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Askelmerkit tapahtumaan

• Esittely

• Miten rakentuu toimihenkilötehtävät

• Toimihenkilöiden koulutus

• Vapaasti vapaaehtoinen – millainen on hyvä toimihenkilö

• Ryhmänjohtaja – teitä tarvitaan
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Oma 
taustani

• Ratsastusseura tausta – seurakisoista kansallisiin 
(vm-92, toimihenkilönä – kilpailujen johtajana, 
kuuluttajana)

• Hevoset Stadikalla (35 000)

• Jabusame – Japanin suurlähetyst - SRL yhteisprojekti 
(15 000)

• Hevoset Kaivarissa (45 000) Vapaaehtoisia 280

• Lumiravit (n 50 000) Vapaaehtoisia 120

• Lasten Festarit hevosalue (5000) vapaaehtoisia 20

• KorK ry puheenjohtaja 2014 –2020 tapahtumat yleisöä 
580-1 100 hlöä /vapaaehtoisia 15-30

• HIHS organisaattio Crew Manager 2018 – 
vapaaehtoiset (475)

• HIHS organisaation lasten tapahtumat 2018- 
Vapaaehtoiset 5-20

• SRL 100 tapahtuma  - Tulevaisuusfoorumi –2020 
Vapaaehtoisia 13 (250)
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Toimihenkilötehtävien kartoitus ja hakeminen

• Tunnista alue missä tapahtuu 

• Mietittävä toiminnot – työkartta apuna – kokemus muista tapahtumista apuna

• Priorisoinnit (Turva, EA, Liikenteenohjaus, Hygieniapassi)

• Kyselylomake/ilmoittautumislomake – kerralla tarvittavat tiedot tavoitteena
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”oma 
työhahmotelma”

• Mitä toimintoja alueella on
• Miten saada alueista 

mielenkiintoiset
• Miten saadaan 

vapaaehtoiset kattamaan 
toiminnot

• Kiinnostavat 
kokonaisuudet

• Muistettava turvallisuus
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Koulutus

• Aina oltava mahdollisuus kysyä

• Ns kolmessa osassa

• Etukäteen – hyvissä ajoin kun vapaaehtoiset on 
valittu

• Yleistä tapahtumasta

• II etukäteiskoulutus esim paikan päällä (lähempänä 
tapahtumaa)

• Tapahtuman luonne, tehtäviä, 
asiakaspalvelunasenteen korostaminen

• Tapahtuman alkaessa vielä viimeiset hionnat

• Hyödynnetään nykytekniikka (Teams) – 
facetoface ei saa unohtaa
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Hyvä 
vapaaehtoinen

• Sitoutunut tehtävään – hyvä vapaaehtoinen
• Sitouttaminen on ryhmänjohtajan tehtävä

• Oma-aloitteinen – noudattaa annettua tehtävää

• Vetää pulkkaa samaan suuntaan – yhteishenki ja 
sen luominen

• Tietää mihin on ryhtynyt – on tehokas 
vapaaehtoinen
• Heppoinen/kapea tehtävän kuvaus – laaja tehtävä alue  

- vaikuttaa tehokkuuteen ja motivoitumiseen

• Väärällä tehtävän kuvauksella tuhoaa motivoitumisen ja 
hyvänkin vapaaehtoisen – ei viimeistä pisaraa koskaan

• Rakentava kritiikki on aina hyvästä – osattava 
antaa ja ottaa

• JÄRJESTÄJÄN MUISTETTAVA, ETTÄ OVAT 
VAPAAEHTOISESTI MUKANATinkerland



Miten voit olla hyvä toimihenkilö

• Tutustu tapahtumaan

• Osallistu palavereihin

• Saavu tehtäviisi ajoissa

• Lue viestit ja reagoi

• Hahmota kilpailualue ja tehtäväalueesi

• Ole luottamuksen arvoinen

• Kysy rohkeasti

• Älä jää yksin ihmettelemään

• Ystävällinen, valmis auttamaan

• Halu tehdä ikimuistoinen kilpailu

• Ystävällinen henkilökunta muistetaan 
ja se on itsessään tuote jo myy

• Tiimipelaaja

• Yhteistyö muiden toimihenkilöiden 
kanssa

• Ilmoita ajoissa omista muutoksista
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… jatkuu

• Positiivinen asiakaspalveluasenne 
sisäisessä asiakaspalvelussa

• Hymy ja hyvät tavat, läsnäolo ja 
huomaavaisuus – purevat aina!

