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Kuopio



Tänään aiheena

1. Mitä ja miten järjestää 
tapahtuma?

2. Kriisiviestintä
3. Yhdenvertaisuus



Vuoden paras opiskelijatapahtuma?

Omia mielipiteitä, 
keskustelua, väitteitä ja 
kommentteja 

(2min)



Kuka? 
Mitä? 
Miksi?
Kenelle?
Miten? 



Kuka? Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? 
● Mikä on tapahtuman tarkoitus?

○ opiskelijoiden vapaa-ajanvietettä vai työelämäyhteistyötä

● Kohderyhmä?
○ Kannattaa miettiä suunnitteluvaiheessa, se helpottaa 

tapahtuman markkinointia! Samalla helpompi huomioida 
mitä tapahtuma vaatii, esim. tilat

○ Oman ainejärjestön opiskelijoille
○ Poikkitieteellisesti

■ eri ainejärjestöjä
■ valtakunnallinen yhteistyö
■ kansainväliset opiskelijat
■ kampusrajat ylittävä

○ Laajempi kohderyhmä
○ Paikallisuus, valtakunnallisuus



Kuka? Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? 
● Mittakaava
● Muodollisuus

○ Sitsit, vujut

● Tapahtumatoimikunta/työryhmä
○ Kuinka paljon töitä järjestäminen vaatii?
○ Yhteistyötahot: 

■ Baarit 
■ Ravintolat 
■ Yritykset 
■ Muut ainejärjestöt, kerhot, ISYY

Vinkki: Tehkää tarpeen vaatiessa kirjallinen päätös siitä, kuka 
vastaa tapahtuman järjestämisestä



Budjetti

● Budjetointi
○ Kuinka paljon tapahtumasta aiheutuu kuluja? 
○ Ruoka/tarjoilut 
○ Tilavuokrat 
○ Tarvikkeet, koristeet, palkinnot
○ Kuljetukset
○ Luvat 
○ Esiintyjät

● Miten kulut katetaan?  
○ Ainejärjestön budjetti? Osallistumismaksut?
○ Sponsorit ja yhteistyökumppanit?
○  ISYYn hankeavustukset?

■ Tarkoitettu kertaluontoisille tapahtumille tai 
tapahtumapiloteille

Sponsorit mielletään herkästi isojen 
järjestöjen varainhankintakeinoksi, 
mutta todellisuudessa ei ole 
riippuvainen järjestön  koosta. Olkaa 
rohkeita!



Ajankohta

● Ilmoitus tapahtumasta hyvissä ajoin
●  Tapahtumien päällekkäisyydet

○ Tapahtumakalenterit 
Joensuu/Kuopio

○ Järjestöjaosto

●  Järjestöjen omat perinteet/tavat



Tilat

ISYY
○ Varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa:

■ vuokraajan nimi tai organisaatio

■ yhteyshenkilön nimi ja 
puhelinnumero

■ ajankohta (pvm ja kellonaika)

■ mitä vuokrataan (esim. kokoustila ja 
sauna sekä siivous tai kokoustila, ei 
siivousta)

UEF 
○ Tilavaraukset kamu.uef.fi -> Opiskelijan 

työkalut - > Tilavaraukset 
○ Tilavaraukset 

e-lomakkeella/tilapalveluiden tiskillä 
○ Yliopiston tiloissa pidettävissä 

iltatilaisuuksissa oltava kortillinen 
järjestyksenvalvoja tai tilattava maksullinen 
vartijakäynti
(vapaa-aika@isyy.fi)

mailto:vapaa-aika@isyy.fi


Luvat

● Gramex ja Teosto 
● Poliisi 

○ Lupahallinto -ilmoitus yleisötapahtumasta 
○ Järjestyksenvalvonnasta ilmoittaminen 

● APFI.fi (Tuotos), M&M Viihdepalvelu Oy
● Kaupunki

● Alkoholin MYYNTIIN oltava aina lupa



Ilmoittautuminen
● Päättäkää heti alkuun ilmoittautumisajankohta

○ Helpottaa tapahtuman suunnittelua ja järjestelyä 
○ Mahdollinen lisäaika ilmoittautumiseen 
○ Antaa myös osviittaa, tarvitseeko tapahtuma esim. 

avata alkuperäisen kohderyhmän ulkopuolelle, jos 
osallistujia ei ole tulossa tarpeeksi.

● Kattavatko osallistumismaksut tapahtumasta aiheutuvat 
kulut? 

● Mitä tehdä peruutuksien kanssa, mikäli tapahtuma on 
maksullinen? 

● Kuinka ilmoittaudutaan?
● Ottakaa huomioon mahdolliset erityisruokavaliot, 

alkoholittomat vaihtoehdot, allergiat, muut seikat!

MUISTAGDPR!



Markkinointi
● Markkinointisuunnitelma 
● Kohderyhmä?
● Saavutettavuus ja tasa-arvoisuus 

○ (ml. englanninkielinen 
viestintä/alkoholittomuus/erityisruokavaliot) 

●  Markkinointikanavia
○ Facebook/Instagram/muu some 
○ ISYYn viestintäkanavat 

■ (Wiikkoärsyke, Weekly Feed ym.) 

○ Ilmoitustaulut, julisteet 
○ Puskaradio 
○ Jokin muu? 
○ Muistuta - älä spämmää!



Tapahtuman jälkeen

● Siivous 
● Palautteen kerääminen tapahtumasta

○ Mikä onnistui/epäonnistui 
● Dokumentointi!

○ helpottaa seuraavan eeppisen tapahtuman 
järjestämistä, myös hyvää tietoa 
yhteistyökumppaneille/sponsoreille 

● Palkitseminen 
● Helpottaa vapaaehtoisten saamista?



