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Tiivistelmä: 

Pro gradu -tutkielmassani tutkin yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalin konsertteihin. 
Motivaatiotutkimuksen tarjoaman tiedon avulla festivaali voi suunnitella kokonaisuuden, joka vetoaa 
yleisöönsä, ja siten sen on mahdollista pitää kiinni nykyisistä asiakkaista sekä houkutella uusia 
asiakasryhmiä. Osallistujien motivaation ymmärtäminen on tärkeää, sillä sen avulla festivaalin markkinointi 
ja ohjelmiston suunnittelu voidaan toteuttaa yleisön tarpeet ja toiveet huomioiden. Aikaisemmassa 
tutkimuksessa on myös todettu, että yleisölle tapahtuman ainutkertaisuus ja elämyksellisyys ovat entistä 
tärkeämpiä asioita. Siitä syystä motivaatiotutkimuksen avulla saatua tietoa peilataan festivaalin tarjoamaan 
kokonaiselämykseen. 

Motivaatiotutkimus liittyy myös kulttuuripoliittiseen näkökulmaan, sillä festivaaleilla on lukuisia 
hyötyvaikutuksia, joista julkinen sektori on kiinnostunut. Festivaalit lisäävät paikkakuntiensa 
vetovoimaisuutta, rakentavat kaupunkibrändiä ja tuovat paikkakunnille tuloja turismin kautta. Sen lisäksi 
festivaalit lisäävät asiakkaidensa hyvinvointia ja ovat merkittäviä sosiaalisen pääoman luomisen kannalta. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselykaavakkeilla Kemiönsaaren Musiikkijuhlien konserttien yhteydessä 
kesällä 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 102. Motivaatiota kartoitettiin seitsemän motivaation osa-alueen 
suhteen, joiksi valittiin kulttuurisisältö, perheen yhdessäolo, uutuudenviehätys, pakeneminen, tapahtuman 
viehätys, artistit ja säveltäjät sekä sosiaalinen kanssakäyminen. Aineistoa tarkasteltiin tilastollisin 
menetelmin. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen, minkälainen motivaatio yleisöllä on 
osallistua tapahtumaan, vertailla festivaaliasiakkaiden motivaatiota eri taustamuuttujien suhteen, tunnistaa 
erilaisia kohderyhmiä sekä ymmärtää, minkälainen kokonaiselämys vetoaa konserttiyleisöön. 

Tilastollisen analyysin tulokset osoittivat, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlien yleisölle tapahtuman 
kulttuurisisältö eli korkeatasoinen klassinen musiikki historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävässä 
ympäristössä on heidän motivaationsa kannalta merkittävimpiä asioita. Kokonaiselämys tulisi rakentaa tätä 
tapahtuman ydintä kunnioittaen. Tutkimuksessa saatiin lisäksi selville, että tapahtuman yleisö edustaa 
tyypillistä klassisen musiikin kävijäprofiilia: yleisö on naisvaltaista, kävijät ovat korkeasti koulutettuja ja he 
tulevat suurimmaksi osin pääkaupunkiseudulta. Tutkimuksessa kyettiin myös tunnistamaan erilaisia 
kohderyhmiä, joille markkinointia tulee suunnata huomioiden heidän tarpeensa ja toiveensa. 

Tavoittaakseen uusia asiakaskuntia festivaalin tulisi vaalia jo toimivaa markkinoinnin suunnittelua ja tehdä 
hienovaraisia muutoksia, jotka tukevat jo hyvin kuulijoiden mieleen olevaa kokonaisuutta. Tapahtumaa 
suositellaan lisäämään elementtejä, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen tapahtumassa, 
suunnittelemaan konsertteja lapsille, ottamaan mukaan muita taiteenmuotoja ja lisäämään 
poikkitaiteellisuutta sekä kohdentamaan markkinointia myös nuorelle yleisölle. 
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1. Johdanto 
 
1.1. Esittely ja tutkimuksen tausta 
 

Kulttuurifestivaaleja on Suomessa tarjolla huomattava määrä ja laajasta valikoimasta löytyy lähes 

jokaiselle jotakin. Finland Festivals ry:hyn liittyneitä taide- tai kulttuurifestivaaleja on vuonna 2020 

yhteensä 82, ja niiden edustamat genret vaihtelevat aina monitaiteellisuudesta, tanssiin, teatteriin, 

kirjallisuuteen, jazz tai bluesiin, kuvataiteeseen klassiseen- tai nykymusiikkiin. (Finland Festivals 

2021) Festivaalit vetävät puoleensa hyvin erityyppistä yleisöä riippuen tapahtuman sisällöstä ja sen 

tarjoamista muista oheispalveluista ja jokaisella festivaalilla kokonaiselämys on ainutlaatuinen. On 

kiinnostavaa tarkastella festivaaleja juuri niiden luoman kokonaiselämyksen kannalta. Tapahtumat 

syntyvät aina uniikkeina ja ainutkertaisina ympäristönsä sekä niiden tarjoaman ohjelman 

vuorovaikutuksesta. (Grönroos 2011, 72-73) 

 

Määritelmänsä mukaan festivaalit tuovat yhteen ihmisryhmiä, jotka kuluttavat yhteisesti jotakin 

kulttuuriin liittyvää aktiviteettia, kuten esimerkiksi jazzia, bluesia tai paikallista kulttuuria. Clinton ja 

Arnaud (Wamwara-Mbugua & Cornwell 2009, 277) ovat tutkineet tätä yhteistä kulttuurin 

kuluttamisen kokemusta, ja elämys festivaaleilla voi samanaikaisesti olla hyvin yhteneväinen tai 

vastakkainen festivaalivierailijoiden kesken.  

 

Festivaalit ovat monin tavoin nivoutuneita myös paikkakuntien kehittämiseen ja 

kulttuuripolitiikkaan. Festivaaleilla on nimittäin paljon hyötyvaikutuksia, joista julkinen sektori on 

kiinnostunut. Ne edistävät hyvinvointia ja elävöittävät paikkakuntia sen lisäksi, että ne tuovat tuloja 

turismin kautta. (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö – CUPORE, 2016, 7) Joissakin 

tapauksissa festivaalit voivat lisätä turismista saatuja tuloja hyvin merkittävästi ja vetää puoleensa 

laajan joukon vierailijoita. (Wamwara-Mbugua & Cornwell 2009. 277-278)  

 

Wamwara-Mbuguan & Cornwellin (2009, 278) mukaan kaupungit tiedostavat festivaalien turismia 

edistävän vaikutuksen, ja festivaalit eivät ainoastaan tuota lisäarvoa yhteisölle talouden 

näkökulmasta. Tapahtumilla on myös merkitys sijaintipaikkojen markkinoinnille ja brändäykselle. 

1980-luvulta lähtien festivaalit ovat olleet mukana keskustelussa liittyen kulttuurivetoiseen kaupunki- 

ja aluekehittämiseen. Aihe on myös ollut esillä keskustelussa elämysteollisuudesta ja luovasta 

taloudesta. Kulttuuritapahtumia käytetään kaupunkien strategisen kehittämisen välineenä ja ne ovat 

osa matkailu- ja elinkeinopolitiikkaa. (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö – CUPORE, 
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2016, 7)  

 

On kuitenkin tärkeää huomata, että festivaalit kohtaavat entistä enemmän kilpailua muiden 

festivaalikaupunkien ja vapaa-ajan viihteen kanssa. Tarjonnan lisääntyessä myös festivaalien 

kävijämäärät saattavat laskea, sillä kilpailu asiakkaista kiristyy. Esimerkiksi Strawberry Festival 

Lontoossa, Ohiossa, kykeni selviytymään vaikeuksistaan vähenevien kävijämäärien kanssa ja 

kasvattamaan osallistujalukua, kun se muutti sijaintia, ajankohtaa ja tarjoamiaan aktiviteetteja. 

(Mbuguan & Cornwellin 2009, 278) 

 

1.2. Tutkimuskohde 

 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlat on vakiinnuttanut asemansa festivaalialalla Suomessa. 

Kahdenkymmenenkolmen toimintavuoden aikana festivaalilla on esiintynyt merkittävä määrä 

klassisen musiikin artisteja ja kantaesityksiä on tehty yhteensä 33.  Kävijöitä tapahtumassa on 

vuosittain noin 2000. Aikaisempien kyselyiden perusteella sekä kokemusperäisen tiedon pohjalta he 

ovat Kemiönsaaren asukkaita, suhteellisen iäkkäitä saaristoalueen lomailijoita sekä 

ulkopaikkakuntalaisia lähikunnista ja muualta Suomesta, kuten esimerkiksi Rovaniemeltä. 

Ulkomaalaisia vierailijoita on ollut myös esimerkiksi Ruotsista, Uppsalasta.   

 

Festivaalilla vaikuttaa olevan vakiintunut kuulijakuntansa, joka arvostaa historiallisissa puitteissa 

toteutettuja laadukkaita klassisen musiikin konsertteja. Kemiönsaaren Musiikkijuhlien tavoitteena on 

kasvattaa osallistujalukua tarjoamalla konserttimatkoja lähikuntien asukkaille uutena 

kokonaisuutena. Kuitenkaan yleisön motivaatiosta osallistua tapahtumaan ei ole tarkempaa tietoa. On 

mielenkiintoista tutkia, mikä saa kuulijat osallistumaan tapahtumaan vuodesta toiseen? Miten 

nykyisistä asiakkaista voidaan pitää kiinni myös jatkossa, ja miten festivaali voisi tavoittaa uusia 

asiakkaita tai esimerkiksi nuorempaa yleisöä? On myös syytä olettaa, että potentiaalisia uusia 

asiakasryhmiä voidaan löytää. 

 

1.3. Motivaatiotutkimuksen merkitys 

 

Yksi keino ylläpitää tai kasvattaa kävijämääriä on osallistujien motivaation ymmärtäminen. 

(Wamwara-Mbugua & Cornwell, 2009, 278). Cromtonin ja McKayn (1997, 426) mukaan 

motivaation analysoiminen on edellytys onnistuneelle markkinoinnille ja lisäksi se auttaa tapahtumia 

löytämään omat vahvuutensa ja sitä kautta oikean asemansa markkinoilla suhteessa kilpailijoihinsa. 
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Motivaatiotutkimuksen avulla yleisölle voidaan myös tehdä tarjouksia, jotka ovat heidän tarpeidensa 

mukaisia, ja siten markkinointi tehostuu. On tärkeää huomata, että asiakastyytyväisyys on myös 

suoraan suhteessa festivaalivierailijan motivaatioon ja tarpeisiin. Festivaalijärjestäjien onkin tärkeää 

kysyä, tulevatko yleisön tarpeet täytetyiksi festivaalikokemuksen kautta? Motiivien priorisointi ja 

määritteleminen on myös avainasemassa, kun suunnitellaan mainontaa. (Wamwara-Mbugua & 

Cornwell, 2009.)  

 

Myös Kemiönsaaren yleisön motivaation kartoittaminen voi auttaa markkinoinnin suunnittelemisessa 

ja toteuttamisessa. Siitä syystä festivaalivierailijoiden motiivien ymmärtämisen tulisi olla festivaalin 

johdon ensisijainen tavoite. Jos motiiveja ymmärretään, festivaalin markkinointi ja toteutus voidaan 

suunnitella vierailijoiden mieltymysten ja tarpeiden mukaan. (Wamwara-Mbugua & Cornwell, 

2009.)  

 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla toteutetun markkinatutkimuksen tarjoaman tiedon avulla pyritään 

syventämään ymmärrystä festivaalivieraiden motivaatiosta osallistua tapahtumaan ja sitä kautta 

edistämään aiemmin kuvattua festivaalin tavoitetta ja markkinoinnin tehokkuutta. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös tunnistaa eri markkinasegmenttejä, jotta oikeanlaisia tarjouksia voidaan 

kohdentaa eri kohderyhmille. Kohderyhmien tunnistamisen avulla festivaalia voidaan lisäksi 

markkinoida sellaisille asiakasryhmille, joiden kiinnostuksen kohteita ja tarpeita festivaali vastaa 

sisällöltään. Lopputulosten perusteella pyritään antamaan myös suosituksia konserttien suunnitteluun 

siten, että yleisön toiveet täyttyvät. Tutkimustuloksia peilataan ennen kaikkea festivaalin tarjoamaan 

kokonaiselämykseen, joka rakentuu motivaatiotutkimuksen tarjoaman tiedon pohjalta. Yleisölle 

tapahtumien ainutkertainen tunnelma ja elämyksellisyys ovat entistä tärkeämpiä asioita, ja 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien markkinoinnissa myös tähän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. 

(Grönroos 2011, 72-73) 

 

1.4. Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoite on ymmärtää yleisön motivaatiota osallistua Kemiönsaaren Musiikkijuhlille ja 

tämän tiedon avulla tehostaa markkinointia sekä suunnitella asiakkaiden toiveiden mukainen 

kokonaiselämys. 

 

Tätä tutkimusongelmaa lähestytään asettamalla kolme osatavoitetta, jotka ovat lueteltu seuraavaksi. 

Tutkimuksen tavoitteena on: 
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• tarjota markkinointiin uusia näkökulmia ja ohjeita motivaatiotutkimuksen avulla. 

• vertailla festivaaliasiakkaiden motivaatiota konserttielämyksen suhteen. 

• ymmärtää, minkälainen kokonaiselämys vetoaa yleisöön. 

 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkielmassa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

  

1. Minkälainen motivaatio yleisöllä on osallistua tapahtumaan?  

2. Minkälaisia yhtäläisyyksiä tai eroja asiakkaiden motivaatiossa on? 

3. Minkälaisia potentiaalisia kohderyhmiä voidaan identifioida? 

4. Minkälainen kokonaiselämys vetoaa yleisöön Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla? 

 
 
1.5. Tutkimuksen aineisto, menetelmät ja taustateoriat 

 

Aineisto kerättiin kyselykaavakkeilla festivaalin aikana kesällä 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 102 

kappaletta. Aineiston analyysiin käytetään tilastollisia menetelmiä, jotta voidaan tunnistaa yleisön 

motivaation eri osa-alueiden piirteitä, vertailla motivaatiota eri taustamuuttujien suhteen sekä 

identifioida erilaisia kohderyhmiä. Analyysi pohjautuu teoreettiseen viitekehykseen, jossa 

motivaatiota tarkastellaan ”escape-seeking” -kahtiajaon kautta. ”Escape” merkitsee tarvetta jättää 

tavanomainen ympäristö taakseen ja ”seeking” halua saada sisäsyntyinen palkinto. Motivaation eri 

osa-alueiksi valitaan aikaisemman tutkimuksen pohjalta kulttuurisisältö, perheen yhdessäolo, 

uutuudenviehätys, pakeneminen, tapahtuman viehätys, artistit ja säveltäjät sekä sosiaalinen 

kanssakäyminen. Motivaatiotutkimuksen tuloksia peilataan myös festivaalin tarjoamaan 

kokonaiselämykseen. 

 

Pro gradu -tutkielman johdannon jälkeen toisessa luvussa käsitellään lyhyesti festivaalien historiaa 

sekä tapahtumia kulttuuripolitiikan ja kaupunkien kehittämisen näkökulmasta. Toisessa luvussa 

luodaan lisäksi katsaus aikaisempaan yleisö- ja motivaatiotutkimukseen sekä elämystalouteen, johon 

festivaalit kokonaisvaltaisten elämyksien tarjoajina oleellisesti liittyvät. Sen jälkeen kolmannessa 

luvussa käydään läpi tutkimusmetodit teoreettisine viitekehyksineen ja analyysimenetelmineen. 

Neljännessä luvussa esitellään tutkimustulokset, joita sen jälkeen pohditaan aikaisemman 

tutkimuksen valossa viidennessä luvussa. Tutkielman päättää luku, jossa annetaan suosituksia 

festivaalin markkinoinnin kehittämiseksi ja yleisöön vetoavan kokonaiselämyksen luomiseksi.   



	 9	

2. Festivaalit, yleisötutkimus ja elämystalous 

2.1. Festivaalit ja kulttuuripolitiikka 

Kulttuurifestivaalien kulttuuripoliittinen merkitys on lisääntynyt sekä kansainvälisesti että Suomessa, 

jossa festivaalit kattavat entistä suuremman osan kulttuurituotannosta, -osallistumisista ja -

tarjonnasta. (CUPORE, 2016, 7) Käsittelen Pro gradu -tutkielmassani festivaaleja juuri kaupunkien 

kulttuuripolitiikan kontekstissa, sillä festivaalien merkitys alueelliselle kehitykselle on hyvin 

monipuolinen. Kun ymmärrämme yleisön motivaatiota Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla, festivaali voi 

maksimoida markkinointinsa tehokkuuden ja sitä kautta edistää myös alueellista kehitystä 

Kemiönsaarella. 

 

Julkinen sektori on kiinnostunut festivaalien hyötyvaikutuksista, joilla osaltaan perustellaan myös 

tukien myöntämistä. Festivaalien odotetaan edistävän kansalaisten hyvinvointia, elävöittävän 

paikkakuntia ja vilkastuttavan aluetaloutta matkailun kautta. Tapahtumat myös osallistuvat 

kaupunkien markkinointiin ja brändäykseen. Jo 1980-luvun tutkimuksessa tapahtumatuotanto oli 

esillä kulttuuritalouteen sekä kulttuurivetoiseen kaupunki- ja aluekehittämiseen liittyvässä 

keskustelussa. Sittemmin aihetta on käsitelty keskustelussa koskien elämysteollisuutta ja 

viimeisimmäksi luovaa taloutta. Monet kaupungit painottavatkin kulttuuritapahtumia elinkeino- ja 

matkailupolitiikassaan ja ne nähdään myös strategisena välineenä maakuntien aluekehittämisessä. 

(Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö – CUPORE, 2016, 7) 

 

Tapahtumissa kynnys osallistua on monesti matalampi kuin perinteisissä kulttuuri- ja taidelaitoksissa, 

joka katsotaan kulttuuripolitiikan näkökulmasta niiden eduksi. Tapahtumien kirjo on laaja ja niiden 

katsotaan myös edistävän ja ilmentävän kulttuuridiversiteettiä. Ilmaistapahtuvat myös osaltaan tuovat 

kulttuurin paremmin saataville ja edistää sen demokratisoitumista. Tapahtumat myös lisäävät 

yhteisön koheesiota ja ovat merkittäviä sosiaalisen pääoman rakentamisen kannalta. 

(Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö – CUPORE, 2016, 8-9) 

 

Suomalaisen festivaalikentän tutkimus jakautuu kolmeen diskurssiin hahmoteltaessa kokonaisuutta: 

”1) festivaalimatkailu ja taloudelliset vaikutukset, 2) tapahtumatuottaminen ja -johtaminen sekä 3) 

festivaalien rooli, merkitykset ja vaikutukset yhteiskunnassa ja kulttuurissa.” (Herranen & Karttunen 

2016, 21.) Uusimpiin tutkimuksen paradigmoihin kuuluu tapahtumatuottaminen ja -johtaminen, mikä 

on kiinteästi yhteydessä matkailudiskurssiin. Tapahtumatuotantoihin liittyvässä tutkimuksessa 

runsaasti käytettyjä näkökulmia ovat olleet myös sosiaalinen pääoma sekä verkostot. Myös 
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markkinointia ja markkinaorientaatiota koskevia tutkimuksia sekä yritysyhteistyötä ja sponsorointia 

koskevia tutkimuksia löytyy. (Herranen & Karttunen 2016, 22-23)  

 

Pro gradu -tutkielmani linkittyy jatkumona festivaalien markkinointiin liittyvään tutkimukseen sekä 

kulttuuripoliittiseen näkökulmaan, sillä tapahtumia käytetään laajasti myös alueellisen kehitystyön 

välineinä. Kemiönsaaren Musiikkijuhlien tapauksessa yleisön motivaation ymmärtäminen edesauttaa 

tapahtuman markkinoinnin tehostamista, mikä taas lisää paikkakunnan elinvoimaisuutta, tuo tuloja 

matkailun kautta, vahvistaa alueensa brändiä, lisää kuntalaisten hyvinvointia ja rakentaa sosiaalista 

pääomaa. Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on huomattava alueellinen merkitys, ja siksi 

motivaatiotutkimuksen tarjoama tieto on tärkeää. 

 

2.2. Katsaus festivaalien historiaan 
 

Sivuan tässä tutkielmassani festivaalien historiaa, sillä niiden nykytilannetta on tärkeää peilata myös 

kehitykseen vuosisatojen varrella. Euroopan laajuisesti festivaalien määrä on moninkertaistunut 

viimeisten viidentoista vuoden aikana ja Suomessa festivaaleja järjestetään niin suurilla kuin pienillä 

paikkakunnilla. (Silvanto 2007, 9) Niiden voidaan historiallisesti nähdä saaneen alkunsa muinaisista 

seremonioista ja riiteistä, joissa on juhlittu jumalia ja yhteisön olemassaoloa. Ensimmäisinä 

festivaaleina pidetään jo 500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua vietettyjä Kreikan Dionysos-juhlia. 

Myös erilaiset karnevaalit ovat olleet kaupungeille merkittäviä yhteisön identiteetin ja 

yhteenkuulumisen vahvistumisen kannalta, kuten Venetsian karnevaali, jota on järjestetty 1100-

luvulta 1700-luvulle asti. Nykyään turisteille suunnattu spektaakkeli ei tosin ole niinkään paikallisten 

suosiossa. (Silvanto 2007. 9-10) 

 

Vuonna 1876 perustetut Bayreuthin musiikkijuhlat sen sijaan ovat ensimmäisiä moderneja 

kaupunkifestivaaleja, ja vuotta myöhemmin Mozartin syntymäkaupungissa saivat alkunsa Salzburgin 

musiikkijuhlat, joissa jo varhaisessa vaiheessa haluttiin murtaa taiteen raja-aitoja. Uudessa ajattelussa 

kaupunki nähtiin osaltaan näyttämönä ja yleisö oli osa esitystä. Molemmat tapahtumat olivat 

kuitenkin vain eliitin nautittavissa. (Silvanto 2007. 10) Kiinnostavaa on, että korkeakulttuurin 

harrastamiseen liittyvä elitismi on vuosisatoja vanha ilmiö.  

 

Useita merkittäviä festivaaleja syntyi myös toisen maailmansodan jälkeen, kuten monitaiteellinen 

Edinburgh International Festival Skotlannissa, ja vuonna 1947 teatteritaiteeseen keskittyvä Festival 

d’Avignon Ranskassa. Tukholman juhlaviikot, Kööpenhaminan balettifestivaali ja Bergenin 
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musiikkijuhlat saivat sen sijaan alkunsa 1940—1950-lukujen vaihteessa. Yleisö oli näillä 

festivaaleilla valikoitunutta, sillä tapahtumat keskittyivät sisällöltään korkeataiteisiin. Vain 

d’Avignon pyrki madaltamaan eri kansanryhmien kynnystä osallistua tapahtumaan määrittelemällä 

festivaalin käsitettä uudelleen ja lisäämään yleisön ja esiintyjien vuorovaikutusta. (Silvanto 2007. 10-

11) 

 

Kritiikki yhteiskuntajärjestystä ja taide-elämää kohtaan kasvoi 1960—1970-luvuilla, ja raja korkean 

ja matalan kulttuurin välillä alkoi hämärtyä. Kulttuuria on haluttu tuoda kaikille muun muassa 

Edinburghissa Fringe-festivaalilla lisäämällä ohjelmaan kokeellista taidetta ja d’Avignonissa 

osallistamalla yleisöä uudella tavalla. Myös 1970-luvulla perustetuilla Helsingin Juhlaviikoilla on 

tehty samanlaisia hankkeita. Kulttuurin demokratisointiin liittyy kuitenkin monia haasteita. (Silvanto 

2007. 11) 

 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien markkinoinnin kannalta kiinnostavaa on, onko tapahtuma edelleen 

vain eliitin nautittavissa vai onnistuuko se taiteen demokratisoitumisessa. Kulttuuritapahtumien 

osallistavuuden lisäämistä ja korkean ja matalan kulttuurin rajan hämärtymistä on ollut nähtävissä jo 

1960—1970-luvuilla. Kuitenkin perinne, jossa vain eliitillä on pääsy korkeakulttuuritapahtumiin, on 

elänyt vahvana aina 1800-luvun lopulta lähtien toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti. 

Kulttuuripoliittisesti taiteen demokratisoituminen olisi toivottavaa, jotta tapahtumien 

hyötyvaikutukset leviäisivät väestössä mahdollisimman laajalle. Tästäkin syystä yleisön motivaatiota 

osallistua Kemiönsaaren Musiikkijuhlille on hyvä tarkastella tarkemmin. Motivaatiotutkimuksen 

kautta ja markkinointia tehostamalla voidaan suunnitella tapahtuma, joka tavoittaa kuulijoita 

mahdollisimman laajasti. 

  

2.3. Festivaalit kaupunkien kehityksen tukena 

  

Kulttuurisisällön tarjoamisen lisäksi festivaalit myös edistävät taloutta, sillä ne houkuttelevat 

tapahtumapaikalle turisteja ja lisäävät kaupunkien kykyä erottautua muista. (Silvanto 2007, 9-12) 

Festivaaleilla nimittäin on merkitystä taloudelle juuri siksi, että ne lisäävät sijaintipaikkojen 

tunnettuutta, vetovoimaa ja houkuttelevuutta, mikä vaikuttaa epäsuorasti alueen rahavirtoihin 

asukkaiden, työntekijöiden ja matkailijoiden liikkumispäätösten myötä. (Silvanto 2016, 206) 

Esimerkiksi Helsingin taloudelliseen menestykseen pyrkivä politiikka vaikuttaa kulttuuriin liittyvään 

päätöksentekoon ja erityisesti festivaaleihin sekä millä tavalla kulttuuria käytetään 

kaupunkipolitiikan välineenä. (Mäenpää 2007 182—186) Flow Festival on oman markkinointinsa 
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lisäksi osallistunut Helsingin kaupungin brändityöhön, ovathan tapahtumat aina sidoksissa 

ympäristöönsä, jossa ne järjestetään. Festivaalipaikka saa tapahtumien myötä uusia merkityksiä. 

(Satu Silvanto 2016, 206-208) Myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on merkitys alueensa 

kaupunkipolitiikassa. On tärkeää ymmärtää, että tapahtuma lisää alueensa elinvoimaisuutta, 

vetovoimaa ja houkuttelevuutta, virkistää elinkeinoelämää ja tuo hyvinvointia asukkaille. 

  

Jo 1990-luvulla kulttuuri nähtiin kaupunkipolitiikassa avaimena menestykseen. Sen avulla haluttiin 

lisätä alueen vetovoimaa ja kulttuurin nähtiin olevan edellytys kaupungin elinvoimaisuudelle ja 

luovuudelle. Apulaiskaupunginjohtajan mukaan keskustelu kulttuurista muuttui Helsingin 

kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen, kun sitä alettiin tarkastella sekä hyvinvointiin että 

elinkeinoelämään vaikuttavana tekijänä. Muutos suhtautumisessa kulttuuriin kaupungin kehittämisen 

välineenä näkyi myös hallinnollisella tasolla. Kulttuuriin suhtauduttiin resurssina, ja siitä tuli osa 

kaupungin tuotantoa palveluiden ja muun taloudellisen tuotannon ohella. (Mäenpää, 2017, 182—183) 

 

Kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys oli esillä myös Helsingin kaupungin visiossa vuonna 2004 

seuraavasti: 

  

Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien 
palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta - ja innovaatiokeskus, 
jonka menestys koituu asukkaiden ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta 
kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä 
asua, oppia, työskennellä ja yrittää. (Mäenpää 2017, 183) 

  

Kulttuuri siis luo pohjan visiolle, jossa sivistyskäsitteet, kuten tiede ja taide ovat luovuuden ja 

oppimiskyvyn, ja siten kaupungin kehityksen lähtökohtana.  

  

Kulttuurin merkitys onkin laajentunut oppimiskykyyn ja luovuuteen, talouden kehittymiseen ja 

innovaatioiden syntymiseen sekä talouspolitiikan ja hyvinvointipolitiikan välineeksi. On kuitenkin 

kiinnostavaa, miten tämä näkyy kaupungin kulttuurille kohdentamissa tuissa ja sen tarjoamissa 

kulttuuritapahtumissa. Minkälaisia palveluja halutaan edistää ja tukea, kun toisaalta kulttuurin 

voidaan nähdä olevan jatkuvasti läsnä kaikkialla ja arvokasta sellaisenaan? (Mäenpää 2007, 183) 

Kemiönsaari on Helsinkiä huomattavasti pienempi paikkakunta, joten kulttuuritapahtumien, kuten 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien merkitys jopa korostuu, sillä muita tapahtumia ei ole alueella yhtä 

paljon. Näin ollen kulttuuritapahtumat tulisi huomioida myös Kemiönsaaren kunnan kehitystyössä 

luovuutta ja oppimiskykyä edistävänä asiana. 
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Helsingin kaupungin vuoden 2001 kulttuurisuunnitelmassa todetaan: ”Kulttuuri on yhä selvemmin 

kaupunkikulttuuria, jossa talous ja elämäntapa nivoutuvat. Kulttuuri ei ole enää pyhää, vaan osa 

ihmisten arkea ja elämäntapaa, jota kulutetaan niin kuin mitä tahansa tavaraestetiikkaa. 

Kulttuurikokemus on monikerroksinen, jatkuva prosessi, virtaava tila kaupungissa, jossa ihmiset 

seikkailevat”. (Mäenpää 2007, 184—185.) Festivaalitarjonta edustaa juuri kulttuurin muutosta 

kulutustuotteeksi ja siinä korostettua kokemuksellisuutta ja tapahtumallisuutta. Luonteeltaan 

festivaalit ovat kuitenkin vaihtuvia ja dynaamisia. Ne luovat oman yleisönsä ja ovat sidoksissa 

kulttuuriseen maaperään, josta ne kumpuavat. Parhaimmillaan ne tuovat esiin uutuuksia ja luovat 

yhteisölle jatkuvuutta. (Mäenpää 2007, 185.) 

  

Artikkelissa haastateltu Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja tuo esiin kolme ulottuvuutta, jotka 

tekevät festivaaleista merkittäviä. 

  

1) Taidepolitiikan näkökulmasta festivaalit tuovat esiin taiteilijoita ja edistävät heidän suhdettaan 

yleisöön ja mahdollistavat kehittymisen urallaan eteenpäin. 

2) Kaupunkipoliittisesti festivaalit osallistuvat kaupungin imagon luomiseen. 

3) Elinkeinoelämän kannalta festivaalit ovat monella tavalla kytköksissä palvelutuotantoon ja 

elämään yleisellä tasolla, ja niitä voidaan pitää merkittävänä toiminnan osa-alueena talouden 

kannalta. (Mäenpää 2007, 185.) 

  

Kulttuuri on hyvinvointi- ja talousvaikutustensa kautta integroitunut kaupungin strategiaan 

perusvoimavarana, joka leijuu yleisellä tasolla kaikkeen mahdollisesti liittyvänä tekijänä. Se ei 

kuitenkaan ilmene kaupungin strategiassa. (Mäenpää 2007,186.) 

 

Haastatellun Helsingin kaupungin kulttuurijohtajan mukaan on myös tärkeää huomioida kulttuurin 

itseisarvo eikä pakottaa kulttuurin teollistamista, sillä se vaatii toimiakseen tietyn vapauden. Jos 

kulttuuria yritetään väkisin valjastaa teollisuuden tulosyksiköksi, syntyy ristiriita kulttuurin ytimessä 

olevan omaehtoisuuden ja itseisarvon sekä taloudellisen välineellisen funktion välille. 

Kulttuurijohtajan mukaan paradoksaalisesti kulttuurin tulee saada syntyä luonnostaan ja lokeroimatta 

sitä teollisuudeksi, jotta se voisi hyödyttää taloutta. Kulttuuri ja talous liittyvät toisiinsa, mutta ne 

eivät kuitenkaan yhdisty kokonaan. (Mäenpää 2007,186.) Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla aitous ja 

vapaus taiteessa ovat itseasiassa kunnan kehityksen kannalta elinehto.  
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Artikkelissa haastatellun apulaiskaupunginjohtajan mukaan festivaalien voidaan kuitenkin nähdä 

lisäävän kaupungin houkuttelevuutta ja edistävän liiketoimintaa. Niiden avulla lisätään kaupungin 

vetovoimaisuutta ja kehitetään imagoa. Ne edustavat ”kulttuuria kaikille” -ajattelua, mutta toisaalta 

niiden voidaan nähdä olevan monipuolisesti kulttuuria kuluttavien ihmisten valinnan kohteena. 

(Mäenpää 2007, 185) Myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlille osallistuminen on valinta, ja 

päätöksenteko osallistua on sidoksissa yleisön motivaatioon. Kun kaupunkitilassa toimivat 

tapahtuman voivat hyvin, yleisön tarpeet ja odotukset tulevat täytetyiksi ja yleisöä on 

mahdollisimman laajalti, myös niiden taloutta ja elinvoimaisuutta lisäävät vaikutukset voivat toteutua 

maksimaalisesti. Yleisön motivaation ymmärtäminen on siis tärkeää myös kaupunkipolitiikan 

kannalta. 

 

2.4. Väestötason katsaus kulttuuritapahtumien kävijöihin  

 

Viime vuosikymmenien aikana festivaalien ja tapahtumien kävijämäärät ovat lisääntyneet 

merkittävästi. Vuosittain festivaaleille osallistuu noin joka kolmas Suomen väestöstä. Tutkimusten 

mukaan osallistumiseen vaikuttaa kuitenkin useat eri tekijät, kuten sukupuoli, asuinpaikka, ikä, tulot 

ja koulutus. Tapahtumiin osallistuu keskimäärin naisia ja nuoria muuta väestöä enemmän ja 

osallistumista lisää myös korkea koulutus. (Herranen & Karttunen 2016, 38.) 

 

Kulttuuritapahtumissa ja festivaaleilla käyminen on tilastokeskuksen vapaa-aika- ja 

ajankäyttötutkimusten mukaan lisääntynyt 1980-luvulta lähtien kaikissa ikäryhmissä. Kaikista 

suomalaisista 33 prosenttia oli käynyt tapahtumissa tai festivaaleilla vuonna 2009 edellisen vuoden 

aikana. Vuoteen 1981 verrattuna kasvua oli tapahtunut 10 prosenttiyksikköä. Nuorten ja nuorten 

aikuisten keskuudessa nousu on ollut huomattavinta. 15—24-vuotiaista yli puolet oli käynyt jossakin 

kulttuuritapahtumassa vuoden 2009 aikana. (Herranen & Karttunen 2016, 38.) 

