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Käytännön vinkkejä etätapahtuman 
järjestämiseen

Valmistaudu hyvin ja varaudu yllätyksiin
• Testaa alusta ja laitteet ennakkoon, varaudu yllätyksiin niin hyvin kuin voit 

(varakone ja yhteys).
• Jos toteutat itse, niin laitteiden ääni ja videoasetuksiin kannattaa perehtyä 

ennakkoon ja tsekata ne kuntoon. Pyydä työkaveria avuksi ennakkotestaukseen.
• Jos Teams kaatuu, niin varalla voi olla vaikkapa Youtube Live.
• Järjestä osallistujille aikaa teknisten ongelmien ratkaisuun ennen tapahtumaa, 

esimerkiksi avaamalla kokous 10-15min ennen ohjelman alkamista.
• Hyödynnä saatavilla olevia työkaluja osallistamiseen 

• Mm. Kahoot, Mentimeter, Padlet, yms.
• Voit ottaa esimerkiksi tietovisan tai kyselyn osaksi ohjelmaa tai pyytää osallistujia 

ilmaisemaan mielipiteitään eleillä tai vaikkapa värillisillä korteilla (videon välityksellä).

• Valmistaudu myös sisällöllisesti ja visualisoi mielessä ohjelman kulku etukäteen
• Juontaja tai puheenjohtaja on tilaisuuden kulun kannalta kriittinen tekijä ja tämä onkin asia 

johon kannattaa panostaa yhtä paljon kuin tekniseen toimivuuteen.



Etäesiintymiseen on monia vaihtoehtoja
• Puhuja voi esiintyä tapahtumapaikalla verkkolähetyksen 

kameroille, etäyhteydellä kotoa käsin tai ennakkonauhoitetulla 
videolla. Myös ennakkonauhoituksesta voidaan suunnitella 
saumaton kokonaisuus itse live-lähetyksen kanssa.
• Livenä lähetettyjen esitysten etuna on mahdollisuus vastata 

yleisön kysymyksiin sekä helpompi eläytyminen 
seminaaritilanteeseen. 
• Ennakkonauhoitettu video on teknisesti turvallisempi 

vaihtoehto, ja kysymyksiin voi vastata esimerkiksi chatissä.
• Ennakkoon nauhoitetuista videoista on helpompi rakentaa 

tiiviimpiä ja informatiivisempia paketteja.

Yhdistä videota ja liveä
• Voit editoida ja valmistella osan sisällöstä valmiiksi ja jakaa 

vaikka Youtuben tai Vimeon kautta



Työkaluja yleisön aktivointiin

Kahoot on ilmainen kysely- ja tietovisailu työkalu. Lapsiperheissä moni 
aikuinen on varmasti jo kuullut, kuinka Kahootia käytettään kouluissa 
oppimisen tukena. Kahootilla tehty kysely toimii hyvänä 
ohjelmanumerona myös tyhy-päivässä. Lisäksi Kahootin avulla voi 
pelillistää esimerkiksi vuosikertomuksen tai strategian esittelyä laatimalla 
esittelyn pääviestiä tukevan tietovisan. Kysymysten välissä on hyvä esitellä 
tiukkaa faktaa ja hyvin mietityt kysymykset tukevat ydinviestiä.  Käytetyin 
Kahootin neljästä pelimuodosta on kilpailullinen tietovisa Quiz, jossa 
kisaillaan sekä tietämyksestä, että siitä kuka vastaa nopeimmin.  Kysely 
laaditaan Kahoot-sivustossa ja osallistujat vastaavat kysymyksiin 
puhelimella. 

www.kahoot.com

http://www.kahoot.com/


Mentimeter yhdistää perinteisen Powerpoint-esityksen ja osallistavan 
testi- ja kyselytyökalun samaan pakettiin. Tilaisuuteen osallistuva yleisö 
voi esitystä seuratessa vastata kyseilyihin tai äänestyksiin. Esityksen 
jälkeen vastaukset ovat analysoitavissa ja edelleen jaettavissa. Yleisön 
käyttöliittymä on suunniteltu toimimaan sujuvasti mobiiliympäristössä, 
joten esitystä voi samalla seurata tietokoneelta ja vastailla kyselyihin 
puhelimella tai tabletilla.

