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Opas monimuotoisten tapahtumien järjestämiseen
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Lisäksi etäopetuksen myötä kontaktia muihin opiskel i joihin ol i
vähän. Halusimme tarkastel la tapahtumien järjestämistä täysin
uudesta näkökulmasta ja rakentaa konseptin ,  jonka yt imessä on
aito osal l isuus .  Konsepti laaditt i in s iten,  että se skaalautuu eri
tyyppis i in tapahtumiin vapaa-ajan tapahtumista messuihin ja
seminaareihin .

MIKÄ MOTO-HANKE?

MoTo el i  monimuotoiset tapahtumat -hanke ol i  Suomen opetus-
ja kulttuuriministeriön rahoittama Lapin ammattikorkeakoulun
opiskel i jakunnan hanke, jonka tarkoituksena ol i
monimuototapahtumakonseptin kehittäminen ja tapahtumien
pi lotoiminen.  Hankehakemuksen kir joitt i  Jul ia Nikusaari ,
ROTKOn puheenjohtaja 2021-2022.

Kevääl lä 2020 alkanut Covid-19-pandemia aiheutt i
maailmanlaajuisen kri is i t i lan sekä etätyöskentelyyn s i irtymisen
pikamuutoksen.  Tämä koskett i  myös korkeakouluopiskel i joita,
kun korkeakoulut s i i rtyivät etäopiskeluun ja kaikki
opiskel i jatapahtumat perutt i in .

MoTo-hankkeel la ol i  kaksi työnteki jää, projektipääl l ikkö Martt i
Muraja sekä hanketyönteki jä Tea Määttänen. Määttänen si irtyi
projektipääl l ikön rool i in tammikuussa 2022, kun Muraja s i irtyi
muihin tehtävi in ROTKOn EtEne-hankkeel le .

Tämä opas on luotu Lapin ammattikorkeakoulun opiskel i jakunta
ROTKOn “Monimuototapahtumakonseptin kehittäminen ja
tapahtumien pi lotoiminen” -hankkeen lopputuotoksena. Oppaan
avul la tutustut monimuotoisten tapahtumien järjestämiseen
kaiki l ta osin ja opit myös,  mitä ei kannata tehdä.
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OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
MONIMUOTOISISTA TAPAHTUMISTA 

Keväällä 2021 järjest imme kyselyn Lapin AMKin opiskel i joi l le
koskien opiskel i joiden ki innostusta ja osal l istumista
monimuotois i in tapahtumiin .  Kyselyssä selvitett i in ovatko
opiskel i jat osal l istuneet ja aikovatko osal l istua uudestaan
monimuotois i in tapahtumiin ,  minkälais ia tapahtumia opiskel i jat
haluais ivat sekä muita yhteisöl l isyyteen l i i ttyviä kysymyksiä .

Kyselyyn saati in 161 vastausta useista eri  kohderyhmistä .
Englanninkiel is iä vastauksia kyselyyn tul i  seitsemän (7) ja
suomenkiel is iä 154 .  Vastauksista noin puolet ol i  Rovaniemen
toimipisteel lä opiskelevia ja puolet Kemi-Tornion toimipistei l tä .
Vastaaj ista puolet ol ivat al le 23-vuotiaita .

Vastaaj ista puolet ol ivat osal l istuneet läsnä järjestettävi in
tapahtumiin ja aikoivat osal l istua jatkossakin .  Vain 15 %
vastaaj ista ei ol lut ja/tai ei  aiokaan osal l istua.  Etänä
järjestettävi in tapahtumiin 25 % vastanneista kertoi ,  että eivät
haluais i  osal l istua ni ihin .  Hybriditapahtumien kohdalla
vastaajat ol ivat hieman avoimempia:  16 % ei ole ki innostunut ,
50 % vois i  harkita osal l istuvansa ja 33 % kertoo aikovansa
osal l istua tulevaisuudessa.

Vastausten perusteel la vois i  päätel lä ,  että opiskel i jat
suhtautuivat hybriditapahtumiin hieman posit i iv isemmin kuin
etätapahtumiin .  Ero ei kuitenkaan ol lut huomattavan suuri .
Täysin läsnäolevi in tapahtumiin Lapin AMKin opiskel i jat
suhtautuivat hyvin suurelta osin posit i iv isest i .

