan hallituksen kokoontuminen• 
Syksyn yhteishaku• 

Lokakuu 
Ensimmäinen jakso päättyy (4 jakson jär-• 
jestelmässä)
Oppilaitoksessa valmistellaan seuraavan • 
vuoden budjettia

Marraskuu 
Pikkujoulut• 
Valmistujaisgaalan suunnittelu alkaa• 

Oman oppilaitoksen aikatauluja voi tiedustella esimerkiksi opintotoimistosta. 
Alla esimerkkejä oppilaitoksessa vuoden aikana tapahtuvista asioista.
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Yhteen tapahtumasuunnitelmaan tai usein yhteen kansioon kerätyt asiakirjat 
muodostavat koko tapahtuman suunnitelman.

3: tapahtumasuunnitelma

Isommassa tapahtumassa papereita ja suunnitelmia kasaantuu enemmän, mutta pienem-
mässä ei aivan kaikkia tarvitse tehdä. 

Valitse listasta oman tapahtuman tarpeelliset dokumentit.
Ilmoitus yleisötapahtumasta• 
Ilmoitus yleisestä kokouksesta• 
Maankäyttölupa• 
Kartta• 
Ajo-ohjeet• 
Riskikartoitus• 
Toimintaohjeet• 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma• 
Tiedotussuunnitelma• 
Markkinointisuunnitelma• 
Budjettiarvio• 
Sopimukset• 
Tekijänoikeussopimukset• 
Viestiliikenneluvat• 
Meluilmoitus• 
Lista järjestyksenvalvojista• 
Liikenteenohjaussuunnitelma• 
Vartioinnin toimeksiantosopimus• 
Rakennusvalvonnan hyväksyntä• 
Ilmoitus tehosteräjähteiden käytöstä• 
Ilmoitus tilapäismajoituksesta• 
Kriisiviestinnän ohjeet• 
Ilmoitus paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle tilapäisestä tapahtumasta, jossa • 
on elintarvikemyyntiä
Hygieniapassit• 
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4: ilmoitus yleisötapahtumasta
VINKKI: Sähköisesti täytettävän lomakkeen saa poliisin verkkosivuilta osoitteesta
www.poliisi.fi (Poliisi / Luvat / Ilmoitus yleisötilaisuudesta)

poliisi.fi / luvat
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Järjestäjä

Tilaisuus

Tapahtuma-aika

Laatija / yhteystiedot

Toimitetaan poliisi- sekä pelastusviranomaisille.

Mahdollisista tapahtumaa varten pystytettävistä rakennelmista / rakennuksista

yhteysrakennusvalvontaan.

Viranomaismerkinnät

Vastaanottomerkinnät poliisiviranomainen / pelastusviranomainen

 Ei huomautettavaa   Korjattava Päivämäärä

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä

5: turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelma

Tiedustele ajantasaista lomaketta oman kuntasi pelastustoimesta. 
Ohessa esimerkki.
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Toiminnan kuvaus ja kartta alueesta
Tiedot tapahtumasta / paikasta / ajankohdasta / järjestäjästä yhteystietoineen• 

Toiminnan turvallisuudesta vastaavat
Tapahtuman vastaava / järjestelijät yhteystietoineen• 

Toimintapaikat ja ajo-ohjeet
Selvitys toimintapaikan sijainnista ja ajoreittiohjeet• 

Reittiselosteet
Selvitys opastuksesta tapahtumapaikalle• 
Pelastusajoneuvot• 
Sairaankuljetus (tarvittaessa helikopterin laskeutumispaikka)• 
Poliisi• 
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Riskien hallinta
Osallistujien enimmäismäärät• 
Selvitys odotetusta osallistuja- / kävijämäärästä• 

Toimintaan liittyvät rajoitukset
Selvitys mahdollisista tapahtuman rajoituksista (esim. ikä, liikenne)• 

Ohjaajien pätevyysvaatimukset
Selvitys järjestäjien / järjestyksenvalvojien / mahdollisen ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä• 