www.mentimeter.com

http://www.mentimeter.com/


Padlet on selainpohjainen virtuaalinen seinä, johon osallistujat lisäävät 
muistilappuina kuvia, videoita ja tekstejä - tarvittaessa samanaikaisesti. 
Sitä käytetään esimerkiksi aivoriihitoiminnassa ja ryhmätöissä.  
Sovelluksen ominaisuuksia pystyy parhaiten hyödyntämään silloin, kun 
osallistujat työskentelevät tablettilla tai puhelimella.

www.padlet.com

http://www.padlet.com/


Muistilista etätapahtuman järjestäjälle

1. Miksi tapahtuma järjestetään etänä?
Mikä on se syy tai tarve, johon etätapahtuma on ratkaisu?  Jos 
suunnittelet esimerkiksi virtuaalista tyhy-päivää, mitä pitää tehdä toisin 
ja mikä toimii sellaisenaan myös etänä?  Pohdi myös, mitkä ovat sinun 
tavoitteesi järjestäjänä ja mitä osallistuja haluaa kuulla. 

2. Mieti tyyli ja tapa
Millainen formaatti sopii kohderyhmällesi? Haluatko tarinnallistaa tai 
pelillistää ohjelman? Laaditaanko sisältö omin voimin vai bookataanko
tähtiesiintyjiä? Toteutetaanko Teamsissä vai striimataanko studiosta? 
Tiesitkö muuten, että voit toteuttaa ja striimata virtuaalitapahtumia 
myös Saimaa Stadiumissa.

3. Suunnittele sisältö huolella
Hyvin mietitty käsikirjoitus pistää tapahtuman rullaamaan ja saa 
osallistujat viihtymään. Mieti tilaisuuden kesto, taukojen paikat ja 
pituudet ennakkoon. Pohdi myös eri ohjelmanumeroiden dynamiikkaa 
ja kesto. Onnistunut tapahtuma on kuin tarina, se on kiinnostava ja siinä 
on draamankaari, joka pitää koukussa. 



4. Aktivoi 
Mieti miten saat osallistujat aktivoitua ja sitoutettua. 
Tapahtuman aikana voit käyttää esimerkiksi aiemmin mainittuja 
työkaluja. Pohdi myös voiko osallistujia sitouttaa ennakkoon? 
Voisiko esim. Kahootilla toteutetussa visassa ole eri 
henkilöstöryhmien suunnittelemia kysymyksiä?  Voiko ohjelmassa 
olla happihyppely ulkona tai pieni kaupunkisuunnistus, joka 
”raportoidaan” kuvana Padlettiin?  Osallistujille voi lähettää 
aineistoa tai vaikkapa herkkulahjakortin ennakkoon. 

5. Muista mainostaa
Myös oman organisaation sisäistä tapahtumaa kannattaa 
markkinoida. Mitä enemmän hehkutat ennakkoon, sitä 
suositumpi tapahtumastasi tulee. Muista myös jälkimarkkinointi 
ja palautteen kerääminen.

6. Ole ennakkoluuloton
Heittäydy ja ole rohkea, sillä tavanomainen harvoin innostaa 
osallistujia. Mieti siis asiasisältöjen tueksi millaisen tarinan 
tapahtumasi kertoo. Voit käyttää hyväksesi viihteen eri keinoja tai 
pelillistää asioiden käsittelyä.



7. Älä jää yksin
Tapahtuman järjestämisen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. 
Jos haluat apua tai sparrausta etätapahtuman 
suunnittelussa tai toteuttamisessa, niin voit kääntyä 
meidän puoleemme. Voimme hoitaa kaiken alusta loppuun 
toiveidesi mukaan tai auttaa suunnittelemaan toimivia 
Teams-tapahtumia aiempaa vakuuttavammin. '

Yhteistyössä:



Pyydä tarjous!
Saimaa Stadiumissa voidaan toteuttaa myös turvallisia hybriditapahtumia, joissa 
mahdollistuu kohtaaminen niin kasvokkain kuin etänäkin. Toteutamme myös striimauksia 
ja olemme tukenasi tapahtumasuunnittelussa.

Virtuaalitapahtumista saadaan laadukkaista ja elämyksellisiä, kun ne suunnitellaan ja 
toteutetaan osallistujien ja järjestäjän toiveet huomioiden. 

Ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva tapahtuma!



www.saimaastadiumi.fi