 

Kuntalaisten kulttuuri- ja liikuntapalveluihin osallistumista mittaavan tutkimuksen mukaan (Sokka 

ym. 2013) jopa 64 prosenttia kuntalaisista oli osallistunut kulttuuritapahtumaan edeltävän 12 

kuukauden aikana. Kyselyä tosin levitettiin sosiaalisessa mediassa, mistä johtuen vastaajien joukko 

saattoi olla vinoutunut, sillä joukko koostui kulttuuritapahtumiin keskimäärin aktiivisemmin 

osallistuvista vastaajista. Myös Suomen kulttuurirahaston Suomalaisten näkemykset kulttuurista 

2013 -tutkimuksen mukaan Suomen tapahtumiin osallistuu suurin osa väestöstä. (Herranen & 

Karttunen 2016, 39.) 
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Musiikkitapahtumat kattavat valtaosan Suomessa järjestettävästä tapahtumista. Vuonna 2012 teetetyn 

TNS-Gallupin mukaan 29 prosenttia väestöstä oli käynyt ”musiikkitapahtumassa tai festivaaleilla” 

viimeisen vuoden aikana. Alle 25-vuotiaat muodostivat suurimman kävijäosuuden (42 %), joka laski 

tasaisesti mentäessä kohti korkeampia ikäluokkia yli 60-vuotiaisiin (17 %) asti. Musiikkitapahtumien 

kävijöistä eläkeläisiä oli 16%. Naisista joka kolmas oli käynyt festivaaleilla ja miehistä joka neljäs. 

Muunsukupuolisista ei ollut mainintaa tässä tutkimuksessa. Opiskelijat olivat ahkerimpia 

festivaalikävijöitä sosioekonomisista ryhmistä (47%). (Herranen & Karttunen 2016, 39.) 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset ovat miehiä ahkerampia festivaalikävijöitä. Eroja 

löytyy kuitenkin ikäjakaumasta, koulutustasosta, ammattista ja perhetyypistä. Eri 

kulttuuritapahtumien välillä eroavaisuuksia kävijäprofiileissa voi olla huomattavasti. Esimerkiksi 

perinteisen korkeakulttuurin kävijä on tyypillisesti toimihenkilönä työskentelevä tai eläkkeellä oleva 

korkeasti koulutettu keski-ikäinen tai vanhempi kulttuurinharrastaja. (Herranen & Karttunen 2016, 

41.) 

 

Musiikkifestivaalien yleisötutkimuksen uranuurtajana Suomessa voidaan Grönroosin (2011, 19) 

mukaan pitää Timo Cantellia, jonka tutkimusten tuloksiin voidaan peilata ja niiden pohjalta voidaan 

rakentaa nykypäivän yleisötutkimusta. Cantell (Grönroos 2011, 19-21) tiivistää 

maaseututapahtumissa, kuten Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla, Kuhmon Kamarimusiikissa ja 

Viitasaaren Musiikin aika -festivaalilla teettämiensä tutkimusten perusteella klassisen musiikin 

yleisön olevan perusrakenteeltaan naisvaltainen ja sen jäsenet ovat keski-ikäisiä, korkeasti 

koulutettuja toimihenkilöitä, jotka pääosin asuvat pääkaupunkiseudulla. Samankaltaisia tuloksia on 

saatu myös Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumassa, Tampereen Teatterikesässä ja Turun 

Musiikkijuhlilla teetettyjen tutkimuksissa. Samassa tutkimuksessa käsitellyn Ruisrockin kohdalla 

yleisö erosi kuitenkin perinteisiin taidemuotoihin erikoistuneista tapahtumista siinä suhteessa, että 

tapahtumaan osallistui lähes yhtä paljon naisia ja miehiä, yleisön keski-ikä oli 24 vuotta ja osallistujat 

olivat suurimmaksi osaksi opiskelijoita. 

 

Suomalainen maku -tutkimuksen (Purhonen ym. 2014) mukaan koulutuksen ja festivaaleilla 

käymisen välillä on havaittavissa selvä yhteys rockfestivaaleilla, Pori Jazzissa ja erityisesti 

Savonlinnan Oopperajuhlilla. Vähiten koulutettujen huomattiin myös ylipäätään harrastavan 

festivaaleilla käymistä harvemmin. Tutkimus on tehty Tilastokeskuksen vuonna 2007 keräämän 

aineiston ja haastatteluiden pohjalta. (Herranen & Karttunen 2016, 39.) Cantell (Grönroos, 2011, 20) 

on myös yleistänyt, että klassisen musiikin yleisöstä vähintään joka toinen on ylioppilas tai sitä 
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korkeammin koulutettu. Savonlinnan oopperajuhlilla 1980-luvun lopulla korkeakoulutettuja oli yli 

40 prosenttia kaikista kävijöistä ja Kuhmon Kamarimusiikissa vuonna 1991 yli 56 prosentilla oli 

akateeminen koulutustausta.  

 

Suomalainen maku -tutkimuksessa nousi erityisesti esiin Savonlinnan Oopperajuhlien asema 

”eräänlaisena suomalaisen korkeakulttuurin kulmakivenä tai tiivistymänä, joka usein mielletään 

malliesimerkiksi eliitin näyttäytymispaikasta ja juhlimisesta kulttuurin varjolla” (Herranen & 

Karttunen 2016, 39) Tämä symbolinen voima on havaittavissa kaikissa ikäluokissa ja 

voimakkaimmin se ilmenee vanhemmassa väestössä. Myös korkeasti kouluttautuneet käyvät 

Oopperajuhlilla noin viisi kertaa enemmän ja useammin kuin vähemmän koulutetut. 

Tilastokeskuksen vuonna 2007 keräämän aineiston ja haastatteluiden perusteella edellisen viiden 

vuoden aikana ”jollakin rockfestivaalilla oli käynyt 25 prosenttia, Pori Jazzissa 13 prosenttia, 

Savonlinnan Oopperajuhlilla samoin kuin Tangomarkkinoilla 8 prosenttia, Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlilla 7 prosenttia ja Kuhmon Kamarimusiikissa 2 prosenttia suomalaisista.” 

(Herranen & Karttunen 2016, 39.) 

 

Yleisö voidaan ryhmitellä myös asuinpaikan mukaan kolmeen kategoriaan: järjestelypaikkakunnalta 

tuleviin, Helsingistä tuleviin ja muista yliopistokaupungeista tuleviin. Pienillä paikkakunnilla 

järjestettävillä festivaaleilla Helsingistä tulevien osuus voi olla suuri, mutta yleisellä tasolla muualta 

tulevien kävijöiden määrä on pieni. Myös tarkasteltaessa joidenkin itäsuomalaisten tapahtumien 

vetovoimaisuutta on huomattavissa hyvin paljon vaihtelua sen suhteen, kykenevätkö tapahtumat 

vetämään ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä. Pääasiassa kävijät tulevat samalta paikkakunnalta, mutta 

joissakin tapauksissa niiden on huomattu kykenevän houkuttelemaan kävijöitä omaa lähialuetta 

kauempaakin. Turussa ja Tampereella kävijät ovat suurimmalta osin paikkakuntalaisia. (Herranen & 

Karttunen 2016, 41.) Myös Cantell (Grönroos 2011, 20) on noteerannut eroja siinä, miten kaukaa 

yleisö osallistuu musiikkitapahtumiin. Esimerkiksi Turun Musiikkijuhlilla yleisö koostuu pääosin 

läheltä tulevista ihmisistä, kun taas Kuhmon Kamarimusiikki vetää yleisöä laajalti ympäri Suomea; 

koko yleisöstä 45 prosenttia oli Uudeltamaalta, satojen kilometrien päästä tapahtumapaikasta. 

 

2.5. Motivaatio osallistu tapahtumiin 

 

Festivaalikävijöiden motiivit osallistua tapahtumaan vaihtelevat. Usein yleisöä kiinnostaa ohjelma tai 

sen sisältö, mutta heidät liikkeelle saattava asia voi myös olla ihmisten tapaaminen ja yhteisöllisyys, 

tapahtuman ilmapiiri ja mahdollisuus kokeilla jotakin uutta ja innostavaa. Osallistumattomuutta 
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selittää enemmän kiinnostuksen puute kuin rahapula. Henri Terhon mukaan yleisö voidaan jakaa joko 

ohjelmasidonnaisiin tai tunnelma- ja kontekstisidonnaisiin kävijöihin. Esiintyjät kiinnostavat 

ohjelmasidonnaisia kävijöitä erityisesti, kun kontekstisidonnaisia kävijöitä tapahtuman tunnelma, 

muut ihmiset ja alkoholi. (Herranen & Karttunen 2016, 42.) Cantellin (Grönroos 2011, 23) mukaan 

kulttuuriharrastus ei rajaudu ainoastaan yhteen taiteenmuotoon, vaan usein esimerkiksi 

tanssiesityksiä seuraava yleisö kuluttaa myös erilaisia näyttelyjä, konsertteja ja teatteriesityksiä. 

 

Kaupunkifestivaalien yleisöä käsitelleen tutkimuksen kohdalla taitavat esiintyjät olivat osallistumaan 

motivoivia tekijöitä 80 prosentille vastanneista. Vastaukset puhuivat sen puolesta, että esiintyjien ei 

tarvitse olla kaikkein tunnetuimpia tähtiä, joskin lipunmyyntilukuihin kiinnostus tähtiesiintyjiä 

kohtaan vaikutti positiivisesti. Myös Joensuun Laulujuhlilla teetetyn tutkimuksen perusteella 

karismaattiset esiintyjät kiinnostivat yleisöä erityisesti. (Grönroos 2011, 21)  

 

Cantell (Grönroos 2011, 21) korostaa ohjelmistosuunnittelun merkitystä yleisön päätökselle 

osallistua festivaalille. Kuitenkin suhtautuminen tuttuun ja uuteen ohjelmistoon jakaa yleisön 

mielipiteitä. Esimerkiksi Joensuun Laulujuhlilla yleisö arvosti ohjelmiston korkeatasoisuutta, mutta 

se ei kuitenkaan saanut olla liian kokeellista tai toisaalta konservatiivista. 

 

Festivaalit ovat myös paikkoja, joissa ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 

Festivaaleille osallistutaankin harvoin yksin, ja syynä tälle on usein se, että festivaalit järjestetään 

etäällä kaupunkikeskuksista. Kauemmas on mielekkäämpää mennä yhdessä ryhmän kanssa, sillä 

elämys on mukavampaa jakaa läheisten kesken. Esimerkiksi Kaustinen Folk Music Festivalille 

saavutaan useimmiten ystävien, sukulaisten, puolison tai perheenjäsenten kanssa, ja vain 8,2% 

kävijöistä osallistuu tapahtumaan yksin. Myös Ruisrock festivaalille mennään useimmiten ryhmän 

kanssa, ja sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä osa tapahtuman viehätystä. Kaverit ovat mukana 

tapahtumassa eräänlaisena turvaverkkona, vaikka paikan päällä tutustuttaisiinkin uusiin ihmisiin. 

(Grönroosin 2011, 66-67) 

 

Sosiaalisen kanssakäymisen merkitys festivaalielämykselle on havaittu Kuhmon Kamarimusiikissa, 

Kaustinen Folk Music Festivalilla, Ruisrockissa ja Pori Jazzissa, ja tätä on myös pyritty 

hyödyntämään tapahtumien markkinoinnissa. Etenkin Ruisrockin markkinoinnissa sosiaalista 

ulottuvuutta on korostettu, ja tapahtumaan houkutellaan ihmisiä viettämään aikaa ystäviensä kanssa. 

Kaustinen Folk Music Festivalilla, Kuhmon Kamarimusiikissa ja Pori Jazzissa kävijöiden joukossa 

on kaveriporukoiden lisäksi myös lapsiperheitä, jotka ovat huomioitu ohjelmiston ja oheispalveluiden 
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suunnittelussa. Pori Jazz Kids -tapahtuma varsinaisen festivaalin yhteydessä tarjoaa musiikkia koko 

perheelle. Kaustinen Folk Music Festivalilla sen sijaan painotetaan tapahtuman olevan lapsiperheille 

turvallinen, siisti ja edullinen, ja sen ohjelmassa on lapsille suunnattua musiikkia päivittäin sekä 

oheispalveluna myös lapsiparkki ja lastenhoitohuoneet ilmaisine vaippoineen. Kuhmon 

Kamarimusiikin lapsille suunnatussa Hilpeä Heinäkuu -tapahtumassa on sen sijaan tarjolla ilmaista 

lastenhoitoa konsertin lomassa. (Grönroos 2011, 67) 

 

Yleisössä koetun yhteenkuuluvuuden tunteen on myös todettu olevan yleisöä osallistumaan 

houkutteleva asia. Iso-Britanniassa järjestettävillä Gilbert and Sullivan -oopperafestivaaleilla yleisö 

kuvasi tapahtuman kokoavan yhteen saman henkisiä ihmisiä sekä kertoivat festivaalin olevan 

intensiivinen ja tunnelmaltaan hieno. Osallistumisen kesto ei myöskään vaikuttanut voimakkaaseen 

samaistumiseen festivaaliin, vaan yleisö koki kollektiivista yhteenkuuluvuutta, vaikka he osallistuivat 

tapahtumaan vain lyhyesti. (Grönroos 2011, 25) 

 

Festivaaleilla on merkitys sosiaalisena tilana, jossa kulttuurin harrastajat, yleisö ja esiintyjät voivat 

kohdata ja kommunikoida esitystilan ulkopuolellakin. Grönroosin tutkielmassa sosiaalisuus painottui 

hänen tutkimillaan festivaaleilla, joihin mennään yhdessä perheen, puolison tai ystävien kanssa. 

Tämä on huomioitu tapahtumien suunnittelussa. Festivaalit pyritään suunnittelemaan huomioiden 

koko perheen tai ystäväseurueet, jotta voitaisiin tarjota tavanomaisesta arjesta poikkeava tapa viettää 

aikaa, monenlaista ohjelmaa ja hyvä ympäristö yhdessäololle. (Grönroosin 2011, 79-80) 

 
Sosiaalisuuden lisäksi festivaaleilla korostuu myös yhteenkuuluvuuden kokemus paikalla olevan 

muun yleisön kanssa. Kuhmon Kamarimusiikin ja Kaustinen Folk Music Festivalin kohdalla 

vuorovaikutus yleisön ja esiintyjien välillä on mutkatonta ja välitöntä, ja Kuhmon konserteissa ei 

myöskään ”pönötetä”. Taiteilijat pukeutuvat rennosti t-paitoihin ja mekkoihin, ja kontakti yleisön ja 

taiteilijoiden välillä on läheinen. Tämä osaltaan luo ”Kuhmon hengen”, jossa rentous ja 

vapaamielisyys korostuvat musiikista nauttimisen ohella. (Grönroos 2011, 67-68) 

 

Vaikka erilaiset sosiaaliset aspektit olivat tärkeitä kaikilla festivaaleilla, erityisesti Ruisrockissa 

kaveriporukoiden merkitys festivaaliyleisönä korostuu poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu 

festivaalin luonteesta nuorisotapahtumana verrattuna Kaustinen Folk Music Festivaliin, Kuhmon 

Kamarimusiikkiin ja Pori Jazziin, jotka tavoittelevat kaikenikäistä yleisöä sekä lapsiperheitä ja ovat 

siitä syystä kävijöiden iän suhteen heterogeenisempiä. (Grönroos 2011, 69) 
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Stephanie E. Pitts (Grönroos 2011, 23-24) on tutkinut syitä ja tapoja osallistua musiikkifestivaaleille 

etenkin konserttien kuluttamisen ja osallistumistapojen näkökulmasta. Konserttiympäristöstä, 

tunnelmasta, konserttielämyksen muodostumisesta tai kuuntelukokemuksesta yleisön osallistumisen 

tutkiminen ei kuitenkaan kerro paljoakaan. Music in the Round -kamarimusiikkifestivaalilla yleisö 

halusi osallistua tapahtumaan riippumatta siitä, miten ohjelmisto oli muodostettu. Heille 

osallistuminen oli tunnesidonnainen tapa, jota jatketaan ohjelma- ja esiintyjämuutoksista huolimatta. 

Yleisön toiminnassa oli piirteitä sekä fani- että kuluttajakäyttäytymisestä, vaikkei heidän 

kuvaamaansa monimutkaista konserttikokemuksia voidakaan näillä ilmauksilla kattavasti kuvata. 

Tärkeitä asioita yleisön lojaaliudelle oli myös ystävyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteet 

kanssayleisön ja esiintyjien kanssa. Yksilöllisen ja kollektiivinen kuuntelukokemuksen tutkiminen 

onkin tärkeää sen sijaan, että yleisöön suhtaudutaan vain markkinavoimien ja kulutuskäyttäytymisen 

näkökulmasta käsin. (Grönroos 2011, 24) 

 

2.6. Kohti elämystaloutta 

 

Taloudellisen lisäarvon tuottamisessa elämykset ovat seuraava askel. Tänä päivänä kuluttajat 

nimittäin vaativat asiakaskokemukselta elämyksiä, joita yhä useammat yritykset tuottavat ja 

markkinoivat. Näin ollen yrityssektorilla myös kilpailuetua tavoitellaan tarjoamalla elämyksiä, olivat 

asiakkaat sitten kuluttajia tai yrityksiä. (Pine & Gilmore, 1998, 97-98) On myös tärkeää ymmärtää, 

että elämystalouteen siirtyminen vaikuttaa festivaaleihin, joiden tavoitteena on entistä enemmän 

tarjota unohtumattomia elämyksiä asiakkailleen. Yleisön motivaation ymmärtämisen kautta voidaan 

taas suunnitella sellainen kokonaiselämys, joka vastaa asiakkaiden toiveita. Siitä syystä 

motivaatiotutkimus liittyy myös elämystalouteen. 

 

Talouden kehityksestä voidaan tehdä yhteenveto syntymäpäiväkakkuesimerkin avulla. 