Laadul l is ia vastauksia analysoidessa tul i  esi l le muutamia
eri lais ia pääpiirteitä opiskel i joiden ki innostuksesta .
Vastauksista esi l le nousi eniten l i ikuntaan l i i ttyvät sekä yleiset
matalan kynnyksen hengailuhetket .  Esimerkiksi  etänä
toteutettavat kahvit pienel lä porukal la ki innostivat .
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HYBR ID ITAPAHTUMA

LÄSNÄTAPAHTUMA ETÄTAPAHTUMA

ERILAISET TAPAHTUMATYYPIT

Tapahtumia on monia eri lais ia ja seuraavaksi esittelemme kolme
tapahtumatyyppiä; läsnätapahtumat,  etätapahtumat ja
hybriditapahtumat .

Läsnätapahtumat ovat ni itä
perinteis iä tapahtumia, joissa
esimerkiksi  kierretään yhdessä
rasteja tai ommellaan
haalarimerkkejä porukal la .

Opiskel i jat kutsutaan yhteen
paikkaan kokoontumaan yhdessä
tekemisen äärel le ja sen jälkeen
lähdetään mahdol l isest i  jatkoi l le .  

Tapahtumapaikkana voi ol la
esimerkiksi  varattu t i la koululta,
ennalta sovittu paikka
kaupungil la tai vaikka kesäinen
puisto .

Etätapahtumat ovat nimensä
mukaisest i  etänä tapahtuvia
tapahtumia.

Täl löin ol laan porukal la
viettämässä vaikka pel i - i l taa
Discordissa tai katsotaan
etäteatterinäytöstä yhdessä.
Myös eri laiset webinaarit tai  
l i ikuntahetket voivat ol la
etätapahtumia.

Virtuaal is ia kohtauspaikkoja
ovat kaikki chat-alustat esim.
Teams, Zoom, Telegram ja
Whatsapp.

Hybridi tarkoittaa "yhdistelmää" el i  hybriditapahtuma onkin
yhdistelmä läsnätapahtumaa sekä etätapahtumaa.

Täl löin läsnätapahtumaan järjestetään virtuaal inen
osal l istumismahdol l isuus ,  esimerkiksi  str i imaamalla tapahtumaa
YouTubeen tai Facebooki in . 5



TYÖKALUT TOIMIVAAN
TAPAHTUMAAN 

Tapahtumat tarvitsevat eri lais ia työkaluja r i ippuen si i tä ,  miten
tapahtuma järjestetään. Läsnäolevaan tapahtumaan tarvitaan
eri laiset työkalut kuin etä- ja hybriditapahtumiin .

Varaudu myös jo etukäteen tulevi in ongelmati lanteis i in
varmistamalla laitteiden toiminta hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa sekä pidä huolta,  että läsnä on joku, joka osaa
tarvittaessa korjata ongelman.

Kamera (digikamera, webkamera, act ion-
kamera, t i lanteesta r i ippuen)
Mikrofoni (headset ,  pöytämikki)
Tietokone internet-yhteydel lä ,  hi ir i ,
näppäimistö
Valotus (esim. r ing l ight)
Tarvittavat sovel lukset (esim. Zoom,
Teams, Discord, OBS)
Green screen

Mikäl i  tapahtumalla ei ole erikseen rahoitusta,
kannattaa tutustua seuraaval la s ivul la olevi in
i lmaisi in sovel luksi in sekä ni iden käyttörajoituksi in .

Väl ine,  jol la ol la yhteydessä muihin
tapahtuman järjestäj i in helpost i  ja
nopeasti  (esimerkiksi  puhel in)

LÄSNÄOLEVAT TAPAHTUMAT

ETÄ- JA HYBRIDITAPAHTUMAT
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Kahoot!
Kahoot !  on hauska i lmainen visai lupel i ,  jo l la
voit helpost i  tutustuttaa osal l istuj ia tois i insa
vaikka pienen t ietovisan muodossa.  Kahoot !  on
i lmainen eikä se vaadi pal jon osaamista .  Se
toimii  sekä puhel imel la että t ietokoneel la .
Maksusta myös Kahoot ! -palveluun saa eri lais ia
l isäominaisuuksia .

