MOTO-OPAS

Opas monimuotoisten tapahtumien järjestämiseen

SISÄLLYSLUETTELO
3 MIKÄ MOTO-HANKE?
OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ MONIMUOTOISISTA
4 MIKÄ MOTO?
TAPAHTUMISTA

5 ERILAISET TAPAHTUMATYYPIT
6 TYÖKALUT TOIMIVAAN TAPAHTUMAAN
7 OHJELMAT, SOVELLUKSET JA PELIT
8 YHTEISÖLLISYYDEN LUOMISTA ETÄTYÖKALUIN
9 TAPAHTUMAMARKKINOINTI
10 OSALLISTUMISEEN KANNUSTAMINEN
11 HANKKEEN TULOKSET TIIVIISTI

2

MIKÄ MOTO-HANKE?
MoTo eli monimuotoiset tapahtumat -hanke oli Suomen opetusja kulttuuriministeriön rahoittama Lapin ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan
hanke,
jonka
tarkoituksena
oli
monimuototapahtumakonseptin kehittäminen ja tapahtumien
pilotoiminen.
Hankehakemuksen
kirjoitti
Julia
Nikusaari,
ROTKOn puheenjohtaja 2021-2022.
Keväällä
2020
alkanut
Covid-19-pandemia
aiheutti
maailmanlaajuisen kriisitilan sekä etätyöskentelyyn siirtymisen
pikamuutoksen. Tämä kosketti myös korkeakouluopiskelijoita,
kun
korkeakoulut
siirtyivät
etäopiskeluun
ja
kaikki
opiskelijatapahtumat peruttiin.
Lisäksi etäopetuksen myötä kontaktia muihin opiskelijoihin oli
vähän. Halusimme tarkastella tapahtumien järjestämistä täysin
uudesta näkökulmasta ja rakentaa konseptin, jonka ytimessä on
aito osallisuus. Konsepti laadittiin siten, että se skaalautuu eri
tyyppisiin tapahtumiin vapaa-ajan tapahtumista messuihin ja
seminaareihin.
MoTo-hankkeella oli kaksi työntekijää, projektipäällikkö Martti
Muraja sekä hanketyöntekijä Tea Määttänen. Määttänen siirtyi
projektipäällikön rooliin tammikuussa 2022, kun Muraja siirtyi
muihin tehtäviin ROTKOn EtEne-hankkeelle.
Tämä opas on luotu Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
ROTKOn
“Monimuototapahtumakonseptin
kehittäminen
ja
tapahtumien pilotoiminen” -hankkeen lopputuotoksena. Oppaan
avulla tutustut monimuotoisten tapahtumien järjestämiseen
kaikilta osin ja opit myös, mitä ei kannata tehdä.
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OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
MONIMUOTOISISTA TAPAHTUMISTA
Keväällä 2021 järjestimme kyselyn Lapin AMKin opiskelijoille
koskien
opiskelijoiden
kiinnostusta
ja
osallistumista
monimuotoisiin
tapahtumiin.
Kyselyssä
selvitettiin
ovatko
opiskelijat osallistuneet ja aikovatko osallistua uudestaan
monimuotoisiin tapahtumiin, minkälaisia tapahtumia opiskelijat
haluaisivat sekä muita yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä.
Kyselyyn saatiin 161 vastausta useista eri kohderyhmistä.
Englanninkielisiä vastauksia kyselyyn tuli seitsemän (7) ja
suomenkielisiä 154. Vastauksista noin puolet oli Rovaniemen
toimipisteellä opiskelevia ja puolet Kemi-Tornion toimipisteiltä.
Vastaajista puolet olivat alle 23-vuotiaita.
Vastaajista puolet olivat osallistuneet läsnä järjestettäviin
tapahtumiin ja aikoivat osallistua jatkossakin. Vain 15 %
vastaajista ei ollut ja/tai ei aiokaan osallistua. Etänä
järjestettäviin tapahtumiin 25 % vastanneista kertoi, että eivät
haluaisi
osallistua
niihin.
Hybriditapahtumien
kohdalla
vastaajat olivat hieman avoimempia: 16 % ei ole kiinnostunut,
50 % voisi harkita osallistuvansa ja 33 % kertoo aikovansa
osallistua tulevaisuudessa.
Vastausten
perusteella
voisi
päätellä,
että
opiskelijat
suhtautuivat hybriditapahtumiin hieman positiivisemmin kuin
etätapahtumiin. Ero ei kuitenkaan ollut huomattavan suuri.
Täysin läsnäoleviin tapahtumiin Lapin AMKin opiskelijat
suhtautuivat hyvin suurelta osin positiivisesti.
Laadullisia vastauksia analysoidessa tuli esille muutamia
erilaisia
pääpiirteitä
opiskelijoiden
kiinnostuksesta.
Vastauksista esille nousi eniten liikuntaan liittyvät sekä yleiset
matalan
kynnyksen
hengailuhetket.
Esimerkiksi
etänä
toteutettavat kahvit pienellä porukalla kiinnostivat.
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ERILAISET TAPAHTUMATYYPIT
Tapahtumia on monia erilaisia ja seuraavaksi esittelemme kolme
tapahtumatyyppiä;
läsnätapahtumat,
etätapahtumat
ja
hybriditapahtumat.