Maatalousyhteiskunnassa äidit tekivät kakut raaka-aineista, kuten jauhoista, kananmunista ja 

sokerista. Teollisen yhteiskunnan kehittyessä äidit ostivat kakun ainekset valmiiksi sekoitetuissa 

pakkauksissa. Palvelutalouden astuessa valtaan kiireiset äidit sen sijaan tilasivat kakun leipomosta, 

jolloin hinta nousi moninkertaiseksi siihen verrattuna, että he olisivat ostaneet vain kakun ainekset ja 

tehneet kakun itse. Nyt vanhemmat eivät tee kakkua tai järjestä kutsuja lapsilleen, vaan he käyttävät 

summan rahaa ulkoistaakseen koko juhlien järjestämisen jollekin yritykselle, joka luo 

unohtumattoman tapahtuman lapsille ja usein tarjoaa kakun kaupan päälle. Näin on siirrytty 

elämystalouteen. (Pine & Gilmore 1998, 97) 
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Taloustieteilijät usein rinnastavat elämykset palvelujen kanssa, mutta ne ovat kuitenkin erillisiä 

asioita samalla tavalla, kuin palvelut eroavat tuotteista. Monet yritykset lisäävät elämyksen heidän 

palvelunsa rinnalle kasvattaakseen myyntiä. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan elämyksen tulee olla 

maksullinen ja sen pitää vangita yleisönsä, jotta elämyksestä saadaan täysi potentiaali irti. 

Sisäänpääsymaksun periminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että elämyksen lisäksi ei saisi tarjota 

tuotteita tai palveluita. Esimerkiksi Disney tuottaa merkittävää voittoa parkkeeraamisesta, ruoasta ja 

muista palveluista teemapuistoissaan, kuin myös muistoesineiden myynnistä. (Pine & Gilmore, 1998, 

98-99) 

 

Elämys ilmenee silloin, kun yritys tarkoituksella käyttää palvelua näyttämönä ja tuotteita lavasteina 

vangitakseen kuluttajan mielenkiinnon tavalla, joka luo mieleenpainuvan tapahtuman. Kun raaka-

aineet, tuotteet ja palvelut ovat kuluttajalle ulkoisia asioita, elämykset ovat henkilökohtaisia ja ne 

tapahtuvat hänen mielessään. Elämysten kautta kuluttaja on osallistunut johonkin tapahtumaan 

fyysisellä, tunteellisella, älyllisellä tai jopa henkisellä tasolla. Siitä syystä kahden ihmisen elämykset 

eivät voi koskaan olla samanlaisia. Jokainen elämys syntyy lavastetun tapahtuman ja yksilön 

mielentilan vuorovaikutuksesta. (Pine & Gilmore, 1998, 98-99) 

 

Elämykset ovat aina olleet viihdeteollisuuden ytimessä, ja tätä esimerkiksi Walt Disney on hyvin 

luovalla tavalla käyttänyt hyödykseen. Nyt elämysten tarjoaminen koskettaa kuitenkin yrityksiä, 

joilla ei ole mitään tekemistä teattereiden tai huvipuistojen kanssa. Erityisesti uudet teknologiat 

mahdollistavat uusien elämysten genren syntymisen, josta esimerkkinä ovat interaktiiviset pelit ja 

virtuaalitodellisuus. Kasvava prosessointikapasiteetti, jota tarvitaan aina vaan immersiivisempien 

elämysten tuottamiseen, lisää tietokoneteollisuuden kysyntää. (Pine & Gilmore, 1998, 99) 

 

2000-luvun myötä Suomessa ja kansainvälisesti elämyksellisyyden korostaminen näkyi muutoksissa, 

jotka tapahtuivat konsertti- ja festivaalikentällä. Grönroos (2011, 72-73) toteaa, että 

musiikkifestivaalien olemassaololle ja niiden toiminnan jatkuvuudelle ainutkertaisten elämysten 

tarjoaminen yleisölle on elinehto. Tähän tulisi myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla kiinnittää 

huomiota. 

 

Yleisöön vetoava elämys syntyy festivaaleilla ennen kaikkea kokonaisuudesta ja ainutkertaisuudesta. 

Elämykseen vaikuttavat niin esiintyjät, kuin mielenkiintoinen festivaalikonsepti, fyysiset puitteet ja 

palvelut, kuten ruoka- ja juomatarjoilu. Tärkeää on luoda jotakin erityistä, joka jää sellaisena 

elämyksenä mieleen, että se halutaan kokea myös uudelleen. Festivaalielämykselle tärkeää on myös 
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sen ainutlaatuisuus. Tapahtuma ei toistu sellaisenaan kuin ainoastaan kerran. 

Ohjelmistosuunnittelussa tulee pystyä luomaan jotain aivan poikkeuksellista, jollaista ei voi kokea 

missään muualla. Kuitenkin kokonaisuuden rakentuminen tämän ohjelman ympärille on se, mikä 

houkuttelee yleisöä. Grönroos (2011, 72-73) nostaa esiin Kuhmon Kamarimusiikin taiteellisen 

johtajan Vladimir Mendelssohnin siteerauksessa kesän 2010 festivaalin yhteydessä julkaistussa 

Iltasoitto-lehdessä: ”Nauttikaa Kuhmosta, älkää jääkö pois, tämä ei koskaan enää palaa samanlaisena, 

samojen tähtien alle.” 

 

Grönroosin (2011, 79-80) tutkielman tulosten perusteella festivaaleilta odotetaan nimen omaan 

elämyksiä, ja tähän tarpeeseen vastaaminen on tapahtumajärjestäjien tavoitteiden keskiössä. 

Tärkeänä pyrkimyksenä on tarjota jotakin, mitä ei voi kokea muualla. Verrattuna muihin vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiin juuri elämyksellisyys on musiikkifestivaalien kilpailuvaltti. Grönroosin 

(2011, 68) mukaan Kuhmon Kamarimusiikissa ja Kaustinen Folk Music Festivalilla painotetaan 

lisäksi yleisön ja artistien sekä harrastajien ja ammattimuusikoiden välisten raja-aitojen murtamisesta, 

jotta syntyy rento ja yhteisöllinen ilmapiiri, mikä taas vetoaa elämyshakuiseen ja ainutlaatuisia 

kokemuksia tavoitteleviin musiikinkuuntelijoihin.  

 

Kun tarkastellaan festivaalien elämyksellisyyttä, kokonaisuuteen vaikuttavat monet tekijät ja niiden 

painotukset. Uniikin kokonaisuuden muodostavat ohjelma, ympäristö, palvelut ja tuotteet, 

vuodenaika ja sää, strategiset linjaukset sekä tunnelma. Kuitenkin eri tapahtumien kohdalla tekijät 

vaihtelevat. Rock-tapahtumissa tunnelma, ihmiset sekä ohjelma vaikuttavat elämykseen 

merkittävimmin, kun taas klassisen musiikin kohdalla tekijöistä painottuvat ohjelma ja ympäristö. 

(Herranen & Karttunen 2016, 42.) Erityisesti tapahtuman sisältö, tapahtumapaikka ja -tila sekä muut 

ihmiset ja tunnelma vaikuttivat kokonaiselämykseen myös Koli Jazz -festivaalilla. 

Festivaalielämyksessä tärkeimpiä asioita kävijöille olivat arjesta irtautuminen, lomailu, 

rentoutuminen ja nautiskelu. Festivaalikävijät odottivat elämykseltä myös paikkakokemuksia ja sikäli 

festivaalin sijainnilla on myös merkitystä. Vuorovaikutus tapahtuman ja kaupunkitilan välillä 

määrittää siten tapahtumakontekstin elämyksellisyyden. (Herranen and Karttunen, 2016, 42) 

 

Flow Festival sai alkunsa Helsingin juhlaviikkojen Huvilateltassa järjestetystä Nuspirit Helsinki -

tapahtumasta, josta se on vuosien saatossa kehittynyt tuhansia kotimaisia ja ulkomaalaisia 

vierailijoita vetäväksi festivaaliksi. Kävijöitä vuonna 2016 oli jo 75 000 ja nykyään heistä 15% tulee 

ulkomailta. Flow Festival on toimintansa alusta lähtien tähdännyt luomaan kokonaiselämyksen, jossa 

esillä ovat myös muut taiteet, huolellinen alueen suunnittelu ja laadukas ruokatarjonta. Tapahtuman 
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sisältö on aina ollut suunnittelun keskiössä. Myös kansainvälisessä lehtikirjoittelussa festivaali 

nousee esiin juuri tarjoamansa kokonaiselämyksen ansiosta, ja ohjelmisto, ruokatarjonta, 

ekologisuus, festivaalialue ja tunnelman luojana paikalliset ihmiset saavat erityishuomiota. (Satu 

Silvanto 2016, 206-208) Festivaaleilla luodaan kokonaiselämys aina eri tavalla. Flow Festivalista 

voidaan ottaa mallia myös muilla festivaaleilla, sillä tapahtuma on onnistunut kokonaiselämyksen 

luomisessa erityisen hyvin.		

	

Esimerkiksi brittiläinen The Guardian lehti kirjoitti Flow Festivalista vuonna 2014 että ”kyseessä on 

tapahtuma kaikille aisteille, joka onnistuu olemaan samanaikaisesti sekä ’cool’ että kotoisa”. 

Saksalainen The Allgemeine sen sijaan nosti esiin tapahtuman visuaalisen ilmeen, ja totesi 

tapahtuman olevan taideteos itsessään. Myös ohjelman suunnittelu saa kehuja, ja Indie-musiikkiin 

keskittynyt brittilehti Loud and Quit arvioi vuonna 2016, että ”Flow Festival tarjoaa vuosittain 

oppitunnin siitä, miten festivaalin ohjelmisto pitää suunnitella”. Forbes suitsuttaa tapahtumaa niin 

ikään vuonna 2015 otsikoimallaan juttunsa ”Is this the world’s most achingly cool festival?” (Satu 

Silvanto 2016, 208-210) 

 

Kansainvälinen lehdistö nostaa kokonaiselämyksessä Flow Festivalilla olennaisena osana olevat 

kulinaristiset nautinnot vahvasti esiin, ja festivaalin kuratoima ruokatarjonta erottaa festivaalin 

kilpailijoistaan. Myös ekologisuutta käsitellään kirjoituksissa monesta näkökulmasta ja 

kokonaiselämykselle olennaisena asiana tapahtumapaikka, eli Suvilahti muotoiluineen ja visuaalisine 

ilmeineen nousee esiin. Esimerkiksi brittiläinen Clash Magazine kehuu festivaalialuetta timantiksi, 

ja saksalainen Kaput - Magazin für Insolvenz & Pop kuvaa festivaalialuetta ”taiteelliseksi ja helposti 

lähestyttäväksi pienoiskaupungiksi, joka on täynnä harkittuja yksityiskohtia”. Yhdysvaltalaisen 

Huffington Postin Iso-Britannian verkkolehti kiteyttää Flow Festivalin tarjoaman kokonaiselämyksen 

merkittävyyden: ”Jos etsit niitä unohtumattomia elämyksiä, joista voit kertoa lapsenlapsillesi, olet 

(Flow Festivalin kohdalla) löytänyt etsimäsi” (Satu Silvanto 2016, 208-210) Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlilla kokonaiselämys muodostuu myös usean eri tekijän vuorovaikutuksesta, ja 

tapahtuman tulisi pyrkiä luomaan Flow Festivalin tapaan jotakin ainutkertaista, jota ei voida kokea 

missään muualla. 

 

2.7. Festivaalien kohderyhmistä 

 

Uusimmissa yleisötutkimuksissa on myös voitu määritellä erilaisia osallistujasegmenttejä. Kinnusen 

ja Haahdin (2014) tekemässä tutkimuksessa kohteena olivat rockfestivaalien, klassisen musiikin 
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festivaalien, kuvataidetapahtumien, sekä muiden kulttuuritapahtumien, kuten tanssi- ja 

elokuvatapahtumien yleisöjä. Tutkimuksessa oletettiin, että kävijöiden arvot vaikuttavat 

osallistumiseen. Valittuja arvoja olivat suhtautuminen tapahtuman ekologisuuteen, yleisömäärään, 

sponsoreihin sekä paikallisten tuotteiden käyttöön. Tutkimuksessa kyettiin tunnistamaan neljä 

ryhmää: hedonistit, aktivistit, kaikkiruokaiset ja universalistit. Hedonistit halusivat 

festivaalikokemukselta hauskanpitoa, he olivat keskimäärin 30-vuotiaita rockfestivaaliasiakkaita ja 

nauttivat väkijoukoista. Aktivistit olivat sen sijaan valtaosin nuoria naisia, joille arvotekijät 

vaikuttivat keskeisesti osallistumiseen. Kaikkiruokaiset olivat keskimäärin 40-vuotiaita ja useammin 

miehiä. Universalistit taas suosivat ekologisuutta ja he olivat kävijöistä kouluttautuneimpia. 

(Herranen & Karttunen 2016, 42-43.) 

 

Myös Lee, Lee ja Wicks (2004, 61) tutkivat yleisön motivaatiota segmentoidakseen 

festivaalimarkkinaa. Tutkimus toteutettiin The 2000 Gyeongju World Culture Expo -tapahtumassa, 

joka pidettiin Gyeongjussa, Etelä-Koreassa. Kaupunkia kutsutaan ”museoksi ilman seiniä”, sillä 

sinne keskittyy kulttuuriperintökohteita, kuten muinaisia reliikkejä ja kansallisaarteita. Yli 9000 

artistia ja esiintyjää 62 maasta osallistui kansainväliseen The Culture Expo -tapahtumaan, joka kesti 

87 päivää. 55 taideteosta ja käsityötä oli esillä tapahtumassa, jossa vieraili 1,7 miljoonaa kävijää. 

134 000 heistä oli ulkomaalaisia. (Lee, Lee & Wicks, 2004, 64). The Culture Expo koostui esityksistä, 

näyttelyistä ja osallistavista tapahtumista, kuten Asia/Europe Folk Festivalista, katuesityksistä, 

kiinalaisesta sirkuksesta ja muun muassa korealaisesta kansanmusiikkifestivaalista. 

 

Klusterianalyysillä saatiin selville, että osallistujat jakautuivat neljään kohderyhmään. Ensimmäinen 

ryhmä sai nimen ”Culture and family seekers”, johon kuului yhteensä 136 kävijää. Heille perheen 

yhdessäolo ja tapahtuman kulttuurisisältö olivat motivaation kannalta kaikkein tärkeimpiä asioita. 

Tässä klusterissa muiden motivaation osa-alueiden, kuten uutuudenviehätyksen, tapahtuman 

viehätyksen ja pakenemisen keskiarvot olivat suhteellisen alhaiset. Toiseen kohderyhmään kuuluneet 

saivat nimen ”Multi-purpose seekers”, sillä heille kaikki motivaation osa-alueet, paitsi perheen 

yhdessäolo, olivat motivaation kannalta merkittäviä. Tähän kohderyhmään kuului 257 vastaajaa ja se 

on festivaalille kaikkein tärkein segmentti. Kolmas 152 vastanneesta koostuva kohderyhmä sai nimen 

”Escape seekers”, sillä ryhmään kuuluneilla oli korkeimmat keskiarvot pakenemisen ja 

uutuudenviehätyksen suhteen. Tässä kohderyhmässä kulttuurisisältö sai vastauksissa alhaisimman 

keskiarvon suhteessa muihin kohderyhmiin. Neljäs kohderyhmä oli nimeltään ”Event seekers”, johon 

kuului 181 vastaajaa. Heille tärkeintä motivaation kannalta oli tapahtuman viehätys ja sosiaalinen 
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kanssakäyminen. Tässä ryhmässä pakeneminen sai alhaisimman keskiarvon motivaation osa-alueista. 

(Lee, Lee & Wicks, 2004, 66-67) 
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3. Metodit 
 

3.1. Teoreettinen viitekehys 

 

Motiivit laukaisevat päätöksentekoprosessin ja ovat sille lähtökohta, mutta ihmisen käytöstä selittävät 

kuitenkin monet muutkin tekijät, kuten oppiminen, kulttuuriset tekijät, sosiaaliset vaikutteet ja 

havainnot. On myös tärkeää huomata, että motiiveja voi olla useita samanaikaisesti. (Crompton and 

McKay, 1997, 425) 

 

Maslown tarvehierarkia on kenties tunnetuin motivaatioteoria, jonka mukaan motivaatio voidaan 

jakaa viiteen kategoriaan: 1. Fyysiset tarpeet, 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden ja 

rakkauden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Itsensä toteuttamisen tarpeet. Hänen teoriansa mukaan 

perustarpeiden tulee olla jokseenkin tyydytettyjä ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä 

hierarkiassa korkeammille tarpeille. (Crompton and McKay, 1997, 427) 

 

Iso-Aholan mukaan Maslown teoria ei kuitenkaan sovellu festivaalikontekstiin, ja esittää escape-

seeking -kahtiajaon motivaatiotutkimukset teoreettiseksi viitekehykseksi. (Crompton and McKay, 

1997. 428) Hänen mukaansa kaksi motivaatiota ajavaa tekijää ovat:  

1. escape: ”tarve lähteä tavanomaisesta ympäristöstä, jättää se taakseen” ja  

2. seeking: ”halu saada sisäsyntyinen palkinto” 

 

Iso-Aholan teoriaa vastaa Dannin ja Cromptonin (1997, Crompton & McKay, 428) mukaan push - 

pull, -kahtiajako, jossa push on ”tarve paeta arkea” ja pull tarkoittaa ”sisäsyntyisiä attraktioita”, eli 

tapahtumakohtaisia seikkoja, jotka kiinnostavat matkailijaa. Ero Iso-Aholan teoreettiseen malliin on 

se, että motivoiva ”pull” -voima nähdään sisäsyntyisenä tavoiteltuna etuna sen sijaan, että 

esimerkiksi tapahtuman tietyt ominaisuudet motivoisivat osallistujaa, kuten esimerkiksi kaunis sää. 