Toimijoiden työnjako ja viestintä
Selvitys vastuunjaosta / viestinnän kulusta• 

Toimijoiden valmistautuminen
Ohjeistuksen ja tiedonkulun selvittäminen eri toimipisteissä oleville (esim.ryhmänvetäjät)• 
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Paloturvallisuus
Selvitys miten järjestelijät ovat selvittäneet pelastus- ja turvallisuussuunnitelman mahdollisia • 
vaaratilanteita silmälläpitäen

Ensiapuvalmius
Selvitys minkälainen ensiapuvalmius on järjestetty• 

Vakuutusturva
Selvitys tapahtumaa koskevista vakuutuksista• 

Luvat ja ilmoitukset viranomaisille
Selvitys viranomaisille tehdyistä ilmoituksista / suunnitelmista / lupahakemuksista• 

Pelastustoimen järjestelyt tapahtumassa
Selvitys pelastustoimen osuudesta tapahtuman aikaiseen turvallisuuteen tapahtumapaikalla. • 
Kuka vastaa tapahtuman paloturvallisuudesta?
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Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
Selvitys vahinko- tai onnettomuustilanteen toiminnasta / hälytysten teosta• 

 

Yleiset toimintaohjeet
Selvitys mahdollisista muista ohjeista (ravinnon tarjoaminen ym.)• 
Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen• 

Raportit
Selvitys mahdollisesta raportoinnista tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen• 

Kriisiviestinnän ohjeet
Selvitys mahdollisista toimintaohjeista kriisin sattuessa• 
Viranomaisille ilmoittaminen / kenen toimesta viranomaisilmoitus tehdään• 

Jälkihoito
Selvitys siitä miten hoidetaan mahdollisen kriisin aiheuttama jälkihoito• 
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Ravinto- ja hygieniaohjeistus
Selvitys annettavasta ravinto- ja hygieniaohjeistuksesta• 

Seurantajärjestelmä ja tilastointi
Selvitys mahdollisesta tapahtuman seurantajärjestelmästä ja osallistujien tilastoinnista• 

Missä ja milloin läpikäyty
Selvitys miten ja koska tapahtuman järjestäjien kanssa käyty läpi ko. suunnitelma.• 
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6: Riskikartoituslomake

KOHDE

Yrityksen nimi

Yrityksen osoite

Tapahtuman johtaja, nimi ja puh

Tapahtuman turvapäällikkö, nimi ja puh

RISKIN KARTOITUS

No

1

2

3

4

5

Riskin kuvaus (vaara ja syyt)       Todennäköisyys       Seuraus      Riskiluku      Parannusesitys

         T        S          T x S 

Tiedustele ajantasaista lomaketta oman kuntasi pelastustoimesta. 
Ohessa esimerkki.
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ARVIOINNIN KRITEERIT (tarvittaessa harkitse kriteerit kohteen mukaan)

Riskin todennäköisyys T arvioidaan luvuilla 1–5 esim. seuraavasti

1 = Erittäin epätodennäköinen  = Voi sattua kerran 5 vuodessa

2 = Epätodennäköinen   = Voi sattua kerran vuodessa

3 = Lievästi todennäköinen  = Voi sattua kerran kuukaudessa

4 = Todennäköinen   = Voi sattua kerran viikossa

5 = Erittäin todennäköinen   = Voi sattua kerran päivässä

Seuraavan vahingon suuruus S arvioidaan luvuilla 1–5 esim seuraavasti

1 = Pieni  = Yksittäinen vahinko, alle 200 €

2 = Vähäinen  = Yksittäinen vahinko, alle 2000 €

3 = Suuri  = Laajempi vahinko, alle 20 000 €

4 = Hyvin suuri = 1 henkilövahinko tai vahinko alle 100 000 €

5 = Katastrofi  = Useita henkilövahinkoja ja vahinko yli 100 000 €
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MITÄ             KENELLE  MILLOIN   KUKA

Ennakkotiedote 

Esite / mainos

Internet-kotisivu

Juliste

Lehti-ilmoitus

Tapahtumalehti

Tiedote

Tiedotustilaisuus

Puskaradio

Tekstiviestit

Kutsukirje

Kutsuvieraskortti

Sähköposti (-lista)

Sosiaalinen media 

Flyer 

Kohtaaminen

7: tiedotussuunnitelma
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8: Markkinointisuunnitelma
Perustiedot tapahtumasta
Keskeiset asiat järjestäjästä ja organisaatiosta. Tapahtuman historia. Järjestäjien määrä ja osaami-
nen. Tapahtuman budjetti.

