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Elämää kulttuurin juurista latvoille -hanke 
kehitti ja testasi toimintamalleja, jotka 
edistävät uuden sukupolven osallisuutta ja 
vaikuttajuutta elävän musiikin kulttuurissa. 
Toimintamallien tarkoitus on tuoda nuoret 
mukaan musiikkitarjonnan toteuttamisesta 
vastaavien tahojen toimintaan ja madaltaa 
heidän osallistumisensa kynnystä. 
Seuraavaksi esiteltävät viisi esimerkkiä ovat 
vapaasti sovellettavissa niin musiikkialan 
kuin muidenkin kulttuuritoimijoiden 
toiminnassa. 

“Tapahtumaraati”

Tapahtumaraati on yhteiskehittämiseen 
(co-creation) perustuva toimintamalli. 
Raatitoiminta poikkeaa organisaation 
omaan tiedonhakuun tai työntekijöiden 
tietotaitoon perustuvasta työskentelystä 
tuomalla nuoret aktiivisiksi 
toimijoiksi kehitystyöhön. Raati 
toimii työpajapohjaisesti ja synnyttää 
konkreettisia ideoita tapahtumaan liittyen 
sekä testaa tapahtuman toimivuutta 
käytännössä. 

Uudenlaisen nuorisoyhteisön syntyminen 
musiikkitapahtuman ympärille on 
erinomainen tapa saada ensikäden 
tietoa siitä, mitä tapahtuman ja siihen 
liittyvän oheistoiminnan tulisi olla nuorille 
osallistujille. Suunnittelu- ja kehitystoimintaa 
tapahtuu työpajojen sarjassa ja testaus 
taas tapahtuman aikana mystery shopping 
-tyylisesti tarkkailu- ja testaustoiminnan 
kautta. Juurista latvoille -hankkeessa 
pilotoitu toiminta toteutettiin neljän työpajan 
kautta, jotka olivat hajautettu tapahtumaa 
edeltävälle vuodelle. Toiminnan tuotannosta 
ja suunnittelusta vastasi Vantaan Festivaalit 
Oy:n Ruisrock-festivaali.

Toiminnan kautta kehitetään keskeisiä 
tapahtuman menestyksen kannalta 
oleellisia asioita, kuten palvelut, viestintä, 
festivaalietiketti ja niihin liittyvät palvelut. 
Toteutetun pilotin työpajojen aiheet 
olivat vapaa-aika, sosiaalinen media, 
festivaalialueen ohjelma ja palvelut, 
roskaantuminen ja turvallisuus. Ennalta 
määritettyjen kehittämiskohteiden 
lisäksi on oleellista antaa niin nuorille 
kuin tapahtumajärjestäjän työntekijöille 
mahdollisuus nostaa uusia aiheita esille 
toiminnan aikana. Jos työpajoissa käsitellään 

syvemmin tapahtumaturvallisuutta, on 
nuorille oleellista tarjota mahdollisuus 
vaikeiden tunteiden purkamiseen 
ammattilaisen kanssa. Turvallisuus on 
teemana nuorille niin merkittävä, että 
Ruisrock päätyi toteuttamaan uuden 
festarietiketin, joka yhdistelee aiempia 
osallistumisohjeita ja raadin esiin tuomia 
näkökulmia.

Osallistujiksi raatiin valitaan nuoria, jotka 
ovat vaikuttamishaluisia ja edustavat 
olemassa olevaa tai toivottua kävijäkuntaa. 
Positiivisen erityiskohtelun hyödyntäminen 
onkin tehokas keino koostaa moninainen 
ja monitaustainen ryhmä. Nuorten 
kohtaamiseen ja erityisesti toimintaan 
sitouttamiseen kannattaa panostaa aikaa. 
Esimerkiksi vuorovaikutteinen viestintä 
nuorten kanssa on keskeistä pitkäjänteisen 
yhteistyön synnyttämisessä. Nuorille 
merkittävän turvallisuudentunteen roolia 
voidaan korostaa raatitoiminnassa 
tuomalla turvallisen tilan periaatteet osaksi 
nuorten työskentelyyn. Keskeistä toiminnan 
onnistumiselle on organisaation avoimuus 
toteutettavasta toiminnasta ja valmius 
ottaa yhdessä tuotettuja ideoita osaksi 
tuotettua toimintaa. Nuoret voivat suhtautua 
tekemiseen myös kriittisesti tai osoittaa 
epäkohtia, ja heidän täytyy voida vaikuttaa 
konkreettiseen toimintaan. 