Ohjelmia, sovel luksia ja pelejä on varmasti  yhtä monta eri laista
kuin ni iden käyttäj iäkin .  Esittelemme tässä pari yhteisöl l istä ja
helppokäyttöistä sovel lusta sekä muutaman pel in .

Discord on monipuol inen yhteisöalusta,  jossa
voit keskustel la kir joitel len,  puhuen tai videon
väl ityksel lä .  Siel lä voi myös str i imata pelejä tai
muuta näytöl lä tapahtuvaa aktiviteett ia .
Discord on i lmainen ja kuka tahansa voi luoda
sinne käyttäjäti l in tai oman serverin .  Discordi in
voi myös ostaa l isäominaisuuksia huokeal la
kuukausihinnal la .

Discord

OHJELMAT, SOVELLUKSET JA PELIT

YHTEISÖLLISET PELIT
Yhteisöl l is iä pelejä on sekä i lmais ia sekä maksul l is ia versioita .
Tässä muutama ni istä mainittuna.

Agar . io
Gartic Phone
Pro Pi lkki 2
Skribbl . io

Among Us
Fal l  Guys
Jackbox
Use your words

ILMAISET MAKSULLISET
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YHTEISÖLLISYYDEN
LUOMISTA

ETÄTYÖKALUIN

Etätapahtumaa järjestettäessä on hyvä
suunnitel la tapahtuma ni in ,  että vähintäänkin
tapahtuman vetäj i l lä on webkamerat pääl lä
tapahtuman ajan.  Tämä madaltaa kynnystä
osal l istua tapahtumaan sekä saattaa innostaa
yleisöäkin laittamaan omat webkamerat pääl le .

Ihmisten väl inen vuorovaikutus on eri laista,  kun väl issä on
tietotekni ikkaa. Jos et näe kenen kanssa juttelet ,  et pysty
tulkitsemaan puhujan mikroeleistä ja - i lmeistä hänen
mielenti laansa.  Puhujan täytyy ol la tottunut esi intymään videon,
tai jopa pelkän äänen, väl ityksel lä sekä pystyä yl läpitämään
yleisön mielenki into .  Täl löin juurikin puhujan ja yleisön
vuorovaikutuksel la on väl iä .

Yhteisöl l isyyden luominen etätyökaluin onnistuu parhaiten, kun
esimerkiksi  tapahtumaan osal l istuj i l la on jokin yhteinen teki jä .
He voivat vaikka ol la juuri  aloittaneita opiskel i joita,  käsitöistä
ki innostuneita henki lökunnan jäseniä tai opintojakson
ryhmätyöporukka.

Jos kaipaat etätapahtumaasi osal l istuj ia ,  jotka houkuttelevat
myös uusia kävi jöitä paikal le ,  muistathan tuutorit !  Tuutorit ovat
varsinkin uusien opiskel i joiden lähin kontakti  muihin
opiskel i joihin ,  joten heidät kannattaa ottaa mukaan
tapahtumaan vaikka jo suunnitteluvaiheessa.
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Markkinointi  tulee aloittaa hyvissä ajoin ,  mielel lään jo
kuukautta ennen itse tapahtumaa. Täl löin useammat
ki innostuneet opiskel i jat voivat ennakoida ja järjestää itsel leen
vapaaksi tapahtumapäivän.

Suunnitel lessasi tapahtumaa, pohdi heti  alkuun tapahtumasi
kohderyhmä. Onko tapahtumaan kutsuttu vain päiväopiskel i jat
vai myös monimuoto-opiskel i jat? Voiko tapahtumaan osal l istua
muuten kuin tulemalla paikan pääl le?

Tee tapahtumalle markkinointisuunnitelma. Sen ei tarvitse ol la
monis ivuinen tutkielma, vaan r i i ttää, että kir jaat ylös mil loin
markkinointi  aloitetaan, mil loin s i i tä muistutel laan ja mil loin
markkinointi  päättyy .

Kir jaa ylös myös,  missä tapahtumaa markkinoidaan.
Käytetäänkö vain sosiaal isen median kanavia vai luotetaanko
myös vi idakkorumpuun sekä käytävi l le tulostettavi in jul isteis i in?