(Crompton and McKay, 1997, 428)  

 

Motivaatiotutkimuksen määrä on kasvanut merkittävästi ja motivoivien tekijöiden ryhmittelemiseksi 

on voitu tunnistaa viisi seuraavaa motivaation ulottuvuutta: ”socialization/entertainment”, “event 

attraction/excitement”, “group togetherness”, “cultural/historical”, “family togetherness”, ja “site 

novelty”. (Duran and Hamarat, 2014, 149) 
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Tapahtumat ovat kuitenkin tilaan ja aikaan sidottuja ilmiöitä, joissa ympäristön, ihmisten ja 

festivaalin hallinnon taholta toteutetun suunnittelun ja ohjelman sisällön vuorovaikutuksen 

seurauksena syntyy ainutkertainen yhdistelmä. Siitä syystä eri festivaalien välillä motivoivat tekijät 

eroavat toisistaan ja ovat kontekstisidonnaisia. (Lee, Lee and Wicks, 2004, s. 61) 

 

Motivaatiossa saattaa olla eroja myös demografisten tekijöiden suhteen. Esimerkiksi kotimaisten ja 

ulkomaisten vierailijoiden välillä motiivit eroavat merkittävästi. (Lee, Lee and Wicks, 2004, s. 61). 

Italiassa Spoleto-festivaalin kohdalla on todettu myös huomattavia eroja ”enthusiasts” ja ”moderates” 

-ryhmien välillä iän ja siviilisäädyn suhteen. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ”excitement”-

motivaatiotekijä motivoi merkittävästi eri tavalla riippuen iästä ja siviilisäädystä, ”family”-

motivaatiotekijä siviilisäädystä, ”socialization”-motivaatiotekijä tuloista, sekä ”relaxation” -

motivaatiotekijän merkitys vaihtelee iän mukaan. (Lee, Lee and Wicks, 2004, s. 61). 

 

3.2. Määritelmät 

 

1. Motivaatio: ”Sisäinen tekijä, joka saa aikaan ja ohjaa henkilön käytöstä.” (Crompton & 

McKay 1997, 425) 

 

2. Festivaali: ”Tietyn taidealan tai teeman, esimerkiksi kaupunkikulttuurin tai vaikkapa 

Aasian, ympärille rakentunut, useamman päivän kestävä taide- tai kulttuuritapahtuma, joka 

järjestetään säännöllisesti jossain tietyssä paikassa. Festivaalit ovat yleisölle avoimia ja 

kooltaan vaihtelevia alansa erityisosaajien järjestämiä tapahtumia.” (Silvanto 2007, 9) 

 
 
3.3. Osallistujat 
 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselykaavakkeella Kemiönsaaren Musiikkijuhlien konserteissa 

16.6.-15.7.2018 ja Facebookissa jaetun Google Forms -kyselyn avulla. Analyysissa hyödynnettiin 

102 festivaalikävijän tietoja. Tutkimukseen osallistui 66 naista ja 36 miestä. Tutkimukseen 

osallistuneiden festivaalikävijät olivat iältään alle 20 vuotiaista yli 70 vuotiaisiin. Vastaajat olivat 

keskimäärin 50-59 vuotiaita. 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden festivaalikävijöiden ikäjakauma. 
 
Ikäkategoria Vastaajien ikä Vastaajien lukumäärä 
1 Alle 20 1 
2 20-29 2 
3 30-39 3 
4 40-49 6 
5 50-59 22 
6 60-69 38 
7 yli 70 30 

 
 
Taulukko 2. Vastaajien keskimääräinen ikä 
 
Ikäkategoriat Keskiarvo Keskihajonta 
 5,75 1,23 

 
 
Taulukko 3. Vastaajien sukupuolijakauma 
 
Miehiä Naisia 
36 66 

 

Suurin ikäryhmä oli 60—69-vuotiaat, joita oli vastanneiden joukossa eniten. Alle 20-vuotiaita 

vastaajia oli 1,00% (1 henkilö), 20—29 -vuotiaita 2% (2 henkilöä), 30—39 -vuotiaita 2,9% 

(3henkilöä), 40—49-vuotiaita oli 5,9% (6 henkilöä), 50—59-vuotiaita 21,6% (22 henkilöä), 60—69-

vuotiaita oli 37,3% (38 henkilöä) ja yli 70-vuotiaita 29,4% (30 henkilöä). Yli 50 vuotta täyttäneitä 

vastaajissa oli yhteensä 88,3% (21,6%+37,3%+29,4%) ja yli 60-vuotiaita 66,7%. (37,3%+29,4%) 

 

Ryhmittelevä ikämuuttuja koodattiin analyysiä varten uudelleen niin, että muodostui kolme 

suunnilleen yhtä suurta ryhmää. Ikäryhmät on kuvattu taulukossa 4. 

 
Taulukko 4. Uudelleen koodattu ikämuuttuja  
 
Ikämuuttuja Vastaajien lukumäärä 
alle 60 34 
60-69 38 
yli 70 30 

 

Siviilisäädyltään suurin osa vastanneista oli naimisissa. Sinkkuja oli 26,1 % (22 henkilöä), Naimisissa 

oli 64,7% (66 henkilöä), parisuhteessa oli 9,8% (10 henkilöä). Yksi vastaajista oli leski ja kolme 

vastaajista jätti kertomatta siviilisäätynsä. Analyysiä varten siviilisäätymuuttujasta jätettiin pois 
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vastaaja, joka kertoi olevansa leski, sillä hän ei yksin muodostunut varsinaista ryhmää. Ryhmittelevä 

siviilisäätymuuttuja on kuvattu taulukossa 5. 

 
Taulukko 5. Siviilisäätymuuttujan kuvaus 
 
Siviilisääty Vastaajien lukumäärä 
Sinkku 22 
Naimisissa 66 
Parisuhteessa 10 

 

Kysyttäessä missä seurassa vastaajat olivat osallistuneet tapahtumaan, suurin osa kertoi tulleensa 

konserttiin joko perheensä tai ystäviensä kanssa. 46,1% (47 henkilöä) osallistui perheensä kanssa ja 

35,3% (36 henkilöä) osallistui ystävien tai sukulaisten kanssa. Vastaajista 17 henkilöä, eli 16,7% 

osallistui tapahtumaan yksin. Turistiryhmän kanssa osallistuneita oli 1 henkilö, eli 1% kaikista 

vastanneista. Vastanneista 1% (1 henkilö) kertoi osallistuneensa muussa seurassa. Analyysiä varten 

käytettiin kolmea ensimmäistä kategoriaa, jotka muodostivat kooltaan riittävän suuret ryhmät. 

Ryhmittelevä seuramuuttuja on kuvattu taulukossa 6. 

 
Taulukko 6. Seuramuuttujan kuvaus 
 
Seura Vastaajien lukumäärä 
Perheen kanssa 47 
Ystävien / sukulaisten kanssa 36 
Yksin 17 

 
 
Koulutustaustaltaan suurin osa vastaajista oli korkeasti koulutettuja: 4,9% (5 henkilöä) oli käynyt 

lukion, 10,8 % (11 henkilöä) oIi saanut koulutuksensa II asteen oppilaitoksessa, 15,7% (16 henkilöä) 

oli kouluttautunut ammattikorkeakoulussa ja 66,7% (68 henkilöä) yliopistossa.  

 

Ryhmittelevä opiskelutaustamuuttuja on kuvattu taulukossa 7. Tässä analyysissä päädyttiin 

vertailemaan hyvin eri kokoisia ryhmiä aikaisemman tutkimuksen pohjalta siksi, että tämä jakauma 

edustaa tyypillistä kulttuuritapahtumien yleisöä, jossa korkeasti koulutettu väestö on vahvemmin 

edustettuna. (Grönroos, 2011, 20) 

 
Taulukko 7. Opiskelutaustamuuttujan kuvailu 
 
Opiskelutausta Vastaajien lukumäärä 
Lukio tai peruskoulu 5 
II asteen oppilaitos 11 
Ammattikorkeakoulu 16 
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Yliopisto 68 
 
 

Vastaajista 50 ilmoitti omistavansa lomapaikan, joista 66%:lla lomapaikka oli Kemiönsaarella ja 

34%:lla lähellä Kemiönsaarta. Vastaajien joukossa oli myös huomattava määrä vierailijoita 

suuremmista kaupungeista; 23 vastaajista oli Helsingistä, 18 Turusta ja 16 Espoosta. Vain seitsemän 

vastaajista oli kotoisin Kemiönsaarelta. Ulkomaalaisia vierailijoita ei ollut osallistunut kyselyyn 

lainkaan ja kaukaisin vierailija Kemiönsaareen nähden oli kotoisin Oulusta. 

 

Vastaajista 36,3% oli osallistunut tapahtumaan ensimmäisen kerran ja 63,7% osallistui tapahtumaan 

toistamiseen. Vastaajista 43,1% (44 henkilöä) aikoi osallistua koko festivaalin aikana yhteen 

konserttiin, 1—4:ään konserttiin aikoi osallistua niin ikään 43,1% (44 henkilöä) ja 10,8% (11 

henkilöä) aikoi osallistua yli neljään konserttiin. Kolme vastaajista oli jättänyt kertomatta, kuinka 

moneen konserttiin he aikoivat osallistua.  

 

3.4. Mittari 
 

Motivaation osa-alueet valittiin aikaisemman motivaatiotutkimuksen pohjalta niin, että ne sopivat 

festivaalin kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla. Motivaatiota kartoitetaan väittämien avulla, 

joihin vastaaja valitsee sopivimman vastausvaihtoehdon 1–5 asteikolla (täysin samaa mieltä - 

jokseenkin samaa mieltä - en osaa sanoa - jokseenkin eri mieltä - täysin eri mieltä). Tutkittaviksi 

motivaation tekijöiksi valitaan:  

 

- Kulttuurisisältö 

- Perheen yhdessäolo 

- Uutuudenviehätys 

- Pakeneminen 

- Tapahtuman viehätys 

- Artistit ja säveltäjät 

- Sosiaalinen kanssakäyminen 

 

Skaalakysymykset, eli väittämät käännetään, jotta asteikko kuvaisi motivaatiota johdonmukaisesti 

niin, että mitä korkeampi arvo sitä suurempi on motivaatio. Tutkittaviin demografisiin tekijöihin 

kuuluu ikä, sukupuoli, koulutusaste, tulotaso, siviilisääty ja asuinpaikkakunta. Lisäksi vastaajilta 



	 30	

kysytään, mistä he ovat saaneet tiedon tapahtumasta. Sekä väittämät että demografisia tekijöitä 

kartoittavat kysymykset ovat luettavissa liitteessä 1. 

 

3.5. Analyysimenetelmät 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kvantitatiivisia menetelmiä, joiden kohdalla tutkimusaineistot ovat 

yleensä suuria ja kyse on ilmiöiden kuvaamisesta numeerisesti. (Nummenmaa, Holopainen & 

Pulkkinen 2016, 16) Toteutettuihin kvantitatiivisiin testeihin kuuluivat T-testi, varianssianalyysi sekä 

klusterianalyysi. Tässä̈ tutkimuksessa tarkastellaan vastaajien kulttuurisisältö-summamuuttujaa, 

perheen yhdessäolo -summamuuttujaa, uutuudenviehätys-summamuuttujaa, pakeneminen-

summamuuttujaa, tapahtuman viehätys -summamuuttujaa, artistit ja säveltäjät -summamuuttujaa 

sekä sosiaalinen kanssakäyminen -summamuuttujaa. 

 

Yleisön motivaatiota summamuuttujien suhteen mitattiin 5-8 muuttujan avulla. Kaikkiin muuttujiin 

vastattiin viisiportaisen Likert-asteikon avulla, jossa 1 = Täysin eri mieltä ja 5 = Täysin samaa mieltä. 

Alkuperäisten muuttujien kuvailevat tiedot on esitetty liitteessä̈ 2 taulukoissa 10-17. 

Keskiarvosummamuuttuja on muodostettu yksittäisistä̈ muuttujista. Mittarin reliabiliteetit olivat 

hyväksyttäviä tai hyviä̈ (α=0,71-0,89). Yleisön motivaatio kulttuurisisällön -, perheen yhdessäolon -

, uutuudenviehätyksen -, pakenemisen -, tapahtuman viehätyksen -, artistien ja säveltäjien - ja 

sosiaalisen kanssakäymisen suhteen on saatu laskemalla väittämien keskiarvot. 

 

3.5.1. Erot motivaatiossa eri ryhmien välillä 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolten välisiä̈ eroja kaikissa summamuuttujissa joko T-testin tai 

Mann-Whitneyn U-testin avulla. Kulttuurisisältö-, perheen yhdessäolo -, tapahtuman viehätys -

summamuuttujien kohdalla päädyttiin Mann-Whitneyn U-testiin, sillä jakauma ei osoittautunut 

riittävän normaalisti jakautuneeksi. Sekä vinous- että huipukkuusluvut olivat itseisarvoltaan yli 1. 

Uutuudenviehätys-, pakeneminen-, artistit ja säveltäjät - ja sosiaalinen kanssakäyminen -

summamuuttujien kohdalla päädyttiin T-testiin, koska muuttujien jakauma osoittautui riittävän 

normaaliksi. Sekä̈ vinous- että̈ huipukkuusluvut olivat itsearvoltaan alle 1. Muuttujien hajonta- ja 

keskiluvut on kuvattu taulukossa 8. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja kulttuurisisältö-, perheen yhdessäolo -, ja tapahtuman viehätys -

summamuuttujissa eri ikäryhmien välillä Kruskal-Wallisin testin avulla. Kruskal-Wallisin testiin 
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päädyttiin, sillä summamuuttujat eivät osoittautuneet riittävän normaalisti jakautuneeksi. Sekä 

vinous- että huipukkuusarvot olivat itseisarvoltaan yli 1. Muuttujien hajonta- ja keskiluvut on kuvattu 

taulukossa 8. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja uutuudenviehätys-, pakeneminen-, artistit ja säveltäjät -, sekä 

sosiaalinen kanssakäyminen -summamuuttujissa eri ikäryhmien välillä varianssianalyysin avulla. 

Varianssianalyysiin päädyttiin, sillä summamuuttujat osoittautuivat riittävän normaalisti 

jakautuneeksi. Sekä vinous- että huipukkuusarvot olivat itseisarvoltaan alle 1. Muuttujien hajonta- ja 

keskiluvut on kuvattu taulukossa 8. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja kulttuurisisältö-, perheen yhdessäolo -, uutuudenviehätys-

pakeneminen-, tapahtuman viehätys -, artistit ja säveltäjät - sekä sosiaalinen kanssakäyminen -

summamuuttujassa eri siviilisäätyjen välillä Kruskal-Wallisin testin avulla. Kruskal-Wallisin testiin 

päädyttiin, sillä ryhmittelevän siviilisäätymuuttujan jokaisessa ryhmässä ei ole vähintään 20 tapausta. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja kulttuurisisältö-, perheen yhdessäolo -, uutuudenviehätys-

pakeneminen-, tapahtuman viehätys -, artistit ja säveltäjät - sekä sosiaalinen kanssakäyminen -

summamuuttujissa sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin testin 

avulla. Kruskal-Wallisin testiin päädyttiin, sillä ryhmittelevän seuramuuttujan jokaisessa ryhmässä ei 

ole vähintään 20 tapausta. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja kulttuurisisältö-, perheen yhdessäolo -, uutuudenviehätys-

pakeneminen-, tapahtuman viehätys -, artistit ja säveltäjät - sekä sosiaalinen kanssakäyminen -

summamuuttujissa eri opiskelutaustaisten ihmisten välillä Kruskal-Wallisin testin avulla. Kruskal-

Wallisin testiin päädyttiin, sillä ryhmittelevän opiskelutaustamuuttujan jokaisessa ryhmässä ei ole 

vähintään 20 tapausta. 

 

3.5.2. Datan käsittelyn eri vaiheet 

 

SPSS on markkinatutkimuksessa yleisesti käytetty ohjelmisto, jolla voidaan tutkia laajojakin määriä 

tietoa. (Sarstedt and Mooi 2014, 87) Toimiva työjärjestys auttaa vähentämään datan käsittelyn aikana 

tehtyjen virheiden määrää. Ensinnäkin datan keräämisen jälkeen on hyvä tallentaa tiedostot 

huolellisesti ja järjestää ne eri kategorioihin. Tutkimuksen muuttujille tulisi myös antaa lyhyet ja 

selkeät nimet, jotka ovat helposti luettavissa. SPSS vaatii myös datatyypin määrittelyn: numeerinen 
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(numeric) tai teksti (string). Koodattaessa skaalakysymyksiä vastauksille annetaan luonnollisesti 

sama numeerinen arvo, kuin vastauslomakkeessa on määritelty. Tiedostoista on myös hyvä ottaa 

varmuuskopio vahinkojen varalta ja tallentaa vastaukset useaan kohteeseen tai pilvipalveluun. On 

myös hyvä huomioida, että jos data syötetään manuaalisesti, kasvaa samalla myös kirjoitusvirheiden 

mahdollisuus.  (Sarstedt and Mooi 2014, 88-91) 

 

Datan läpikäymiseen liittyen on hyvä kiinnittää huomiota mahdolliseen haastateltavien 

tarkoituksenmukaiseen tulosten vääristämiseen. Vastaukset saattavat myös antaa väärän tuloksen, jos 

vastaajat ovat joko vastanneet antamalla saman arvon kaikkiin kysymyksiin, tai vastauksissa on 

epäjohdonmukaisuutta. Myös muista vastauksista poikkeavat havainnot voivat antaa virheellisen 

lopputuloksen. Kerätty data saattaa olla myös puutteellinen siitä syystä, että vastaajat ovat täyttäneet 

vain osan kyselyn kohdista tai kyselyjä voi jopa olla kadoksissa. (Sarstedt and Mooi 2014, 92-95) 

 

Kun edeltävät vaiheet on suoritettu, dataa voidaan kuvailla yksi muuttuja kerrallaan tai kahden 

muuttujan välisten suhteiden avulla. Kuvailevaan analyysiin kuuluu erilaiset yhtä muuttujaa 

kuvailevat diagrammit, ja tilastollisesti voidaan myös määrittää esimerkiksi keskilukuja ja 

hajontalukuja. Useamman muuttujan suhteen voidaan muun muassa tutkia tekijöiden välistä 

korrelaatiota ja kuvata aineistoa hajontakuvioiden avulla. (Sarstedt and Mooi 2014, s. 99-100) 

 

3.5.3. T-testi & ANOVA 

 

T-testi on suosituin tapa tutkia keskiarvoja. Yhden otoksen T-testillä voidaan verrata jotakin 

keskiarvoa tiettyyn annettuun arvoon (esimerkiksi: käyttävätkö miehet enemmän kuin 150€ vuodessa 

nettikauppaostoksiin). Kahden riippumattoman otoksen t-testin avulla taas testataan kahden eri 

otoksen eroja, ja yleensä ollaan kiinnostuneita eri otosten välisien keskiarvojen eroavaisuuksista. 