Kysyntä
Ketkä ovat tapahtuman osallistujia?

Kilpailu
Onko tapahtumalla kilpailua, ajallisesti tai tapahtuman luonteen perusteella? Mitä tapahtumia 
tai harrastuksia on kilpailijoina? Mitkä ovat tapahtuman vahvuuksia ja heikkouksia muihin ver-
rattuna?

Toimintaympäristö
Arvioi miten taloudellisten, sosiaalisten ja teknisten olosuhteiden muutokset vaikuttavat tapahtu-
maan?

Lähtötilanne
Arvioi miten tapahtuman järjestäminen kehittyy lähitulevaisuudessa ja lähiympäristössä.
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Markkinat ja kehityssuunnat
Arvioi miten tapahtuma kiinnostaa eri osallistujaryhmiä ja miten tapahtumaa voitaisiin tehdä kiin-
nostavammaksi. Kilpaileeko jokin muu asia osallistujien mielenkiinnosta ja ajasta? Mihin suuntaan 
ollaan menossa? Tulevaisuuden näkymiä?

Tapahtuma-analyysi ja -idea
Kuvaile tapahtuman toiminta-ajatusta ja tarkoitusta.

SWOT-analyysi
Selvitä tapahtuman vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Kannattaa keskittyä tarkastele-
maan tapahtumaa monelta kannalta. Ohjelma, järjestelyt, järjestäjät, osallistujat, paikka, aika jne.

Markkinointistrategia
Markkinoinnin tavoitteet. Mahdollisesti aikaisempien tapahtumien budjetit vertailtavaksi.
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Tapahtuman vetovoima ja onnistumisen mahdollisuudet
Vastaako tapahtuma osallistujien tarpeita ja haluja? Onko kohderyhmä sopivan kokoinen? Onko 
osallistujat jaettavissa useampaan tapahtumaan? Mistä osallistujat ovat kiinnostuneet? Mitkä ovat 
kilpailevien kiinnostuksen kohteiden vahvuudet ja heikkoudet?

Markkinointitoimenpiteet
Listaa konkreettisia markkinointitoimenpiteitä ylös ja mieti niistä jokaisen tarkoitus huolella. Mitä 
markkinointitoimilla oikein halutaan saada aikaan? Kuka markkinointia tekee?

Organisaatio
Kirjaa organisaation avainhenkilöt ja mieti heidän tavoitteensa tapahtumassa. Mitkä ovat järjestäji-
en vahvuuksia ja missä kohtaa saatetaan epäonnistua. Miten epäonnistumisista päästään yli?

Taloudellinen tilanne
Mikä on lähtöasetelma? Onko tapahtuman talous riippuvainen tapahtuman onnistumisesta? Asete-
taanko tapahtumalle joitain taloudellisia tavoitteita? Miten voidaan edesauttaa niihin tavoitteisiin 
pääsemistä?
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9: tekniikkasanastoa
16A, 32A, 63A, 125A
Kolmivaihevirtojen nimellisiä virrankestoja. Tar-
koitetaan syöttövirtaa ja soveltuvaa kaapelia tai 
liitintä.

Aktiivikaiutin
Aktiivikaiuttimessa on vahvistin mukana.

Backline
Orkesterin lavalla tarvitsema kalusto, soitin ja 
vahvistinkalusto

Backstage
Artisteille varattu takahuonealue

Flight case
Kuljetuslaatikko av-tekniikan laitteille

FOH
Yleisön keskellä oleva miksauskoppi

Headset
Mikrofonityyppi, jossa on sankakiinnitys niskan 
takaa. Voidaan käyttää esim. liikunnan ohjaa-
misessa.