 Toimintamalleja kulttuurin juurista latvoille
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“Markkinointitiimi”

Markkinointitiimitoiminnassa 
tuodaan nuorten ääni ja ideat osaksi 
tapahtumapaikan viestintää. Toiminta 
on ohjattua työpajahenkistä viikoittaista 
yhdessä työskentelyä, jossa korostetaan 
nuorten omaehtoista toimintaa keskeisenä 
osana tapahtuman viestintää. Osallistujat 
tuottavat viestintäsisältöä organisaation 
virallisiin kanaviin nuorille suunnatun 
tapahtuman tai tapahtumien tiimoilla. 
Toiminta perustuu vapaaehtoistyön 
periaatteisiin, mutta sillä erolla, että 
osallistuminen ei edellytä nuorilta aiempia 
tietotaitoja tai kokemusta tehtävistä. Tiimiin 
osallistuminen on mahdollista kaikille 
nuorille. 

Yhteistoiminta tuottaa käytännön 
ymmärrystä siitä, miten nuoret viestivät, 
missä kanavissa viestintä tapahtuu ja 
millaista sisältöä kanaviin kannattaa 
kohdentaa. Parhaimmillaan tavoitetaan 
myös uusia keikkakävijöitä ja käynnistetään 
uusia viestinnän osa-alueita. Esimerkiksi 
Jelmu ry:n Tanssisali Lutakon toteuttama 

toiminta käynnisti Instagram Reels 
-sisältöjen tuotannon viiden nuoren ja 
kahden ohjaajan voimin. Kaksi nuorista on 
myös jatkanut valokuvaamista toiminnan 
jälkeen, ja Lutakon viestintä on kehittymässä 
suuntaan, jossa nuoret vapaaehtoiset voivat 
tuottaa sisältöä virallisiin kanaviin ohjatun 
työpajatoiminnan ulkopuolella. 

Työpajatyöskentely pitää sisällään aiheeseen 
liittyvät luennot, työpajat ja tehtävät, joissa 
harjoitellaan muun muassa valokuvaamista 
ja some-päivitysten tekoa, sekä opitaan, 
mitä osa-alueita ja vaiheita markkinointiin 
sisältyy. Nuorille avautuu mahdollisuus 
oppia organisaation tietotaitoa, jota 
soveltaa omaan toimintaansa. Täysin uusien 
sosiaalisen median markkinointikanavien 
avaamiselle on myös edellytykset, mutta 
silloin on oleellista huomioida niihin 
toteutettavan sisällöntuotannon resursointi 
työpajatoiminnan jälkeiselle ajalle. 
Esimerkiksi TikTokin viihteellisten sisältöjen 
luominen on hyvin erilaista kuin Instagramin. 
Nuorten synnyttämän toiminnan jatkuvuus 
organisaatiossa on siis otettava huomioon.