Markkinatutkimuksen saralla T-testin avulla voidaan esimerkiksi tutkia, minkälaisia eroavaisuuksia 

asiakastyytyväisyydessä on eri ikäluokkien kesken. Varianssianalyysia (ANOVA Analysis of 

Variance) käytetään vertaillessa useampia keskiarvoja samanaikaisesti, jotta voidaan mitata, onko 

kahden tai useamman ryhmän keskiarvoilla merkittävää eroa. (Sarstedt and Mooi 2014, 142-143) 

 

3.5.4. Ryhmittely- eli klusterianalyysi  

 

Yksi keskeisimmistä markkinoinnin tavoitteista on tunnistaa erilaisia markkinasegmenttejä. Kun 

kaikkia asiakkaita ei ole mahdollista tavoittaa, markkina voidaan jakaa erilaisiin asiakasryhmiin, 
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joilla on samankaltaisia toiveita ja tarpeita. Yritykset voivat näin kohdentaa markkinointinsa tietylle 

markkinasegmentille. Klusterianalyysin avulla dataa voidaan käyttää segmenttien tunnistamiseksi, 

eikä tarvitse olla riippuvainen ainoastaan subjektiivisesta käytännön tiedosta. (Sarstedt and Mooi, 

2014, 274) 

 

Homogeenisia ryhmiä kutsutaan klustereiksi, joilla on keskenään useita samankaltaisia 

ominaisuuksia ja toisaalta ne eroavat merkittävästi muista ryhmistä. Klusterianalyysia tehtäessä tulee 

ensinnäkin määritellä muuttujat, joiden suhteen analyysi halutaan toteuttaa. Markkinasegmenttejä 

voidaan esimerkiksi määritellä muuttujien, kuten hintatietoisuuden (x) ja brändilojaliteetin (y) 

mukaan. Valittuja muuttujia voidaan mitata skaalakysymysten avulla. Klusterianalyysilla pyritään 

siis tunnistamaan asiakasryhmiä, jotka ovat samankaltaisia valittujen muuttujien suhteen. (Sarstedt 

and Mooi, 2014, 274) 
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4. Tulokset 
 
 

4.1. Yleisön motivaatio eri osa-alueiden suhteen 
 
Motivaation eri osa-alueita mitattiin skaalakysymyksillä, joista on muodostettu yhteen laskemalla 

summamuuttujat kuvaamaan ilmiötä kokonaisuudessaan. Summamuuttujien kuvailevien tietojen 

avulla saadaan siis selville, kuinka paljon kyseinen motivaation osa-alue motivoi yleisöä 

osallistumaan tapahtumaan. Summamuuttujat muodostettiin väittämistä, joiden kuvailevat tiedot ovat 

luettavissa liitteessä 2.  

 
Taulukko 8. Summamuuttujien kuvailevat tiedot 
 

 
         

Taulukko 8.1. Uutuudenviehätys-summamuuttujan kuvailevat tiedot 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus α 

Uutuudenviehätys 100 3,32 0,77 1,40 5,00 -0,10 -0,40 0,70 
         

 
Tutkittaessa uutuudenviehätys-summamuuttujan reliabiliteettia todetaan, että reliabiliteetti (α=0,697) 

olisi parempi, jos kaksi viimeistä väittämää (”sillä oletan tapahtuman vastaavan odotuksiani” ja ”sillä 

olin utelias tapahtumaa kohtaan”) jätetään summamuuttujasta pois. Näin ollen saadaan uusi 

summamuuttuja, jonka reliabiliteetti α=0,767. Uusi summamuuttuja on kuvattu taulukossa 8.2. 

 
Taulukko 8.2. Luotettavan uutuudenviehätys-summamuuttujan kuvailevat tiedot 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus α 

Uutuudenviehätys 100 2,99 1,01 1,00 5,00 -0,09 -0,47 0,77 
         

 n Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus α 
Kulttuurisisältö 102 3,83 0,82 1,25 5,00 -1,36 1,72 

 
0,86 

Perheen 
yhdessäolo 

102 2,90 1,17 1,00 5,00 -0,26 -1,04 0,87 

Uutuudenviehätys 100 2,99 1,01 1,00 5,00 -0,09 -0,47 0,77 
Pakeneminen 100 2,85 1,13 1,00 5,00 -0,02 -0,86 0,87 
Tapahtuman 
viehätys 

102 3,94 0,86 1,00 5,00 -1,26 1,54 0,89 

Artistit ja 
säveltäjät 

100 3,41 0,84 1,00 5,00 -0,46 0,05 0,71 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 

101 2,97 0,86 1,00 4,80 -0,10 -0,43 0,72 
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4.2. Sukupuolten väliset erot motivaatiossa 
 
 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille kulttuurisisällön suhteen vertailtiin eri 

sukupuolten välillä riippumattomien otosten Mann-Whitneyn U-testillä. Tutkimukseen osallistui 66 

naista ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että̈ miesten (järjestyslukujen keskiarvo=47,94) ja naisten 

(järjestyslukujen keskiarvo=53,42) tulokset motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan, U=1061,0, p=0,37. Naisten motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa 

miesten motivaatiosta kulttuurisisällön suhteen tilastollisesti merkitsevästi. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille perheen yhdessäolon suhteen vertailtiin 

eri sukupuolten välillä riippumattomien otosten Mann-Whitneyn U-testillä. Tutkimukseen osallistui 

66 naista ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että̈ miesten (järjestyslukujen keskiarvo=59,01) ja naisten 

(järjestyslukujen keskiarvo=47,40) tulokset motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan, U=917,5, p=0,057. Naisten motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa 

miesten motivaatiosta perheen yhdessäolon suhteen tilastollisesti merkitsevästi. 

 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille uutuudenviehätyksen suhteen eri 

sukupuolten välillä vertailtiin riippumattomien otosten T-testillä̈. Tutkimukseen osallistui 66 naista 

ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että̈ miesten (M=2,94, SD=1,08) ja naisten (M=3,01, SD=0,98) 

tulokset motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, t(98)=-0,31, p=0,76. Naisten 

motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa miesten motivaatiosta uutuudenviehätyksen 

suhteen merkitsevästi. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille pakenemisen suhteen vertailtiin eri 

sukupuolten välillä riippumattomien otosten T-testillä̈. Tutkimukseen osallistui 66 naista ja 36 miestä. 

Tulokset osoittivat, että̈ miesten (M=2,66, SD=1,08) ja naisten (M=2,96, SD=1,14) tulokset 

motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, t(98)=-1,28, p=0,20. Naisten 

motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa miesten motivaatiosta uutuudenviehätyksen 

suhteen merkitsevästi. 
 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille tapahtuman viehätyksen suhteen 

vertailtiin eri sukupuolten välillä riippumattomien otosten Mann-Whitneyn U-testillä. Tutkimukseen 
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osallistui 66 naista ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että miesten (järjestyslukujen keskiarvo=37,83) 

ja naisten (järjestyslukujen keskiarvo=58,95) tulokset motivaatiossa eroavat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan, U=696,0, p=0,01. Naiset ovat miehiä motivoituneempia osallistumaan 

kamarimusiikkifestivaalille tapahtuman viehätyksen takia. 
 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille artistien ja säveltäjien suhteen eri 

sukupuolten välillä vertailtiin riippumattomien otosten T-testillä̈. Tutkimukseen osallistui 66 naista 

ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että̈ miesten (M=3,38, SD=0,86) ja naisten (M=3,42, SD=0,83) 

tulokset motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, t(98)=-0,27, p=0,80. Naisten 

motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa miesten motivaatiosta artistien suhteen 

merkitsevästi. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille sosiaalisen kanssakäymisen suhteen eri 

sukupuolten välillä vertailtiin riippumattomien otosten T-testillä̈. Tutkimukseen osallistui 66 naista 

ja 36 miestä. Tulokset osoittivat, että̈ miesten (M=2,92, SD=0,92) ja naisten (M=2,99, SD=0,83) 

tulokset motivaatiossa eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, t(99)=-0,42, p=0,66. Naisten 

motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalille ei eroa miesten motivaatiosta artistien suhteen 

merkitsevästi. 
 
 
4.3. Ikäryhmien väliset erot motivaatiossa 
 
 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä 

kulttuuriviehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-

vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=51,97), 60—69-vuotiaiden (Järjestyslukujen 

keskiarvo=49,76) ja yli 70-vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=53,17) motivaatio 

kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=0,236, p=0,89. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä perheen 

yhdessäolon suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-

vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=49,49), 60—69-vuotiaiden (Järjestyslukujen 

keskiarvo=48,33) ja yli 70-vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=57,80) motivaatio 

kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=1,968, p=0,37. 
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Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä 

uutuudenviehätyksen suhteen vertailtiin varianssianalyysillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-

vuotiaiden (M=2,92), 60—69-vuotiaiden (M=2,96) ja yli 70-vuotiaiden (M=3,09) motivaatio 

uutuudenviehätyksen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: F(2,97)=0,23, p=0,79. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä pakenemisen 

suhteen vertailtiin varianssianalyysillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-vuotiaiden (M=2,96), 60—

69-vuotiaiden (M=2,59) ja yli 70-vuotiaiden (M=3,06) motivaatio pakenemisen suhteen ei eroa 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: F(2,97)=1,725, p=0,18. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä tapahtuman 

viehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-

vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=45,03), 60—69-vuotiaiden (Järjestyslukujen 

keskiarvo=52,04) ja yli 70-vuotiaiden (Järjestyslukujen keskiarvo=58,15) motivaatio tapahtuman 

viehätyksen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=3,189, p=0,203. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä artistien ja 

säveltäjien suhteen vertailtiin varianssianalyysillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-vuotiaiden 

(M=3,29), 60—69-vuotiaiden (M=3,32) ja yli 70-vuotiaiden (M=6,63) motivaatio artistien ja 

säveltäjien suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: F(2,97)=1,63, p=0,20. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri ikäryhmien välillä sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteen vertailtiin varianssianalyysillä. Tulokset osoittavat, että alle 60-vuotiaiden 

(M=2,78), 60—69-vuotiaiden (M=2,94) ja yli 70-vuotiaiden (M=3,21) motivaatio sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: F(2,98)=2,03, p=0,14. 

 
 
4.4. Erot motivaatiossa siviilisäädyn suhteen 
 
 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä kulttuurisisällön 

suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen (järjestyslukujen 

keskiarvo=56,57), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=46,71), parisuhteessa olevien 

(järjestyslukujen keskiarvo=52,35) motivaatio kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=2,109, p=0,35. 
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Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä perheen 

yhdessäolon suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen 

(järjestyslukujen keskiarvo=35,34), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=53,93), 

parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=51,40) motivaatio perheen yhdessäolon suhteen 

eroaa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=7,158, p=0,028. 

 

Jotta saadaan selville, minkä ryhmien väliset erot ovat merkitseviä, toteutetaan parivertailu Mann-

Whiteyn U-testillä.  

 

Sinkkujen (järjestyslukujen keskiarvo=32,11) ja naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo= 

48,63) välillä löytyi merkitsevä ero: U=453,500, p=0,008. Sinkkujen (järjestyslukujen 

keskiarvo=14,73) ja parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=20,40) välillä ei kuitenkaan 

löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa: U=71,000, p=0,109. Myöskään naimisissa olevien 

(järjestyslukujen keskiarvo=38,80) ja parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=36,50) 

välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa: U=310,000, p=0,758. Tulokset osoittavat, että 

naimisissa olevat ovat siis sinkkuja motivoituneempia osallistumaan tapahtumaan perheen 

yhdessäolon takia. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä 

uutuudenviehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että 

sinkkujen (järjestyslukujen keskiarvo=56,07), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=46,74), 

parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=42,19) motivaatio uutuudenviehätyksen suhteen ei 

eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=2,330, p=0,31. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä pakenemisen 

suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen (järjestyslukujen 

keskiarvo=53,25), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=44,63), parisuhteessa olevien 

(järjestyslukujen keskiarvo=67,38) motivaatio pakenemisen suhteen ei eroa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=5,618, p=0,060. 

 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä tapahtuman 

viehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen 

(järjestyslukujen keskiarvo=53,98), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=44,70), 
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parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=71,35) motivaatio tapahtuman viehätyksen suhteen 

eroaa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=8,429, p=0,015. 

 

Jotta saadaan selville, minkä ryhmien väliset erot ovat merkitseviä, toteutetaan parivertailu Mann-

Whiteyn U-testillä.  

 

Sinkkujen (järjestyslukujen keskiarvo=50,89) ja naimisissa olevien (järjestyslukujen 

keskiarvo=42,37) välillä ei löytynyt merkitsevää eroa: U=585,500, p=0,173. Sinkkujen 

(järjestyslukujen keskiarvo=14,59) ja parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=20,70) 

välillä ei myöskään löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa: U=68,000, p=0,085. Naimisissa olevien 

(järjestyslukujen keskiarvo=35,83) ja parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=56,15) 

välillä kuitenkin löytyi tilastollisesti merkitsevä ero: U=153,500, p=0,006. Tulokset osoittavat, että 

tapahtuman viehätys oli motivaation kannalta merkittävämpi asia parisuhteessa oleville kuin 

naimisissa oleville. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä artistien ja 

säveltäjien suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen 

(järjestyslukujen keskiarvo=46,60), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=48,35), 

parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=54,06) motivaatio artistien ja säveltäjien suhteen 

ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=0,465, p=0,793. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri siviilisäätyjen välillä sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että sinkkujen 

(järjestyslukujen keskiarvo=44,66), naimisissa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=49,48), 

parisuhteessa olevien (järjestyslukujen keskiarvo=56,11) motivaatio sosiaalisen kanssakäymisen 

suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(2)=1,125, p=0,570. 

 
4.5. Erot motivaatiossa sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin 
 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille kulttuurisisällön kannalta vertailtiin sen 

suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, 

että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=43,17), ystävien tai sukulaisten 

kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=58,18) ja yksin osallistuneiden (järjestyslukujen 
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keskiarvo=54,50) motivaatio kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: 

H(2)=5,888, p=0,053. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille perheen yhdessäolon kannalta vertailtiin 

sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset 

osoittavat, että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=61,29), ystävien tai 

sukulaisten kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=48,50) ja yksin osallistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=24,91) motivaatio perheen yhdessäolon suhteen eroaa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=20,043, p=0,000. 

 

Jotta voidaan selvittää, minkä ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero perheen yhdessäolon 

suhteen, toteutetaan parivertailu Mann-Whitneyn U-testillä.  

 

Perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=46,68) ja ystävien tai sukulaisten kanssa 

(järjestyslukujen keskiarvo=35,89) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: 

U=626,000, p=0,042. Perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo= 38,61) ja yksin (järjestyslukujen 

keskiarvo=15,62) osallistuneiden välillä on myös tilastollisesti merkitsevä ero: U=112,500, p=0,000. 

Ystävien tai sukulaisten kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=31,11) ja yksin (järjestyslukujen 

keskiarvo=18,29) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: U=158,000, p=0,004.  

 

Tulokset osoittavat, että perheen kanssa osallistuneille perheen yhdessäolo oli osallistumaan 

motivoivampi asia verrattuna niihin, jotka osallistuivat tapahtumaan yhdessä ystävien tai sukulaisten 

kanssa tai yksin. Myös ystävien tai sukulaisten kanssa osallistuneita perheen yhdessä olo motivoi 

enemmän, kuin niitä, jotka osallistuivat tapahtumaan yksin. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille uutuudenviehätyksen kannalta vertailtiin 

sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset 

osoittavat, että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=44,85), ystävien tai 

sukulaisten kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=54,65) ja yksin osallistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=51,70) motivaatio uutuudenviehätyksen suhteen ei eroa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=2,544, p=0,280. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille pakenemisen kannalta vertailtiin sen 

suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, 

että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=45,44), ystävien tai sukulaisten 
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kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=53,22) ja yksin osallistuneiden (järjestyslukujen 

keskiarvo=52,27) motivaatio pakenemisen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: 

H(2)=1,579, p=0,454. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille tapahtuman viehätyksen kannalta 

vertailtiin sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. 