Himmennin
Himmennin on laite, jolla ohjataan valaisimille 
menevän virran määrää.

Kaukokaapeli
Äänisignaalikaapeli lavan ja miksauskopin vä-
lissä. 

Kolmivaihevirta
Kolmen vaihejohtimen virran syöttö. 400V. 
Tavallista pistorasiaa suuremmat sulakekoot. 
Käytetään yleisesti esitystekniikan kaluston 
sähköistämisessä.

Kulmamonitori, ”kulma”
Kaiutin, joka on sijoitettavissa lavalle kyljelleen 
ja kallelleen, jotta artisti kuulisi oman soittami-
sensa.

Limitteri
Limitterillä rajoitetaan äänisignaalin voimak-
kaimpia huippuja, millä estetään esim. kaiutti-
mien hajoamista.

Mikseri
Eri äänisignaalien yhdistämiseen ja muokkaa-
miseen tarkoitettu laite.

Monitorimiksaaja
Ääniteknikko, joka miksaa musiikin, joka kuuluu 
esiintyjille itselleen.

Moving head
Valonheitintyyppi, jossa lampun runko liikkuu 
sangan varassa. Laitteissa yleensä eri värejä, 
muotoja ja muita valoefektejä. 

Multiefekti
Äänenmuokkauslaite, joka tuottaa erilaisia 
efektejä (kaiku, viive yms.)

PA, PA-setti
Public Address, äänentoistojärjestelmän osa, 
joka kuuluu yleisölle.
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PAR
Yleisimmin konserteissa käytetty valoheitin-
tyyppi. Polttimossa on kiinteäheijastin ja linssi. 
Usein kuluttaa virtaa huomattavasti.

Passiivikaiutin
Kaiutintyyppi, joka tarvitsee erillisen vahvisti-
men toimiakseen. Ammattikäytössä tavallinen.

Rider, ”raideri”
Esiintyjän pyynnöt / vaatimukset tapahtuman-
järjestäjälle. Sisältää tekniikan tarpeet, mutta 
myös toisinaan pyyntöjä tarjoilujen ja backsta-
ge-tilojen suhteen.

Rigger
Teknikko, jonka vastuulla on erilaisten ripustus-
ten tekeminen, esim. trussien kiinnittäminen 
kattoon.

Trussi
Alumiininen, tilapäinen, osista kasattava raken-
ne, jota käytetään esim. esitysteknisten laittei-
den ripustamiseen.

Salimiksaaja
Ääniteknikko, joka vastaa yleisön kuulemasta 
esityksestä.

Screen
Näyttölaite (Valkokangas, iso näyttö, Led-seinä)

Skanneri
Valonheitintyyppi, jossa peilillä voidaan muut-
taa valokiilan suuntaa. Kuuluu liikkuvien valo-
jen ryhmään moving headien tapaan. Sisältävät 
usein samanlaisia ominaisuuksia.

Savu- ja usvakone
Koneet saavat valokiilat erottumaan ilmassa. 
Savukonetta käytetään lyhyemmissä jaksoissa 

peittävämmän savumaisen efektin luomiseen, 
esim. yökerhoissa. Usvakone puolestaan tekee 
savuisen, leijailevan tunnelman ja sen tuottama 
usva kestää savua pitempään.

Solmiomikrofoni
erittäin pieni mikrofoni, joka voidaan kiinnittää 
vaatteisiin. Käytetään mm. tv-haastattelutilan-
teissa

Soundcheck
Ennen tapahtuman alkamista suoritettava ää-
nentoistojärjestelmän testaus. Laitteiston sää-
täminen esiintyjää varten.

Stage left (SL) ja stage right (SR)
Esiintymislavan puolet katsottuna lavalta ylei-
söön päin.