TAPAHTUMAMARKKINOINTI

Mikäl i  yhdistyksel läsi  tai tuutorei l la on oma Instagram-
ti l i ,  voit markkinoida tapahtumaa myös s iel lä .
ROTKOlla on myös Instagram-ti l i ,  @lapinrotko.

Hyvä markkinointi  on
tapahtuman
onnistumisen kannalta
erittäin tärkeää!

ROTKO hal l innoi kolmea markkinointikanavaa
Telegramissa:  Jokiväylä Students ,  Kosmos Students ja
Minerva Students .  Voit pyytää ROTKOa mainostamaan
tapahtumaasi näissä kanavissa sähköpostitse
rotko@lapinamk.f i .
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OSALLISTUMISEEN
KANNUSTAMINEN

Miten sitten saat opiskel i jat ki innostumaan juuri  s inun
tapahtumastasi?

Ki lpai luhenkiset opiskel i jat innostuvat ,  kun palkintona on vaikka
lahjakortt i  tai drinkki l ippuja .  Olkoon tapahtuma perinteikäs tai
uni ikki ,  haalarimerkin teettäminen on myös hyvä kannustin
osal l istumisel le .  Haalarimerkit kun ovat opiskel i jaelämän
helpoimpia talteen jääviä muistoja,  jotka kulkevat haalareittesi
mukana siel lä missä s inäkin .

Hyväl lä markkinoinni l la kannustat opiskel i joita
osal l istumaan tapahtumaan. Värikkäät ja
hauskat mainokset jäävät paremmin mieleen
kuin harmaat ja elottomat jul isteet .

Markkinoinnissa kannattaa myös muistaa, että
toistoa tulee harvoin l i ikaa. Mieluummin
mainostaa l i ikaa kuin l i ian vähän.

Jos tapahtumasi pidetään esim. kahvi lassa tai ravintolassa, pyri
sopimaan jonkinlainen opiskel i ja-alennus ruokaan ja/tai juomiin ,
mikäl i  sel laista ei vielä ole .

Bingot ja arpajaiset tuovat myös opiskel i joita
paikal le ,  kunhan palkinnot ovat sen arvois ia .  

Etätapahtumassa kannattaa ottaa huomioon
etäisyyksien hal l inta ja varmistaa, että
osal l istuminen ki lpai luihin on helppoa.
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HANKKEEN TULOKSET TIIVIISTI

Hankkeen tulokset ovat selviä .  Covid-19-pandemian aikana
osal l istuminen etätapahtumiin hi ipui s itä mukaa, kun
pandemiarajoituksia purett i in ni in maailmalla kuin Suomessakin .
Syksyl lä 2021 sekä kevääl lä 2022 opiskel i joiden osal l istuminen
etä- sekä hybriditapahtumiin lopahti lähes täysin .

Tämä on täysin ymmärrettävää pitkän "kotoi lun" jälkeen, kun
opiskel i jat kaipaavat yhteisöl l isyyttä ja verkostoitumista myös
tietokoneen näytön ulkopuolel la .  Maailma alkaa pikkuhi l jaa
aukeamaan, mutta digi loikka on jo tapahtunut .

Monet opiskel i jat s i i rtyivät päiväopetuksesta monimuoto-
opetukseen ja kaikki pandemian aikana opintonsa aloittaneet
eivät ole vielä edes päässeet kokemaan päiväopetusta.
Digi loikka kuitenkin mahdol l istaa sen, että opetusta voi
tulevaisuudessa seurata myös hybridinä.

Tapahtumien kohdalla digi loikka tarkoittaa sitä,  että
jatkossakin pyrimme toteuttamaan yhteisöl l iset tapahtumat
vähintään str i imin väl ityksel lä .  ROTKOlla on nyt s i ihen
tarvittavat laitteistot sekä osaaminen, joten estettä täl le ei
enää ole .

Suurki itokset kaiki l le hankkeen toteuttamiseen osal l istunei l le !

Tea Määttänen
Projektipääl l ikkö 2022
MoTo-hanke 11



MOTO-HANKE ON LAPIN
AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA

ROTKON HANKE MONIMUOTOISTEN
TAPAHTUMIEN PILOTOINTIIN.