Tulokset osoittavat, että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=41,86), ystävien 

tai sukulaisten kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=54,36) ja yksin osallistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=66,21) motivaatio tapahtuman viehätyksen suhteen eroaa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=9,897, p=0,007. 

 

Jotta voidaan selvittää, minkä ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero tapahtuman 

viehätyksen suhteen, toteutetaan parivertailu Mann-Whitneyn U-testillä.  

 

Perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=37,23) ja ystävien tai sukulaisten kanssa 

(järjestyslukujen keskiarvo=48,17) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: 

U=624,000, p=0,040. Myös perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=28,59) ja yksin 

(järjestyslukujen keskiarvo=43,32) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: 

U=215,500, p=0,005. Ystävien tai sukulaisten kanssa (järjestyslukujen keskiarvo= 24,69) ja yksin 

(järjestyslukujen keskiarvo=31,88) osallistuneiden välillä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää 

eroa: U=223,000, p=0,110.  

 

Tulokset osoittavat, että tapahtuman viehätys motivoi ystävien tai sukulaisten kanssa osallistuneita 

perheen kanssa tapahtumaan osallistuneita enemmän. Myös yksin osallistuneita tapahtuman viehätys 

motivoi enemmän, kuin perheen kanssa osallistuneita. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille artistien ja säveltäjien kannalta vertailtiin 

sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset 

osoittavat, että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=46,04), ystävien tai 

sukulaisten kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=53,09) ja yksin osallistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=51,81) motivaatio kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan: H(2)=1,376, p=0,503. 
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Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille sosiaalisen kanssakäymisen kannalta 

vertailtiin sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin Kruskal-Wallisin H-testillä. 

Tulokset osoittavat, että perheen kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=49,97), ystävien 

tai sukulaisten kanssa osallistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=58,47) ja yksin osallistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=31,03) motivaatio sosiaalisen kanssakäymisen suhteen eroaa 

tilastollisesti merkitsevästi: H(2)=10,182, p=0,006. 

 

Jotta voidaan selvittää, minkä ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteen, toteutetaan parivertailu Mann-Whitneyn U-testillä.  

 

Perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=37,28) ja ystävien tai sukulaisten kanssa 

(järjestyslukujen keskiarvo=48,17) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: 

U=624,000, p=0,040. Myös perheen kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=28,59) ja yksin 

(järjestyslukujen keskiarvo=43,32) osallistuneiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero: 

U=215,500, p=0,005. Ystävien tai sukulaisten kanssa (järjestyslukujen keskiarvo=24,69) ja yksin 

(järjestyslukujen keskiarvo=31,88) osallistuneiden välillä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää 

eroa: U=223,000, p=0,110.  

 

Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että sosiaalinen kanssakäyminen motivoi perheen kanssa 

osallistuneita vähemmän, kuin ystävien tai sukulaisten kanssa tapahtumaan osallistuneita yleisön 

jäseniä. Lisäksi perheen kanssa osallistuneet olivat sosiaalisen kanssakäymisen kannalta vähemmän 

motivoituneempia kuin yksin tapahtumaan osallistuneet. 

 

4.6. Erot motivaatiossa opiskelutaustan suhteen 
 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustojen välillä 

kulttuurisisällön suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion tai 

peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=49,20), II asteen oppilaitoksista valmistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=68,55), ammattikorkeakoulun käyneiden (järjestyslukujen 

keskiarvo=47,88) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=48,29) motivaatio 

kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=4,821, p=0,185. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustaisten ihmisten välillä 

perheen yhdessäolon suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion 
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tai peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=48,50), II asteen oppilaitoksista 

valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=50,55), ammattikorkeakoulun käyneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=43,09) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=52,38) 

motivaatio perheen yhdessäolon suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=1,363, 

p=0,714. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustojen välillä 

uutuudenviehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion 

tai peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=40,50), II asteen oppilaitoksista 

valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=53,77), ammattikorkeakoulun käyneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=48,06) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=49,82) 

motivaatio uutuudenviehätyksen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=0,809, 

p=0,847. 

 
 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustojen välillä pakenemisen 

suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion tai peruskoulun 

käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=56,10), II asteen oppilaitoksista valmistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=67,64), ammattikorkeakoulun käyneiden (järjestyslukujen 

keskiarvo=43,63) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=47,40) motivaatio 

pakenemisen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=5,823, p=0,121. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustaisten ihmisten välillä 

tapahtuman viehätyksen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että 

lukion tai peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=55,60), II asteen oppilaitoksista 

valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=64,50), ammattikorkeakoulun käyneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=43,06) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=49,61) 

motivaatio kulttuurisisällön suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=3,871, 

p=0,276. 

 
Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustojen välillä artistien ja 

säveltäjien suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion tai 

peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=35,40), II asteen oppilaitoksista valmistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=55,10), ammattikorkeakoulun käyneiden (järjestyslukujen 
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keskiarvo=47,91) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=50,10) motivaatio 

artistien ja säveltäjien suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=1,719, p=0,633. 

 

Yleisön motivaatiota osallistua kamarimusiikkifestivaalille eri opiskelutaustojen välillä sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteen vertailtiin Kruskal-Wallisin H-testillä. Tulokset osoittavat, että lukion tai 

peruskoulun käyneiden (järjestyslukujen keskiarvo=35,40), II asteen oppilaitoksista valmistuneiden 

(järjestyslukujen keskiarvo=52,09), ammattikorkeakoulun käyneiden (järjestyslukujen 

keskiarvo=44,63) ja yliopistosta valmistuneiden (järjestyslukujen keskiarvo=50,40) motivaatio 

sosiaalisen kanssakäymisen suhteen ei eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: H(3)=0,953, 

p=0,813. 

 

4.7. Kohderyhmät 

 

Erilasia kohderyhmiä analysoitiin klusterianalyysin avulla. Tavoitteena on jakaa yleisön jäsenet 

homogeenisiin ryhmiin, jonka edustajat ovat keskenään samanlaisia motivaatioltaan. 

 
 
Ensimmäiseen kohderyhmään kuuluneet saivat matalimmat keskiarvot kaikkien motivaation 

ulottuvuuksien kohdalla. Tähän ryhmään kuului 12 henkilöä eli 11,8% kaikista vastanneista, ja heidän 

vastauksiensa keskiarvot olivat jokseenkin negatiivisia, eli noin kahden tuntumassa. Heistä suurin 

osa, eli 58,3% oli miehiä kun taas 41,7% oli naisia, ja iältään he olivat keskimäärin 40-49 vuotiaita. 

Tämä suhteellisen pieni ryhmä sai nimen ”vähän kiinnostuneet”, sillä heidän motivaationsa osallistua 

tapahtumaan oli jokseenkin negatiivinen. 

 

Toinen kohderyhmä oli vastaajien lukumäärältä kaikkein suurin, siihen kuului 41 henkilöä eli 40,2% 

kaikista vastanneista. Tämä ryhmä sai nimen ”monipuolisesti kiinnostuneet”, sillä heidän 

motivaationsa oli suhteellisen korkea kaikilla motivaation osa-alueilla. Erityisen tärkeänä 

motivaationsa kannalta he kokivat tapahtuman kulttuurisisällön ja tapahtuman viehätyksen. Myös 

perheen yhdessäolo ja artistit ja säveltäjät olivat heidän motivaationsa kannalta merkittäviä. Tähän 

ryhmään kuuluneet olivat iältään keskimäärin 50-59 vuotiaita ja heistä 43,9% oli miehiä ja 56,1% oli 

naisia.  

 

Kolmanteen kohderyhmään kuuluneet 14 henkilöä eli 13,7% kaikista vastanneista antoivat 

korkeimman keskiarvon tapahtuman viehätys -motivaation osa-alueelle. He siis kokivat 
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Kemiönsaaren Musiikkijuhlat olevan erittäin vetovoimainen tapahtuma. Myös kulttuurisisältö sai 

heidän vastauksissaan kaikista ryhmistä toiseksi korkeimman keskiarvon. Perheen yhdessäolo 

koettiin tässä ryhmässä vähiten motivoivaksi asiaksi verrattuna muihin kohderyhmiin. Ryhmä sai 

nimen ”festivaalin kannattajat”, sillä tapahtuman viehätys motivoi heitä eniten osallistumaan 

tapahtumaan kaikista kohderyhmistä. Heidän kohdallaan myös uutuudenviehätys sai motivoivana 

tekijänä korkeimman keskiarvon. Tähän kohderyhmään kuuluneet olivat keskimäärin 50-59 vuotiaita 

ja he olivat kaikki naisia. 

 

Neljäs ryhmä koostui yhteensä 32 henkilöstä eli 31,4% kaikista vastanneista, ja heidän motivaationsa 

kannalta tapahtuman kulttuurisisältö, tapahtuman viehätys sekä artistit ja säveltäjät olivat suhteellisen 

merkittäviä. Kuitenkin perheen yhdessäolo, uutuudenviehätys, pakeneminen ja sosiaalinen 

kanssakäyminen motivoi heitä vain vähän osallistumaan. Tätä ryhmää motivoi eritoten musiikki ja 

kulttuuri, joten sille annetaan nimeksi ”kulttuurin ystävät”. He olivat keskimäärin iältään 50—59-

vuotiaita ja heistä 65,6% oli naisia ja 34,4% miehiä. 

 

Taulukko 9. Kohderyhmät ja vastauksien keskiarvot motivaation osa-alueittain 

 

Klusterin nimi ”Vähän 

kiinnostuneet” 

”Monipuolisesti 

kiinnostuneet” 

”Festivaalin 

kannattajat” 

”Kulttuurin 

ystävät” 

Vastaajien 

lukumäärä (n) 

12 41 14 32 

Kulttuuri 2,10 4,21 4,15 3,83 

Perheen 

yhdessäolo 

1,79 3,80 1,33 2,77 

Uutuudenviehätys 2,33 3,54 3,60 2,20 

Pakeneminen 2,54 3,55 3,46 1,78 

Tapahtuman 

viehätys 

2,25 4,24 4,60 3,81 

Artistit ja 

säveltäjät 

2,47 3,74 3,62 3,24 

Sosiaalinen 

kanssakäyminen 

2,22 3,58 2,70 2,51 
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5. Pohdinta 
 

Osallistujaprofiililtaan kyselyyn vastanneet edustivat tyypillistä klassisen musiikin konserttiyleisöä. 

Timo Cantellin mukaan klassisen musiikin yleisö on naisvaltaista ja tyypillinen konserttikävijä on yli 

keski-ikäinen, korkeasti koulutettu toimihenkilö, joka asuu pääkaupunkiseudulla. (Grönroos 2011, 

19-21) Samankaltaisia tuloksia raportoivat myös Herranen & Karttunen (2016, 41), joiden mukaan 

kulttuuritapahtumien yleisö on naisvaltaista ja koostuu yleensä eläkkeellä olevista keski-iän 

ylittäneistä korkeasti koulutetuista kulttuurinharrastajista. Myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla 

kyselyyn vastanneista suurin osa oli naisia, valtaosalla oli yliopistotutkinto ja he olivat pääosin yli 

50-vuotiaita. 

 

Huomattava osa vastanneista oli kotoisin suuremmista kaupungeista. 23 vastaajaa kertoi olevansa 

kotoisin Helsingistä, 18 vastaajaa oli Turusta ja 16 vastaajaa Espoosta. Kemiönsaarelta kotoisin 

olevia oli vastanneista ainoastaan seitsemän noin sadasta. Näin ollen Kemiönsaaren Musiikkijuhlat 

vetää yleisöä kauempaakin samalla tavalla kuin esimerkiksi Kuhmon Kamarimusiikki, jonka yleisö 

on kotoisin laajalti ympäri Suomea (Grönroos 2011, 20). Myös Herrasen ja Karttusen (2016, 41) 

mukaan pienillä paikkakunnilla järjestettävissä tapahtumissa vierailee suhteellisen iso määrä 

Helsingistä tulleita, vaikka yleisellä tasolla muualta tulleiden määrä voi olla pieni. Tämä pitää 

paikkansa myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla, vaikkakin kyselyyn vastasi vain vähän 

paikkakuntalaisia. Tapahtumalla on siis selvästi potentiaalia vetää yleisöä järjestyspaikkakunnan 

ulkopuolelta. Voitaisiin myös pohtia, miksi paikallinen yleisö ei ole niin vahvasti edustettuna 

tapahtuman yleisössä? Toisaalta syynä tälle voi olla se, että Kemiönsaarella on verrattain vähän 

asukkaita. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlien tarjoama kulttuurisisältö motivoi 

yleisöä merkittävästi osallistumaan tapahtumaan (M=3,83, SD=0,82). Tapahtuman kulttuurisisältö 

on siis keskeinen osa-alue, joka kiinnostaa yleisöä. Kemiönsaaren Musiikkijuhlille tullaan erityisesti 

nauttimaan konserteista ja taidemusiikista, ja myös historiallisesti merkittävä ympäristö painottuu 

vastauksissa motivaation kannalta tärkeänä asiana. Tämä tulos on jokseenkin ilmeinen, sillä 

tapahtuma on klassisen musiikin festivaali, joka tarjoaa taidemusiikkiesityksiä kulttuurimaisemassa 

Kemiönsaaren historiallisissa kohteissa, kuten kirkoissa ja kartanoissa. Toisaalta voidaan sanoa, että 

tapahtuman markkinointi on onnistunut, sillä sen tarjoama kulttuurisisältö vetoaa yleisöön. 
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Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on oivallettu kokonaisuuden merkitys elämykselle, mikä tulee esiin 

myös motivaatiotutkimuksen tuloksissa. Aikaisempi tutkimus tuo ilmi, että klassisen musiikin 

festivaaleilla kokonaiselämykseen vaikuttavat nimenomaan ohjelma ja ympäristö. (Herranen & 

Karttunen 2016, 42.) Herrasen ja Karttusen (2016, 42) mukaan festivaaliyleisö odottaa 

kokonaiselämykseltä myös paikkakokemuksia, mikä käy ilmi tutkimustuloksissa myös 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien tapauksessa. Kävijät haluavat nauttia konserteista 

kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä ja tutustua historiallisiin konserttipaikkoihin. 

Herrasen ja Karttusen (2016, 42) tutkimuksen perusteella vuorovaikutus kaupunkitilan ja tapahtuman 

välillä määrää kokonaiselämyksen.  

 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla kokonaiselämys muodostuu juuri saaristoidyllin historiallisten 

konserttipaikkojen ja tapahtuman elementtien vuoropuhelun seurauksena, sekä useasta eri 

tapahtuman suunnittelun osa-alueesta, jotka vuorovaikuttavat keskenään. Ohjelma itsessään tarjoaa 

kantaesitysten lisäksi läpileikkauksen länsimaisen taidemusiikin historiaan ja siten musiikkielämys 

festivaalilla on vuosittain todella monipuolinen. Konserttien lomassa on myös mahdollista nauttia 

saaristolaistyylisestä ruokatarjoilusta illallis- tai lounaskonsertissa, ja konserttipaikat itsessään ovat 

viehättäviä ja tunnelmaltaan originelleja. Esimerkiksi kävelyretki kynttiläkulkueen johdattamana 

konserttiin, jossa musiikkia kuunnellaan kynttilänvalossa, on jotakin, mitä ei voi kokea muualla. 

 

Tapahtuman viehätys oli tässä otoksessa merkittävä osallistumaan motivoiva tekijä (M=3,94, 

SD=0,86). Tulosten perusteella on ilmeistä, että yleisö haluaa tulla kokemaan juuri tämän tapahtuman 

ja heistä sen erityispiirteet olivat motivaation kannalta tärkeitä. Tarkasteltaessa lähemmin väittämiä, 

joista tapahtuman viehätys -summamuuttuja koostuu, huomataan, että erityisesti tapahtuman 

tunnelmaa arvostetaan ja sitä pidetään ainutkertaisena. Tämä poikkeaa Herrasen ja Karttusen (2016, 

42) väitteestä, että klassisen musiikin yleisölle kokonaiselämyksen kannata tärkeitä ovat ohjelma ja 

ympäristö, kun taas rock-festivaaleilla yleisöä kiehtoo nimenomaan tapahtuman tunnelma, muut 

ihmiset ja ohjelma. Tästä poiketen klassisen musiikin yleisö ei tämän motivaatiotutkimuksen 

perusteella eroa rock-festivaalien yleisöstä tunnelmasidonnaisuuden suhteen. Myös Grönroos (2011, 

72-73) painottaa, että klassisen musiikin festivaaleilla kokonaiselämyksen kannalta on tärkeää luoda 

kokemus, joka on ainutkertainen. Jälleen voidaan todeta, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on 

onnistuttu kokonaiselämyksen luomisessa. Tapahtuma tarjoaa jotakin, jota ei voi kokea muualla, sillä 

vastauksien perusteella tapahtuman tunnelmaa pidetään ainutkertaisena.  
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Myös artistit ja säveltäjät motivoivat yleisöä osallistumaan jokseenkin merkittävästi (M=3,41, 

SD=0,86). Tarkasteltaessa summamuuttujan osoita voidaan huomata, että varsinaisia lempiartisteja 

yleisö ei niinkään ollut tullut katsomaan. Kansainvälisen tason artistien esityksien kuunteleminen oli 

sen sijaan heidän motivaationsa kannalta tärkeää. Yleisöllä ei siis vaikuta olleen selkeitä 

suosikkiesiintyjiä, mutta artistien kansainvälinen taso oli yleisesti motivaation kannalta merkittävä 

asia. Yleisö oli myös jokseenkin kiinnostunut kuulemaan lempisäveltäjiensä musiikkia. Nämä 

tulokset ovat linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, sillä ohjelma ja sen sisältö useimmiten 

kiinnostaa kulttuuritapahtumien yleisöä. (Herranen & Karttunen 2016, 42.) Erityisesti 

ohjelmasidonnaiset kävijät ovat aikaisemman tutkimuksen perusteella kiinnostuneita esiintyjistä, 

kuin myös yleisö Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla. Myös Grönroosin (2011, 21) mukaan 

taitavat esiintyjät olivat kaupunkifestivaaleja käsitelleessä tutkimuksessa 80 prosentille vastanneista 

osallistumaan motivoiva asia, vaikka artistien ei kuitenkaan tarvinnut olla maailmanluokan tähtiä 

herättääkseen yleisön mielenkiinnon. Tilanne on Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla 

samankaltainen. Myös Joensuun laulujuhlilla yleisöä kiinnosti erityisesti karismaattiset esiintyjät 

(Grönroosin 2011, 21), mikä oletettavasti pitää paikkansa myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla, jossa 

artistien korkea taso kiinnostaa yleisöä. 