Viivelinja
Pitkissä, kaikuisissa ja suurissa tiloissa PA:ta 
kauempana käytettävä ylimääräinen kaiutin-
joukko. Viivästetty ääni saadaan kuulostamaan 
ihan kuin se tulisi lavalta.
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10: Budjettipohja
Tapahtuman nimi       TAPAHTUMAN TALOUSARVIO

Tapahtuman aika    Tapahtuman paikka    
         
    

TUOTOT    Summa
1. Pääsymaksut              ,     €
2. Osanottomaksut             ,     €    
3. Yhteistyösopimukset            ,     €    
4. Avustukset               ,     €    
5. Ravintola- / kioskimyynti            ,     €       

TUOTOT YHTEENSÄ            ,     €  
 
  
KULUT     Summa     
1. Suunnittelukulut    

1.1. Koulutus               ,     €    
1.4. Matkakulut             ,     €    
1.5. Materiaalikulut             ,     €    
1.6. Tarjoilukulut             ,     €    
1.7. Muut suunnittelukulut            ,     €

Yhteensä             ,     €

2. Markkinointi- ja tiedotuskulut 
2.3. Matkakulut              ,     €  
2.4. Ilmoitus- ja mainoskulut            ,     € 
2.5. Painatus- ja materiaalikulut            ,     € 
2.7. Tiedotustilaisuus              ,     € 
2.8. Muut markkinointi- ja tiedotuskulut          ,     €

Yhteensä             ,     € 
     
3. Hallintokulut 

3.1. Kirjeet ja kopiot              ,     € 
3.2. Posti- ja puhelinkulut            ,     €   
3.3. Muut hallinnon kulut            ,     €   

Yhteensä             ,     €  
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4. Vakuutukset 
4.1. Esiintyjät ja toimihenkilöt            ,     €    
4.2. Muut vakuutuskulut            ,     €    

Yhteensä             ,     €  

5. Tapahtuman toteutuskulut 
5.1. Esiintyjäkulut      

5.1.1. Palkkiot              ,     € 
5.1.3. Matkakulut              ,     € 
5.1.4. Majoituskulut            ,     € 
5.1.5. Muut esiintyjäkulut            ,     € 

Yhteensä             ,     €  

5.2. Vuokrakulut   
5.2.1. Tilavuokrat              ,     €    
5.2.2. Välinevuokrat            ,     €  
5.2.3. Muut vuokrakulut            ,     €  

Yhteensä             ,     €  

5.3. Tarjoilukulut    
5.3.1. Kutsuvieraat              ,     € 
5.3.2. Esiintyjät              ,     € 
5.3.3. Muut tarjoilukulut            ,     €    
5.3.4. Ruoka- ja kahviostot            ,     €    
5.3.5. Kioskitarvikkeet            ,     €    
5.3.6. Muut ravintolaostot            ,     €   

Yhteensä             ,     €  

5.4. Muut tapahtumakulut  
5.4.1. Muistamiset              ,     €    
5.4.2. Palautetilaisuus            ,     €    
5.4.3. Jälkitiedotus              ,     €    
5.4.4. Talkookulut              ,     €    
5.4.5. Muut kulut              ,     €   

Yhteensä             ,     €
    
KULUT YHTEENSÄ    ,     €  
    
TAPAHTUMAN TULOS +/-    ,     €  
    
TAPAHTUMAN KATE %    ,     €
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11: Ryhmäyttämisleikkejä
Tuijotuspeli
Piirissä olevat katsovat maahan. Ohjaajan laskiessa kolmeen kaikki nostavat katseen toisen piirissä 
olevan silmiin. Jos kaksi osallistujaa katsoo toisiaan silmiin, kumpikin putoaa pelistä pois. Peli jatkuu, 
kunnes piirissä on enää kaksi osallistujaa jäljellä.

Paljonko kello on?
Osallistujat istuvat piirissä. Kaikki saavat 12 tulitikkua. Jokainen ottaa vuorollaan nyrkkiinsä osan 
tikuistaan ja esittää kysymyksen vieressään istuvalle: "Paljonko kello on?" Tikkujen määrä vastaa 
kellon aikaa. Jos vastaa väärin, on annettava kysyjälle niin monta tikkua omistaan kuin on oikean ja 
väärän vastauksen ero. Jos puolestaan vastaa oikein, antaa kysyjä vastaajalle nyrkissään olevat tikut. 
Voittaja on se, jolla on leikin lopussa eniten tikkuja

Amazonin ylitys
Ryhmälle annetaan välineet, joiden avulla ryhmän on liikuttava tietyn mittainen matka. Välineinä voi 
käyttää vaikkapa maitokoreja, tuoleja, sanomalehden palasia, puupölkkyjä tai frisbeitä. 