• Palveluasenne suoraan sydämestä, 
työmoraali ja ammattietiikka

• Asiakaspalvelusta saatu palaute palvelun 
kehittäjänä - sekä ulkoisilta että sisäisiltä

• Asiakaspalautekulttuurin moni-ilmeiset 
kasvot - ollaan eri taustoista vaikka 
hevoset yhdistävät

• Vastaanota palaute oikein ja rakentavasti - 
kehitettävää on aina

• Palaute osana asiakaspalveluprosessia

• Palautteen analysointi 

• YSTÄVÄLLINEN HENKILÖKUNTA - 
on tuote
• Yleisö palaa sekä vapaaehtoiset
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Huomioita tapahtumasta

• Tapahtumatilanteet jännittävät usein

• Voi tuntua että hermot on kireällä

• Osataan ottaa teflonia mukaan

• Pyritään aina auttamaan parhaalla 
mahdollisella tavalla

• Myös tapahtumaorganisaatiossa voi 
joskus olla kiire, jolloin viestintä 
muuttuu lyhyeksi ja ”töksähtäväksi

• Tärkeintä on että jokainen hoitaa 
oman tehtävänsä mahdollisimman 
hyvin

• Virheitä sattuu kaikille

• Osataan myöntää virheet, pahoittelut 
ja oppia niistä

• Ei itse hermostu vaikka tuntuisi miltä
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Hyvä tapa oppia vapaaehtoistehtäviä

• Mukana olo on antoisaa

• Tuo uusia tuttavuuksia

• Aloita pienestä, seuratoiminta hyvä jalusta

• Opettele turvallisessa ympäristössä vastuunottoa

• Hae vaativimpiin tehtäviin pikkuhiljaa

• Tutki omat vahvuutesi – olemme erilaisia – hyväksy se!
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Esimerkki 
tehtävän 

kuvauksesta
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Ryhmänjohtajan tehtävä

• Ensimmäinen kontakti

• Saada porukka sitoutumaan

• Hankkia peruuntuneiden vapaaehtoisten tilalle uusia – sitoutumien on 
nykyajan haaste

• Suunnitella kokonaisuus

• Pitää ryhmä ajan tasalla

• Olla kontakti henkilö organisaation välillä
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Ryhmänjohtajan 
haasteet

• Alueen hahmottaminen – laaja 
kokonaisuus ja monimuotoinen

•Mitä eri tehtäviä alue sisältää

• Haaste  - eri-ikäisiä ja erilaisista 
taustoista

• Tärkeintä on tehdä alue/tehtävä itselle 
tutuksi

•Mielikuvaharjoitteet 
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…ja sitten

• Löydä oma tapasi tehdä asioita

• Jätä KIIRE sana pois, sillä aina on monta projektia meneillään

• Tahti kiihtyy mitä lähemmäs tapahtumat tulee

• Paineensietokyky

• Aina tulee Noshow

• 2 ensimmäistä tuntia pahimmat

• Hoida pakolliset ja aikatauluun sidotut asiat huolella

• On vain ratkaisuja -asenne
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Pari muuttujaa - 