Toiminnalla on suoria vaikutuksia 
järjestäjätahon toimintaan, ja se vaatii 
merkittävästi nuorten ajallista sekä 
kognitiivista resurssia. Aktiivisen ja 
toimintaan sitoutuneen tiimin kokoamiseen 
kannattaakin käyttää resursseja, 
ja osallistujille on oleellista kertoa 
projektin tavoitteet sekä vaatimukset. 
Erityisesti sitoutuminen pitkäjänteiseen 
harrastetyyppiseen toimintaan saattaa 
olla haaste, joten osallistujia etsiessä 
on järkevää keskittyä kanaviin, 
joissa tavoitettavat nuoret omaavat 
jo kiinnostuksen järjestäjätahoon, 
musiikkikulttuuriin tai viestintään. 
Työpajatoiminta vaatii aina ohjaajan, 
jolle tapahtumapaikan toimintakulttuuri 
ja tavat ovat tuttuja. Toisinaan nuorten 
tarpeet saattavat ylittää musiikkikulttuuriin 
erikoistuneen ohjaajan pedagogisen 
osaamisen ja apuohjaajatarvetta on hyvä 
arvioida ryhmää koostettaessa.
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“Klubileiri”

Klubileiri on toimintamalli, joka 
tuottaa nuorille ensimmäisiä elävään 
musiikkikulttuuriin osallistumisen 
kokemuksia tuotantoon osallistumisen 
kautta. Toiminnan aikana osallistujat 
kohtaavat samanhenkisä ihmisiä ja 
rakentavat omia verkostojaan elävän 
musiikin ympärillä. Päämäärä onkin 
tutustuttaa nuoret elävän musiikin 
verkostoihin ja niiden tarjoamiin 
sosiaalisiin mahdollisuuksiin varsinaisen 
musiikki- tai vapaaehtoistyön kokemuksen 
ohessa. Verkostojen kautta kiinnostus 
osallistua itsenäisesti tapahtumapaikan 
ympärillä vallitsevaan kulttuuriin kasvaa. 
Parhaimmillaan nuoria tavoitetaan 
järjestettävien musiikkitapahtumien 
kävijöiksi tai vapaaehtoistyöhön 
välittömästi.

Kahden päivän mittaisessa leirissä 
nuoret harjoittelevat ja toteuttavat 
erilaisia tapahtumatuotannon tehtäviä 
keikkaympäristössä. Osallistujien 
työskentelyä ohjaa ja sen onnistumisesta 
vastaa tapahtumajärjestäjän työntekijä. 
Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi valo-, 
äänitekniikkaa tai viestintäsisällön tuotantoa. 
Varsinaisten työtehtävien ohella tutustutaan 
toisiin nuoriin, alan ammattilaisiin ja 

tapahtumapaikan henkilöstöön sekä 
perehdytään tuotannon kokonaisuuteen. 
Alkututustumiseen onkin oleellista käyttää 
riittävästi aikaa, koska toiminnan pääpaino 
on yhdessä olemisessa. Perehdytyksen 
jälkeen nuoret toimivat osana varsinaista 
musiikkitapahtumaa.

Ohjattu toiminta ei edellytä osallistujilta 
aikaisempaa tietotaitoa, mutta se 
tarjoaa esim. avoimet ovet -tyyppistä 
toimintaa merkittävästi vaikuttavamman 
kokemuksen. Osallistuminen poikkeaa 
myös musiikkitapahtuman kokemisesta 
asiakkaana, koska sen aikana tutustutaan 
ja vietetään aikaa toisten nuorten ja 
alan työntekijöiden kanssa, joita ei 
muutoin kohdattaisi. Ikäpolvet ylittävä 
vuorovaikutteinen toiminta pitääkin 
sisällään niin kulttuurin jatkuvuuden 
kannalta oleellista tiedon ja toimintatapojen 
välittämistä kuin myös toimintaan 
osallistuvien henkilöiden positiivisia ja 
innostavia kokemuksia ja verkostoitumista.