LÄSNÄTAPAHTUMA

ETÄTAPAHTUMA

Läsnätapahtumat
ovat
niitä
perinteisiä tapahtumia, joissa
esimerkiksi kierretään yhdessä
rasteja
tai
ommellaan
haalarimerkkejä porukalla.

Etätapahtumat ovat nimensä
mukaisesti etänä tapahtuvia
tapahtumia.

Opiskelijat
kutsutaan
yhteen
paikkaan kokoontumaan yhdessä
tekemisen äärelle ja sen jälkeen
lähdetään mahdollisesti jatkoille.
Tapahtumapaikkana
voi
olla
esimerkiksi varattu tila koululta,
ennalta
sovittu
paikka
kaupungilla tai vaikka kesäinen
puisto.

HYBRIDIT

Tällöin
ollaan
porukalla
viettämässä vaikka peli-iltaa
Discordissa
tai
katsotaan
etäteatterinäytöstä yhdessä.
Myös erilaiset webinaarit tai
liikuntahetket
voivat
olla
etätapahtumia.
Virtuaalisia kohtauspaikkoja
ovat kaikki chat-alustat esim.
Teams, Zoom, Telegram ja
Whatsapp.

APAHTUMA

Hybridi tarkoittaa "yhdistelmää" eli hybriditapahtuma
yhdistelmä läsnätapahtumaa sekä etätapahtumaa.
Tällöin
läsnätapahtumaan
järjestetään
osallistumismahdollisuus, esimerkiksi striimaamalla
YouTubeen tai Facebookiin.

onkin

virtuaalinen
tapahtumaa
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TYÖKALUT TOIMIVAAN
TAPAHTUMAAN

Tapahtumat tarvitsevat erilaisia työkaluja riippuen siitä, miten
tapahtuma järjestetään. Läsnäolevaan tapahtumaan tarvitaan
erilaiset työkalut kuin etä- ja hybriditapahtumiin.
Varaudu
myös
jo
etukäteen
tuleviin
ongelmatilanteisiin
varmistamalla
laitteiden
toiminta
hyvissä
ajoin
ennen
tapahtumaa sekä pidä huolta, että läsnä on joku, joka osaa
tarvittaessa korjata ongelman.

LÄSNÄOLEVAT TAPAHTUMAT
Väline, jolla olla yhteydessä muihin
tapahtuman
järjestäjiin
helposti
ja
nopeasti (esimerkiksi puhelin)

ETÄ- JA HYBRIDITAPAHTUMAT
Kamera (digikamera, webkamera, actionkamera, tilanteesta riippuen)
Mikrofoni (headset, pöytämikki)
Tietokone
internet-yhteydellä,
hiiri,
näppäimistö
Valotus (esim. ring light)
Tarvittavat sovellukset (esim. Zoom,
Teams, Discord, OBS)
Green screen
Mikäli tapahtumalla ei ole erikseen rahoitusta,
kannattaa
tutustua
seuraavalla
sivulla
oleviin
ilmaisiin sovelluksiin sekä niiden käyttörajoituksiin.
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OHJELMAT, SOVELLUKSET JA PELIT
Ohjelmia, sovelluksia ja pelejä on varmasti yhtä monta erilaista
kuin niiden käyttäjiäkin. Esittelemme tässä pari yhteisöllistä ja
helppokäyttöistä sovellusta sekä muutaman pelin.