• Iso tapahtuma elää kokoajan

• Pystyykö kaiken ennakoimaan – EI

• Tärkein ominaisuus on ongelman ratkaisukyky

• Hyvä yhteistyö eri ryhmien välillä

• Ennakoi ja ennusta 

• Pitää silmät auki  - toimihenkilöt ovat 
tapahtuman silmät

• Reagointi ennen kuin kilpailijat/yleisö huomaa

• Tiedota tasapuolisesti

• Varmista että kaikki tietävät mitä tekevät

• Helpompi kestää kiirettä

• Mielekkäät työtehtävät

• Rohkeus kysyä

• Hyvin perehdytetyt toimihenkilöt ovat aarteita

• Kiitä, Kehu, Kannusta – toimii

• Paras palkinto oli se Flow
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Vapaaehtoisten motivointi

• Ryhmänjohtajat tärkeässä asemassa

• Koulutuksen ja mahdollisuus kysyä

• Perehdytys

• Vaatetus

• Ruokailu -> Toimihenkilöruoka – ei pelkkää kinkkukiusausta – huomioidaan 
erikoisruokavaliot

• Jälkihoito – miten varmistetaan, että tulevat uudestaan
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Sisäinen palvelu

•  Mitä tarkoitetaan sisäisellä palvelulla?

• Kun sisäinen palvelu on kunnossa näkyy se ulkoisille asiakkaille hyvänä jos ei 
loistavana palveluna.

• Sisäisellä asiakkaalla tarkoitetaan jokaista tapahtuman työntekijää, joka käyttää 
tapahtuman toisen työntekijän palveluita omassa työtehtävässään.

• Palveluasenteen oppii tekemällä ja kuuntelemalla asiakasta – asiakaspalvelun 
korkeakoulu - 
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Miksi sisäistä palvelua tarvitaan

• Miksi sisäistä palvelua tarvitaan?

•  Hyvä sisäinen palvelu on ulkoisen palvelun edellytys.

• Aina ei muisteta, mikä merkitys on toimivilla tukipalveluilla ja kuinka paljon 
näillä on merkitystä tapahtuman sujuvuuteen ja työhyvinvointiin.
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”Vaikeat asiat 
tehdään heti, 

mahdoton vie vähän 
aikaa” – 

Virpi
Tinkerland



Toimihenkilötehtävät

• Muistettava, vapaaehtoiset käyttävät vapaa-aikaansa

• Tehtäväkokonaisuudet mietittävä, jo ennen hakua kuntoon

• Mielekkäitä tehtäviä – mahdollisuus tehtävän kiertoon

• Järjestäjän priorisoitava – mistä aloitetaan – mitkä tehtävät täytetään ensin

• Tunnistettava kriittiset tehtävät tapahtuman kannalta

• Nykyajan haaste – miten sitoutetaan vapaaehtoinen
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Toimihenkilöiden sitouttaminen – ennen 
tapahtumaa 80/20

• Nykyajan haaste – noshow (-25 %)

• Tiedotus – ajan tasalla pitäminen – halutaan tietää työtehtävät ja –vuorot ajoissa

• Yhteyshenkilö tärkeä – vapaaehtoisten vetäjä

• Selkeä hakemus – tietää mihin hakee ja mitä odotetaan

• Mielenkiintoiset tehtävät

• KOULUTUS – ei tarvitse pelätä ettei osaa

• Yhteinen  Kick- Of  – tuntee itsensä tärkeäksi  - ryhmähengen luominen- tapaaminen

• Ensi kontakti nopeasti – siitä alkaa jo tapahtuman luonti
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Toimihenkilöiden sitouttaminen – tapahtuman 
aikana 20/80

• Töihin tullessa tuntee itsensä tervetulleeksi – tarpeelliseksi – pääsee hommiin 
käsiksi

• Arvostus vapaaehtoisia kohtaan - profilointi

• Ryhmänjohtajat tutuksi – ottavat vastaan ja opastavat

• Kaikki valmiina vapaaehtoisia varten – vaatteet – varusteet

• RJ=ryhmänjohtajapalaverit – tiedotus tapahtuman aikana – WUP ryhmät
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Turvataan 
tapahtuman 
tulevaisuus

•Myös kaikilta toimihenkilöiltä 
palautetta

•Osattava käsitellä palautetta

• Ja hyvät ideat kehittelyyn

•Tutki omat vahvuutesi myös 
järjestäjänä– olemme erilaisia – 
hyväksy se!