Kiinnostuksesta vastaavaan toimintaan 
kertoo se, että osallistujahaku Jyväskylän 
Tanssisali Lutakossa järjestettyyn leiriin 
täyttyi alle vuorokaudessa. Hankkeen 
puitteissa toteutettu pilottiprojekti oli 
myös osallistujilleen maksuton, mikä avasi 
osallistumisen mahdollisuuden kenelle 
tahansa riippumatta heidän taloudellisesta 
tilanteestaan tai koulutustaustastaan. 
Moninaisen nuorisojoukon kanssa 
toimiminen on intensiivistä ja pitkäkestoinen 
yhdessäolo vieraitten ihmisten kanssa 
saattaa tuottaa tilanteita, joiden 
ratkaisemiseen on hyvä olla tavoitettavissa 
nuorten kanssa toimimisen ammattilaisia 
(esim. nuoriso-ohjaaja, nuorisopsykologi). 
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“Nuorten klubi-ilta”

Nuorten klubi-ilta on lukiolaisten ja 
keikkapaikan yhdessä järjestämä 
tapahtuma, jossa esiintyvät lukiolaiset, 
heidän bändinsä ja ulkopuolinen 
pääesiintyjä. Nuoret osallistuvat 
tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin 
ja viestintään, pääesiintyjän valintaan sekä 
tuotantoon. Klubi-illan avulla saavutetaan 
uusia nuoria, alaikäisiä kävijöitä 
keikkapaikalle, jonka pääsääntöinen 
kävijäkunta koostuu täysi-ikäisistä 
asiakkaista. Nuorille myös aukeaa arvokas 
yhteistyöverkosto, jota he voivat hyödyntää 
tulevaisuudessa omia klubi-iltojaan 
järjestäessään.

Klubi-illan toteutus pitää sisällään 
työpajapohjaista suunnittelutyötä 
sekä musiikkitapahtuman aikaista 
tuotantotoimintaa. Itse tapahtumatilanteessa 
nuoret työskentelevät oma-aloitteisesti 
tapahtuman juontamisen sekä tekniikan 
parissa. Illan toteutuksesta vastaavaan 
tiimiin kuuluu opiskelijoiden ohella koulun 
opettaja sekä keikkapaikan tuottaja 
tai muu toiminnasta vastaava henkilö. 
Livelaboratorio Tampere Oy:n G Livelab 

Tampereen järjestämässä illassa aktiivisia 
nuoria oli 5-7, mutta suuremman ryhmän 
kokoaminen on suositeltavaa, koska tehtävää 
on paljon. Nuorten kanssa toimimiseen on 
järkevää resursoida oma koordinaattorinsa 
tuottajan ohella. Koulun rooli toiminnassa 
on myös keskeinen. He tarjoavat 
ohjaajan, joka tuntee lukiolaiset ja jolla on 
auktoriteettia heidän suuntaansa. 

Tampereella toteutettu pilottitapahtuma 
oli lähes loppuunmyyty. 90 prosenttia 
osallistujista oli lukioikäisiä. Kolme illan 
neljästä esiintyjästä oli lukiolaisten tai 
lukioalumnien bändejä, jotka edustivat 
erilaisia musiikkigenrejä. Nuorten 
mahdollisuus esiintyä oikeassa klubi-
illassa lämppäreinä illan pääesiintyjälle on 
merkittävä ja erityinen kokemus uransa 
alkutaipaleella oleville artisteille. Myös 
paikallisen klubin toimintakulttuuriin, 
käytännön järjestelyihin ja ihmisiin 
tutustuminen edesauttaa omaehtoisen 
musiikkitarjonnan suunnittelua ja 
toteuttamista. Musiikkikulttuurista 
kiinnostuneet nuoret pääsevät kiinni 
helposti saavutettavaan, paikalliseen 
musiikkikulttuuriin hyvin matalan kynnyksen 
kautta.