Discord

Discord on monipuolinen yhteisöalusta, jossa
voit keskustella kirjoitellen, puhuen tai videon
välityksellä. Siellä voi myös striimata pelejä tai
muuta
näytöllä
tapahtuvaa
aktiviteettia.
Discord on ilmainen ja kuka tahansa voi luoda
sinne käyttäjätilin tai oman serverin. Discordiin
voi myös ostaa lisäominaisuuksia huokealla
kuukausihinnalla.

Kahoot!

Kahoot! on hauska ilmainen visailupeli, jolla
voit helposti tutustuttaa osallistujia toisiinsa
vaikka pienen tietovisan muodossa. Kahoot! on
ilmainen eikä se vaadi paljon osaamista. Se
toimii sekä puhelimella että tietokoneella.
Maksusta myös Kahoot!-palveluun saa erilaisia
lisäominaisuuksia.

YHTEISÖLLISET PELIT
Yhteisöllisiä pelejä on sekä ilmaisia sekä maksullisia versioita.
Tässä muutama niistä mainittuna.

ILMAISET
Agar.io
Gartic Phone
Pro Pilkki 2
Skribbl.io

MAKSULLISET
Among Us
Fall Guys
Jackbox
Use your words
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YHTEISÖLLISYYDEN
LUOMISTA
ETÄTYÖKALUIN
Ihmisten välinen vuorovaikutus on erilaista, kun välissä on
tietotekniikkaa. Jos et näe kenen kanssa juttelet, et pysty
tulkitsemaan
puhujan
mikroeleistä
ja
-ilmeistä
hänen
mielentilaansa. Puhujan täytyy olla tottunut esiintymään videon,
tai jopa pelkän äänen, välityksellä sekä pystyä ylläpitämään
yleisön mielenkiinto. Tällöin juurikin puhujan ja yleisön
vuorovaikutuksella on väliä.
Etätapahtumaa
järjestettäessä
on
hyvä
suunnitella tapahtuma niin, että vähintäänkin
tapahtuman vetäjillä on webkamerat päällä
tapahtuman ajan. Tämä madaltaa kynnystä
osallistua tapahtumaan sekä saattaa innostaa
yleisöäkin laittamaan omat webkamerat päälle.
Yhteisöllisyyden luominen etätyökaluin onnistuu parhaiten, kun
esimerkiksi tapahtumaan osallistujilla on jokin yhteinen tekijä.
He voivat vaikka olla juuri aloittaneita opiskelijoita, käsitöistä
kiinnostuneita
henkilökunnan
jäseniä
tai
opintojakson
ryhmätyöporukka.
Jos kaipaat etätapahtumaasi osallistujia, jotka houkuttelevat
myös uusia kävijöitä paikalle, muistathan tuutorit! Tuutorit ovat
varsinkin
uusien
opiskelijoiden
lähin
kontakti
muihin
opiskelijoihin,
joten
heidät
kannattaa
ottaa
mukaan
tapahtumaan vaikka jo suunnitteluvaiheessa.
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TAPAHTUMAM A R K K I N O I N T I
Hyvä markkinointi on
tapahtuman
onnistumisen kannalta
erittäin tärkeää!
Markkinointi tulee aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo
kuukautta
ennen
itse
tapahtumaa.
Tällöin
useammat
kiinnostuneet opiskelijat voivat ennakoida ja järjestää itselleen
vapaaksi tapahtumapäivän.
Suunnitellessasi tapahtumaa, pohdi heti alkuun tapahtumasi
kohderyhmä. Onko tapahtumaan kutsuttu vain päiväopiskelijat
vai myös monimuoto-opiskelijat? Voiko tapahtumaan osallistua
muuten kuin tulemalla paikan päälle?
Tee tapahtumalle markkinointisuunnitelma. Sen ei tarvitse olla
monisivuinen tutkielma, vaan riittää, että kirjaat ylös milloin
markkinointi aloitetaan, milloin siitä muistutellaan ja milloin
markkinointi päättyy.
Kirjaa
ylös
myös,
missä
tapahtumaa
markkinoidaan.
Käytetäänkö vain sosiaalisen median kanavia vai luotetaanko
myös viidakkorumpuun sekä käytäville tulostettaviin julisteisiin?
ROTKO
hallinnoi
kolmea
markkinointikanavaa
Telegramissa: Jokiväylä Students, Kosmos Students ja
Minerva Students. Voit pyytää ROTKOa mainostamaan
tapahtumaasi
näissä
kanavissa
sähköpostitse
rotko@lapinamk.fi.
Mikäli yhdistykselläsi tai tuutoreilla on oma Instagramtili,
voit
markkinoida
tapahtumaa
myös
siellä.
ROTKOlla on myös Instagram-tili, @lapinrotko.
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OSALLISTUMISEEN
KANNUSTAMINEN