•Muistamiset!
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Miten sisäinen palvelu toteutetaan

• Miten sisäinen palvelu toteutetaan ja mitä se vaatii?

• Selvitetään ne vaikeimmatkin asiat ja tiukimmat aikataulut ja tartutaan hommiin 
voittajina.

• Vaikeinta on se viimeinen silaus, joka tekee sisäisestä palvelusta vielä astettakin 
parempaa. Asiat sujuvat ammattitaidon ja osaamisen myötä loistavasti, mutta juuri 
tämä viimeinen silaus tulee kyllä meillä sitten rakkaudesta lajiin. 

• Tärkein on palveluasenne, palvelun nopeus ja luotettavuus

• lähellä, tavoitettavissa, nopeaa, joustavaa ja laadukasta.
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Seuraavia kohti

• Vaikka alue olisi tuttu, voi silti sitäkin kehittää paremmaksi, uudet silmät 
tuovat uusia ajatuksia

• Kehityksen este ed.vuod muk ei tarjoa yleisölle, kilpailijoille, vapareille tai kävijöille mitään, 
väsynyt tunnelma

• Kun homma käy liian tutuksi on aika miettiä muutoksia

• Riittävästi koneita, ettei seisota tumput suorina

• Oma purkuryhmä, koska koko tapahtuman mukana olleet alkavat olemaan 
takki aika tyhjänä – väsymys johtaa usein toiseen V-kirjaimeen….
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Tapahtuma 
suunnittelun 

perusteet

• Minkä kokoisesta tapahtumasta on kyse

• Isot tapahtumat 1,5 – 1 vuosi etukäteen

• Pienet 4-3 kk etukäteen (alle 1000 hlön)

• Heti jos erikoisuuksia tai varauksia vaativia 6 
kk on minimi (kisakalenterit 1v)

• Tapahtuma yleensä suunnittelee 
kisaorganisaatio tai ns johtoryhmä)

• ´Kisa organisaatio on aina oltava on kyseessä 
sitten pienet kisat tai suuret (PM)

• Kaikkea toimintaa ohjaa BUDJETTI

• Ajankohta lukittu -> lukitse avainhenkilöt heti

• Palaverikäytännöt heti alkuun, toimihenkilön 
tehtävänä seurata tiedotusta  - missä mennään
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Tapahtuman luonne

• Kenelle tapahtumaa tehdään (kilpailijat, sponsorit/rahoittajat, yleisö, tukijoukot….)

• Ketä halutaan tapahtumaan (expolaiset haluavat yleisöä=myyntiä)

• Mistä halutaan että tapahtuma muistetaan ( super tapahtuma, ei ikinä enää)

• Miten saadaan yleisö paikalle (tapahtuman logistinen sijainti autot, julkiset yms ja 
esteettömyys)

• Kävijöistä on kova kilpailu  - erottuminen, miksi porukka haluaa juuri tänne 
kilpailemaan?

Tinkerland



Aluesuunnittelun perusteet

• Valittu alue tulee olla sellainen, että kaikki toimijat (yleisö, esiintyjät/kilpailijat, toimihenkilöt) 
viihtyvät

• Sinne saatava kaikki tarvittavat toiminnot tapahtuman ajalle

• Siisteys, wc:t, esteettömyys, logistiikka, expo, vip

• Varastot ja muut oltava lähellä, sillä kun tapahtuma on käynnissä on muistettava, että yleisön 
seassa ei voida toimia tehokkaasti vaan annettava yleisölle rauha nauttia tapahtumasta

• Pieni tai suuri tapahtuma kokonaisuus on oltava toimiva – pysytään aikataulussa

• Eläimet tapahtumassa tuovat omat haasteet (turvallisuus, majoittuminen, siisteys)
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