Tehtävän yhdessä suorittaminen ja muiden auttaminen on tärkeintä. Tehtävään saa haastetta 
sitomalla muutaman osallistujan silmät. Ryhmän on pysyttävä ilmassa, maahan ei saa koskea tai 
sanktiona voi olla maassa käyneen jalan sitominen viereisen ryhmäläisen jalan kanssa. Tehtävä on 
suoritettu, kun kaikki osallistujat ovat päässeet maaliviivan yli.

Pitkänpitkä loikka
Tämän leikin tarkoituksena on saada osallistujat yhteistyössä hyppäämään mahdollisimman pitkälle. 
Ensimmäinen hyppääjä loikkaa lähtöviivalta mahdollisimman pitkälle, seuraava hyppääjä jatkaa 
siitä kohdasta, johon edellinen hyppääjä putosi… Joukkueiden välinen kisa kirvoittaa loikkamestarin 
liitämään. Vinkkinä: Yhteistyöllä pituutta loikkiin.

Aidan yli
Tehtävää valmistellaan. Maalarinteippi ripustetaan vaakatasoon noin 120–140 cm korkeuteen noin 
kahden metrin matkalle. Osallistuvan porukan on suoriuduttava aidan yli rikkomatta rajaa. Ryhmä 
kehittää keinon, miten ensimmäisestä viimeiseen kaikki pääsevät yli.

Maton kääntö
Laitetaan osallistujat maton päälle, johon he juuri ja juuri mahtuvat. Tehtävänä on kääntää matto 
ylösalaisin ilman, että kukaan tippuu kyydistä.
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Vaahtokarkkikekkerit
Täyttä viihdettä. Rohkeat osallistujat tulevat rinkiin, jossa jaetaan yksitellen vaahtokarkkeja, joita 
laitetaan suuhun ja sanotaan ”Kiitos vaahtokarkista, ottaisin mielellään uuden!” selvästi ääntäen. 
Mikäli ei pysty enää sanomaan tai sylkäisee karkit ulos on hävinnyt ja poistuu ringistä. Voittaja on 
viimeinen ringissä.

Speed Dating
Muodostetaan osallistujista rinki, jossa ollaan pareittain. Ohjaaja asettaa kysymyksiä ja keskustelun 
aiheita. Osallistujat keskustelevat pareittain. Joka kysymyksen kohdalla vaihdetaan seuraavaan pa-
riin. Kysymykset voivat liittyä lähes mihin vain, tutustumisen kannalta oleellista on, että osallistujat 
pääsevät kertomaan itsestään. Kerro kengistäsi? Mikä on paras puolesi? Mitä harrastat? Kuvaile 
musiikkimakuasi? Hauskaan lopputulokseen päästään, jos osallistujia pyydetään kirjoittamaan parin 
vastauksia ylös ja esittämään ne muulle porukalle ominaan.



tUUnaa taPaHtUMa!
oPiSkELiJataPaHtUMiEn JÄRJEStÄMinEn aMMattioPPiLaitokSiSSa

Tuunaa tapahtuma! on käsikirja kaikille tapahtumanjärjestämisestä kiinnostuneille. Kansien välistä 
löytyy pikaohjeita ja tuhdimpaa tavaraa tapahtumien ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja 
jälkipyykkiin sekä valmiit oppituntiehdotukset tapahtumanjärjestämiskoulutuksen vetämiseksi.

Sisältö on tuotettu yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa ja tekstin on laatinut Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry:n tiedottaja - kouluttaja Mikko Vainio, jolla on vuosien kokemus tapahtumien järjestämises-
tä ja opiskelijajärjestötoiminnasta.

Nyt on aika tuunata oma tapahtuma!