Case Study
Vuosijuhlat/isot sitsit



Erityispiirteitä/eroja
Vuosijuhlat:

Pukukoodi, vieraiden kutsuminen, 
plaseeraus, tilat, juhlien eri osat, ruoka, 
palkitsemiset, yhteistyökumppanit, jatkot, 
sillis

Isot sitsit:
Teema, ilmoittautuminen, tilat, ohjelma, 
työnjako, ruoka, siivous/tilaisuuden jälkeen, 
jatkot 



Suunnitteluun!
Mitä otettava huomioon? 

• Kuka järjestää 
• Budjetti 
• Kohderyhmä 
• Aikataulu, tilat ja luvat 
•Ilmoittautuminen 
• Markkinointi 
• Tapahtuman jälkeen 

• Hyvin suunniteltu on jo puoliksi toteutettu!



Case Study
Vappujuhlat



Erityispiirteitä

Vappu, opiskelijat ovat liikkeellä, känni, 
kova ajo, pöhinä, isot odotukset, 
perinteet, paljon opiskelijoita



Suunnitteluun!
Mitä otettava huomioon? 

• Kuka järjestää 
• Budjetti 
• Kohderyhmä 
• Aikataulu, tilat ja luvat 
•Ilmoittautuminen 
• Markkinointi 
• Tapahtuman jälkeen 

• Hyvin suunniteltu on jo puoliksi toteutettu!



Mitä jos mennään 
metsään?

(ja lujaa)





Mikä meni vikaan?
A“Lost in translation” elikkäs klassiset väärinymmärrykset ja 
kommunikaatio-ongelmat:

• Opiskelijat ymmärtävät opiskelijakulttuurin tarkoittavan 
opiskelijajärjestön jokapäiväistä toimintaa, 
TREY tarkoittaa opiskelijakulttuurilla kaikkea, mitä järjestö 
tekee (ml. fuksimateriaalit)

Ristiriitaiset viestit yliopiston suunnalta:
• TDK dekaani haluaa sivuuttaa kommentit 

”opiskelijahuumorina”, Yliopiston provosti tyrmää täysin

Tapaus kuitenkin selvitettiin hyvässä hengessä



Poikkeustilanteiden luonne

• Tapahtumien kulku aluksi epäselvää
• Usein odottamatonta ja yhtäkkistä
• Tilanteiden julkisuus
• Anonyymien sosiaalisen median 

kanavien yleistyminen
• Median sensaatiohakuisuus



● Kerro muulle hallitukselle ja vastuu henkilöille mitä on 
tapahtunut

● Selvitä mitä on tapahtunut ja missä ja miksi
● Nopea toiminta

○ Nopealla toiminnalla ilmaistaan, että asia otetaan 
vakavasti

○ Ei kuitenkaan hätiköidä - joskus kannattaa jopa nukkua 
yön yli ennen kuin sanoo enemmän kuin vähemmän

● Viesti avoimesti 
○ Vältä salailua
○ Avoimella viestinnällä vältetään epätietoisuuden 

syntymistä ja katkaistaan huhuilta siivet

Kriisiviestinnästä



● Sovi kuka kommentoi, miten ja missä kanavassa = yhteinen 
viesti

● Pahoittele ja pyydä anteeksi, kun siihen on aihetta
● Ole kohtelias ja asiallinen, älä kuitenkaan valehtele tai peittele 

omia mokiasi
● törkeyksiä ei tarvitse sietää

● Jos epäilet, että asiasta voi nousta kohu somessa, kerro 
Voidaan ennakoida sitten kohua

Kriisiviestinnästä



SYL Yhdenvertaisuus- 
ohjeistus



Yhdenvertaisuus tapahtumissa

● Yhdenvertaisuussuunnitelmat
● Turvallisen tilan periaatteet

● Perinteiden avoin ja uskalias tarkastelu
○ Trendit ja ihmiset muuttuvat, opiskelijoiden 

vaihtuvuus
○ Minkälaisen ensimmäisen vuoden itse haluaisitte?
○ Hyvän maun rajat



SYL yhdenvertaisuusohjeistus 

● Erityisruokavalioiden ja alkoholittomuuden huomiointi
■ varmistetaan laatu, määrä ja saatavuussa
■ tarjolla olevien ruokien sisällöt kirjattu näkyviin

○ Tapahtuman tilat ovat esteettömät
○ Aikataulu suunnitellaan niin, että kaikki voivat osallistua.  

Aikataulussa on riittävästi taukoja
○ Viestitään tapahtumasta ajoissa ja kattavasti

● Tapahtumapaikalla varmistetaan tekniikan toimivuus



SYL yhdenvertaisuusohjeistus
  Tästä muutama vinkki, joilla voidaan välttää kohut ja muut 

• Kaikkien yksityisyyttä kunnioitetaan 
• Kielenkäytössä ja vitsailussa toimitaan korrektisti, loukkaamatta muita. 

Huomioidaan, että ihmiset suhtautuvat huumoriin eri tavalla. Jokaisella on oikeus 
kertoa, jos jokin termi on satuttava ja loukkaava. Puututaan epäasialliseen 
kielenkäyttöön ja ylimenevään huumoriin.

• Ei hyväksytä seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä missään muodossa ja 
huomioidaan, että tätä voi tapahtua myös virallisen ohjelman ulkopuolella. 
Puututaan epäasialliseen käytökseen heti. ISYYn häirintäyhteyshenkilö voi auttaa 
näissä tilanteissa. Tarvittaessa ohjaus muun avun piiriin.



Siinä kaikki

Kiitos kiinnostuksestanne