Keikkapaikka, jolla tapahtuma järjestetään, 
saavuttaa lukiolaisten kohderyhmän tavalla, 
joka olisi muutoin mahdotonta. Virallisten 
some-kanavien kautta tapahtuvan viestinnän 
rinnalle kehkeytyvässä puskaradiossa 
sana tapahtumasta kiirii kaveriporukassa. 
Lukiolaisten tuominen vaikuttajina 
tuotantoprosessiin onkin erittäin tehokas 
tapa tavoittaa ja aktivoida heidän oma 
ikäryhmänsä niin musiikkitapahtuman 
asiakkaina kuin sisällöntuottajina. 
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“Kummiluokka”

Kummiluokkatoiminta on elävän musiikin 
tapahtumapaikan ja peruskoulun 
yhteistyötä, jossa nuoret pääsevät 
näkemään ja kokemaan paikallista, 
helposti saavutettavaa musiikkikulttuuria 
oman koululuokkansa kanssa. Toimintaa 
järjestetään ympäri vuoden, ja sen aikana 
tutustutaan kummina toimivan keikka- 
tai konserttipaikan toimintaan, erilaisiin 
elävän musiikin tapahtumatuotannon 
tehtäviin sekä osallistutaan alaikäisille 
suunnatun keikan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Toiminnassa sovelletaan 
maakuntateattereiden kummiluokkaideaa, 
jossa tavoitteena on tarjota maksutonta 
taidekasvatusta yhdelle koululuokalle 
vuosittain. 

Toiminta on suunnattu yläkoulujen luokille. 
Keskeistä toiminnassa on se, että oppilaat 
pääsevät osallistumaan toimintaan 
yhdenvertaisina ilman sosiaalisen tai 
taloudellisen taustan vaikutusta. Seinäjoen 
Selmu ry:n ja paikallisen tapahtumapaikka 
Rytmikorjaamon fasilitoimaan pilottiin 
osallistui yläkoulun seitsemännen luokan 
oppilaat. 

Kummiluokka käyttää oppilaanohjauksen ja 
musiikin tunteja, ja koulun puolelta mukana 
ovat luokanvalvoja ja musiikinopettaja. 
Toiminta täydentääkin koulujen 
musiikinopetusta tuomalla klubeilla 
tapahtuvan elävän musiikin kulttuurin osaksi 
musiikin oppimista. Osallistumiskulttuurin 
oppimista lähestytään yhtä lailla tärkeänä 
musiikillisena tekijänä kuin soittotaidon 
oppimista. 

Lukuvuoden (ei kalenterivuoden) ajalle 
sijoittuvan toiminnan aikana oppilaat 
tuodaan tapahtumapaikkavierailulle 
seuraamaan keikan valmisteluja ja sound 
checkiä sekä keskustelemaan työntekijöiden 
kanssa. Vierailun lisäksi he toteuttavat 
alaikäisille suunnatun keikan ideointia, 
markkinointia (esim. julisteen teko, 
Instagram storyt) sekä illan rakentamista 
eri osa-alueilla ammattilaisten ohjauksessa 
(esim. tekniikka, lavan rakentaminen). 
Tutustumalla musiikkitapahtumien 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden 
ympärillä työskenteleviin ammattilaisiin 
oppilaat saavat kokonaisvaltaisen 
käsityksen elävään musiikkikulttuuriin 
liittyvistä eri osa-alueista. 

Oppilaat pääsevät myös osallistumaan 
yhdelle keikalle koululuokkana. Se, miten 
keikoille mennään ja miten keikkapaikalla 
toimitaan, opitaan tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä. Opitut tiedot ja taidot 
on helppo siirtää koulun ulkopuolelle 
ja soveltaa itsenäisessä toiminnassa. 
Toiminnalla voidaan myös laajentaa 
alaikäisten vapaaehtoisten talkoolaisten 
kaartia, kun paikallinen tapahtumapaikka 
on entuudestaan tuttu. Syntyneiden 
tietotaitojen kautta nuorilla on niin 
ikään kyky tuoda koko perhe tai kaverit 
tapahtumapaikkavierailulle. Osallistumista 
voidaan laajentaa suuremmalla joukolle 
siten, että annetaan kummiluokkalaisille 
mahdollisuus tarjota pääsylippu kaverille. 
Uusi kummiluokka valitaan vuosittain ja 
elävän musiikin kulttuuria tuodaan tutuksi 
usealle ikäluokalle. 