Hyvällä markkinoinnilla kannustat opiskelijoita
osallistumaan
tapahtumaan.
Värikkäät
ja
hauskat mainokset jäävät paremmin mieleen
kuin harmaat ja elottomat julisteet.
Markkinoinnissa kannattaa myös muistaa, että
toistoa tulee harvoin liikaa. Mieluummin
mainostaa liikaa kuin liian vähän.
Miten
sitten
saat
tapahtumastasi?

opiskelijat

kiinnostumaan

juuri

sinun

Kilpailuhenkiset opiskelijat innostuvat, kun palkintona on vaikka
lahjakortti tai drinkkilippuja. Olkoon tapahtuma perinteikäs tai
uniikki, haalarimerkin teettäminen on myös hyvä kannustin
osallistumiselle.
Haalarimerkit
kun
ovat
opiskelijaelämän
helpoimpia talteen jääviä muistoja, jotka kulkevat haalareittesi
mukana siellä missä sinäkin.
Jos tapahtumasi pidetään esim. kahvilassa tai ravintolassa, pyri
sopimaan jonkinlainen opiskelija-alennus ruokaan ja/tai juomiin,
mikäli sellaista ei vielä ole.
Bingot ja arpajaiset tuovat myös opiskelijoita
paikalle, kunhan palkinnot ovat sen arvoisia.
Etätapahtumassa kannattaa ottaa huomioon
etäisyyksien
hallinta
ja
varmistaa,
että
osallistuminen kilpailuihin on helppoa.
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HANKKEEN TULOKSET TIIVIISTI
Hankkeen tulokset ovat selviä. Covid-19-pandemian aikana
osallistuminen
etätapahtumiin
hiipui
sitä
mukaa,
kun
pandemiarajoituksia purettiin niin maailmalla kuin Suomessakin.
Syksyllä 2021 sekä keväällä 2022 opiskelijoiden osallistuminen
etä- sekä hybriditapahtumiin lopahti lähes täysin.

Tämä on täysin ymmärrettävää pitkän "kotoilun" jälkeen, kun
opiskelijat kaipaavat yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista myös
tietokoneen näytön ulkopuolella. Maailma alkaa pikkuhiljaa
aukeamaan, mutta digiloikka on jo tapahtunut.
Monet opiskelijat siirtyivät päiväopetuksesta monimuotoopetukseen ja kaikki pandemian aikana opintonsa aloittaneet
eivät ole vielä edes päässeet kokemaan päiväopetusta.
Digiloikka kuitenkin mahdollistaa sen, että opetusta voi
tulevaisuudessa seurata myös hybridinä.
Tapahtumien
kohdalla
digiloikka
tarkoittaa
sitä,
että
jatkossakin pyrimme toteuttamaan yhteisölliset tapahtumat
vähintään striimin välityksellä. ROTKOlla on nyt siihen
tarvittavat laitteistot sekä osaaminen, joten estettä tälle ei
enää ole.
Suurkiitokset kaikille hankkeen toteuttamiseen osallistuneille!

Tea Määttänen
Projektipäällikkö 2022
MoTo-hanke
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MOTO-HANKE ON LAPIN
AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA
ROTKON HANKE MONIMUOTOISTEN
TAPAHTUMIEN PILOTOINTIIN.