 

Uutuudenviehätys ei juurikaan motivoinut yleisöä osallistumaan tapahtumaan (M=2,99, SD=1,01). 

Uusien kokemuksien saamisen on yleisön motivaation kannalta suhteellisen neutraali asia. Kuitenkin 

aikaisemmassa motivaatiotutkimuksessa mahdollisuus kokea jotakin uutta ja innostavaa on saattanut 

saada yleisön osallistumaan tapahtumiin. (Herranen & Karttunen 2016, 42.) Tästä poiketen 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla tapahtumalta ei varsinaisesti haeta jännitystä tai seikkailua 

elämään. Tapahtuman luonteen mukaisesti konserttielämykseen ei liity yllätyksellisyyttä, vaan 

kyseessä on tyypillinen klassisen musiikin festivaali, jonka konventiot ovat oletettavasti yleisölle jo 

entuudestaan tuttuja. On myös mahdollista, että yleisön jäsenet ovat osallistuneet tapahtumaan jo 

toistamiseen (kts. liitteessä 3 taulukko 23), minkä vuoksi he eivät enää koe tapahtuman tarjoavan 

heille jotakin uutta. 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen ei myöskään ollut merkittävä asia yleisön motivaation kannalta 

(M=2,97, SD=0,86). Vaikka Herrasen ja Karttusen (2016, 42) mukaan ihmisten tapaaminen ja 

yhteisöllisyys voivat olla etenkin rock-festivaaleilla kokonaiselämyksen kannalta tärkeitä, 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla tapahtumalta ei odoteta kovinkaan merkittävästi 

yhdessäoloa muiden ihmisten kanssa. Yleisöä kiinnostaa vain jonkin verran mahdollisuus hakeutua 

sellaisten ihmisten pariin, jotka pitävät samankaltaisista asioista, kuin he itse pitävät. Myöskään 
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ryhmän tai ystävien kanssa osallistuminen itsessään ei ole yleisön motivaatiolle kovinkaan 

merkittävää. Eri puolilta maailmaa kotoisin oleviin ihmisiin tutustuminen ei ollut niin ikään 

motivaation kannalta kovinkaan tärkeää, mikä selittyy oletettavasti sillä, että tapahtuman yleisö ei ole 

lähtökohtaisesti kovinkaan kansainvälinen. Voidaan päätellä, että yleisö haluaa keskittyä 

konserttielämykseen sosiaalisen kanssakäymisen sijaan. 

 

Tämä poikkeaa aikaisemmasta tutkimuksesta, sillä Grönroosin (2011,25) mukaan festivaaleilla 

koettu yhteenkuuluvuuden tunne houkuttelee yleisöä osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Myös 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlille osallistutaan usein joko perheen, ystävien tai sukulaisten kanssa, 

mutta silti sosiaalinen kanssakäyminen osallistumaan motivoivana tekijänä ei varsinaisesti korostunut 

heidän vastauksissaan. Konserttipaikat ovat myös maantieteellisesti kaukana toisistaan, jolloin 

osallistumiskokemukseen ei liity ajanviettoa jossakin tietyssä paikassa kovinkaan pitkään. Näin ollen 

käynnit konserteissa ovat luonnostaan sellaisia, joissa keskitytään ainoastaan konserttiin. 

Yhteisöllisyys tai ”yhteishenki” ei välity vastauksista, vaan konsertteihin osallistutaan ainoastaan 

nauttiakseen musiikista ja kulttuurista.  

 

Voisiko konserttien yhteyteen kuitenkin suunnitella sellaista ohjelmaa ja ajanvietettä, jossa 

sosiaalinen kanssakäyminen tulisi luontevaksi osaksi konserttielämystä? Osassa konserteista on 

esimerkiksi mahdollisuus ruokailla esityksen lomassa tai sitä ennen. Tämän kaltaisissa tilanteissa 

vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa tapahtuu luonnostaan. Tapahtuman markkinoinnissa tulisi 

kysyä, luoko tapahtuma sellaisen ympäristön, jossa on helppoa kohdata muita ihmisiä ja viettää aikaa 

yhdessä? Entä halutaanko tapahtumaa kehittää siihen suuntaan, että yhteisöllisyys ja vuorovaikutus 

esiintyjien ja yleisön välillä tulisi osaksi tapahtuman ilmapiiriä? Tähän ei välttämättä ole tarvetta, 

sillä vastauksien perusteella yleisö nauttii konserteista sellaisenaan. Toisaalta sosiaalisten aspektien 

lisääminen saattaisi houkutella tapahtumaan uutta yleisöä ja niiden voidaan myös nähdä olevan 

vetovoimatekijä. 

 

Perheen yhdessäolo ei myöskään ollut yleisöä merkittävästi osallistumaan motivoiva asia 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla (M=2,90, SD=1,17). Tapahtumaan ei siis niinkään osallistuttu sen 

takia, että perhe voisi viettää yhdessä aikaa. Tämä tulos poikkeaa The Culture Expo -tapahtuman 

yleisön mieltymyksistä, sillä yksi neljästä kohderyhmästä kyseisessä tapahtumassa osallistui 

nimenomaan perheen yhdessäolon ja tapahtuman kulttuurisisällön takia festivaalille. (Lee, Lee & 

Wicks, 2004, 66-67) Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla yleisön motivaation kannalta ei sen sijaan ollut 

kovinkaan tärkeää, että koko perhe saisi nauttia tapahtumaan osallistumisesta. Yleisöä motivoi vähän 
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myös se, että tapahtumaan osallistuminen lisäisi perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta tai parantaisi 

sukulaissuhteita. Motivaation kannalta ei myöskään ollut kovinkaan tärkeää, että perhe oppisi uutta 

vieraista kulttuureista tai klassisesta musiikista.  

 

Voiko tähän olla syynä se, että tapahtuma ei tarjoa suoraan esimerkiksi lapsiperheille suunnattua 

ohjelmaa tai oheispalveluja? Grönroosin (2011, 25) mukaan Kuhmon Kamarimusiikissa, Kaustinen 

Folk Music Festivalilla ja Pori Jazzissa osallistujien joukossa on myös lapsiperheitä, joille 

markkinointia on kohdennettu. Tapahtumat järjestävät lapsille suunnattuja konsertteja sekä tarjoavat 

oheispalveluna lastenhoitoa ja lastenhoitotarvikkeita. Voidaan pohtia, tulisiko Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlien tarjontaa suunnata jatkossa enemmän myös koko perheille, vai tulisiko jatkaa 

markkinoinnin suunnittelussa linjaa, jossa sisältöjä ei ole suoranaisesti suunnattu esimerkiksi lapsille. 

Myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on potentiaalia vetää puoleensa lapsiperheitä ja tavoittaa sitä 

kautta uusia kuulijakuntia, mikäli ohjelmiston suunnittelussa huomioidaan myös heidän toiveensa ja 

tarpeensa.  

 

Pakeneminen on myös yleisöä vähän osallistumaan motivoiva tekijä verrattuna muihin motivaation 

osa-alueisiin (M=2,85, SD=0,86). Vaikka Herrasen ja Karttusen (2016, 42) mukaan arjesta 

irtautuminen, lomailu, rentoutuminen ja nautiskelu ovat olleet festivaalielämyksessä tärkeitä asioita, 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla yleisö koki mahdollisuuden paeta arjen rutiineja hyvin lievästi 

motivoivaksi asiaksi. Myös tylsyyden välttäminen ja mahdollisuus saada muutos jokapäiväisen 

elämän rytmiin eivät olleet kovinkaan tärkeitä asioita motivaation kannalta. Tapahtumaan ei 

myöskään osallistuttu kovinkaan merkittävästi lievittääkseen päivittäistä stressiä. Syynä tälle voidaan 

todeta olevan se, että osallistujat ovat pääosin iäkkäämpiä konserttivieraita, joiden elämäntyylissä 

rentoutuminen ja arjen kiireistä pakeneminen eivät enää ole niin isossa roolissa. Jos konsertteihin 

houkuteltaisiin ruuhkavuosiaan eläviä 30-vuotiaita, heille mahdollisuus saada lievitystä stressiin voisi 

olla huomattavasti tärkeämpää. Jälleen voidaan kysyä, miten kolmekymppiset vanhemmat lapsineen 

sitten saadaan houkuteltua konsertteihin? 

 

Tarkasteltaessa miesten ja naisten välisiä eroja motivaatiossa huomattiin, että tapahtuman viehätys 

motivoi naisia osallistumaan tapahtumaan enemmän kuin miehiä. Tämä tulos on kiinnostava, sillä 

aikaisemmankin tutkimuksen perusteella naiset osallistuvat kulttuuritapahtumiin useammin, kuin 

miehet. (Herranen & Karttunen 2016, 40.) Myös Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla teetettyyn kyselyyn 

vastanneista suurempi osa oli naisia. Naisten ahkerampi osallistuminen vaikuttaisi Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlien kohdalla selittyvän sillä, että naiset kokivat juuri tämän tapahtuman 
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kiinnostavammaksi, kuin miehet. Entä onko tapahtuman suunnittelussa huomioitu naisnäkökulma ja 

naisten toiveet paremmin, kuin miesten? Toisaalta syynä naisten suuremmalle kiinnostukselle 

tapahtumaa kohtaan voi olla se, että kulttuuritapahtumat vastaavat yleisellä tasolla enemmän naisten 

mieltymyksiin, kuin miesten. Tarvittaisiin lisää tutkimusta siitä, minkälainen festivaali vetoaisi 

miehiin enemmän, jotta sukupuolten välisiä eroja tapahtuman viehätyksen suhteen voitaisiin 

tarkastella tarkemmin. 

 

Tulosten perusteella eri ikäryhmien välillä motivaatiossa ei ollut eroja. Voidaanko siis sanoa, että 

tapahtuma sopii kaiken ikäisille? Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli suhteellisen korkea, eli n. 50-

59 vuotta, vaikka aikaisemman tutkimuksen perusteella alle 25-vuotiaat muodostavat suurimman 

kävijäosuuden kaikista festivaalikävijöistä. (Herranen & Karttunen 2016, 39.) Vuonna 2012 teetetyn 

TNS-Gallupin mukaan kävijöiden osuus laski tasaisesti mentäessä kohti vanhempia ikäluokkia, toisin 

kuin Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla teetetyn kyselyn kohdalla. Tämä ero tosin selittyy nuorille 

suunnattujen tapahtumien suurella määrällä. Esimerkiksi Ruisrockin kohdalla kyse on 

nuorisotapahtumasta, kun taas esimerkiksi Kaustinen Folk Music Festivalilla, Kuhmon 

Kamarimusiikissa ja Pori Jazzeilla yleisö on kaikenikäistä. (Grönroos 2011, 69) Vaikka tämän 

kyselyn vastausten perusteella Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla eroja ikäryhmien välillä motivaatiossa 

ei löytynyt, tarvittaisiin kuitenkin jatkotutkimusta siitä, miten nuoremmat ihmiset kokevat klassisen 

musiikin tapahtuman, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä heidän mieltymyksistään 

konserttielämyksen suhteen. Voidaan kuitenkin sanoa, että kyselyyn vastanneet edustavat iän suhteen 

suhteellisen homogeenistä joukkoa, jolle markkinointia tulee kohdentaa yhtenäisesti. 

 

Eroja motivaatiossa tutkittiin siviilisäädyn suhteen ja tulokset osoittavat, että naimisissa olevat ovat 

sinkkuja motivoituneempia osallistumaan tapahtumaan perheen yhdessäolon takia. Aikaisemman 

tutkimuksen perusteella yhdessäolo ihmisten kanssa on festivaaleilla kokonaiselämyksen kannalta 

merkittävää, ja perheen yhdessäolon merkitys korostui The Culture Expo -tapahtumassa ”Culture and 

family seekers” -kohderyhmässä. (Lee, Lee & Wicks, 2004, 66-67) Vaikka tässä otoksessa perheen 

yhdessäolo ei vaikuttanut olleen osallistumaan yhtä merkittävästi motivoiva tekijä, on kuitenkin 

ymmärrettävää, että perheen yhdessäolo merkitsee naimisissa oleville motivaation kannalta 

enemmän, kuin sinkuille, jotka osallistuvat tapahtumaan ehkä yksin tai ystävien tai sukulaistensa 

kanssa.  

 

Kiinnostavaa oli myös, että tapahtuman viehätys motivoi parisuhteessa olevia enemmän kuin 

naimisissa olevia. Tarvittaisiin jatkotutkimusta, jotta syitä tälle voitaisiin pohtia tarkemmin. 
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Kuitenkin voidaan spekuloida, että jostakin syystä tapahtuman markkinoinnissa on onnistuttu 

huomioimaan parisuhteessa olevat paremmin kuin naimisissa olevat. Voisiko tämä liittyä siihen, että 

tapahtuma ei tarjoa suoranaisesti ohjelmaa koko perheelle, sillä naimisissa olevat ovat 

todennäköisemmin perheellisiä, kuin parisuhteessa olevat? Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan vain 

todeta, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlat oli parisuhteessa oleville kiinnostavampi kuin naimisissa 

oleville. 

 

Tarkasteltaessa eroja motivaatiossa sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin, löydettiin 

eroja perheen yhdessäolon kannalta. Perheen kanssa tapahtumaan osallistuneille perheen yhdessäolo 

oli varsin ymmärrettävästi tärkeämpää kuin niille, jotka osallistuivat tapahtumaan yhdessä ystävien 

tai sukulaisten kanssa tai yksin. Myös ystävien ja sukulaisten kanssa osallistuneille perheen 

yhdessäolo oli tärkeämpää kuin niille, jotka osallistuivat tapahtumaan yksin. On ilmiselvää, että 

perheellisille esimerkiksi perheen yhteenkuuluvuuden lisääminen tai yhteisen ajan viettäminen 

perheen kanssa on tärkeämpää kuin ystävien tai sukulaisten kanssa tai yksin tapahtumaan 

osallistuneille. Markkinoinnin suunnittelun kannalta tämä voi jälleen merkitä sitä, että myös perheet 

tulisi huomioida ja heille tulisi suunnata lisää ohjelmaa. 

 

Kiinnostava tulos oli myös se, että tapahtuman viehätys motivoi ystävien tai sukulaisten kanssa 

osallistuneita enemmän, kuin perheen kanssa osallistuneita. Myös yksin osallistuneita tapahtuman 

viehätys motivoi enemmän, kuin perheen kanssa osallistuneita. Tapahtuman markkinoinnissa ja 

toteutuksessa onnistuttiin siis vastaamaan paremmin ystävien tai sukulaisten kanssa tai yksin 

osallistuneiden toiveisiin, kuin perheen kanssa osallistuneiden toiveisiin. Perheiden kanssa 

osallistuneilta olisi mielenkiintoista kysyä jatkokysymyksiä. Mitä toiveita heillä olisi tapahtumaa 

kohtaan, jotta he kokisivat sen vaikuttavan heidän motivaatioonsa osallistua? Onko esimerkiksi 

lapsille suunnattua ohjelmaa tapahtumassa riittävästi mukana? Myös näistä tuloksista voidaan 

päätellä, että koko perheelle suunnattua ohjelmaa voisi lisätä Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla, jotta 

perheet kokisivat sen vetovoimaisemmaksi. 

 

Myös sosiaalinen kanssakäyminen motivoi eri seurassa osallistuneita kävijöitä eri tavalla. Perheen 

kanssa osallistuneille sosiaalinen kanssakäyminen ei ollut niin tärkeää, kuin ystävien tai sukulaisten 

kanssa osallistuneille. Sosiaalinen kanssakäyminen motivoi lisäksi yksin tapahtumaan osallistuneita 

enemmän, kuin perheen kanssa osallistuneita. Aikaisemman tutkimuksen perusteella ohjelma ja sen 

sisältö kiinnostaa festivaaliyleisöä, mutta myös yhteisöllisyys ja ihmisten tapaaminen voi olla heitä 

liikkeelle saava asia. (Herranen & Karttunen 20016, 42.) Vaikka Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla 
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sosiaalinen kanssakäyminen ei ollut kovinkaan merkittävä motivaation osa-alue, on kuitenkin 

kiinnostavaa, että eroja tässä motivaation osa-alueessa löytyy sen suhteen, missä seurassa 

tapahtumaan osallistuttiin. On siis syytä olettaa, että asiakkailla on kiinnostusta viettää Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlilla aikaa muiden ihmisten seurassa riippuen siitä, missä seurassa he ovat tapahtumaan 

osallistuneet. 

 

Eroja motivaatiossa ei löytynyt koulutustaustan suhteen, vaikka korkeakulttuurin harrastaja on 

tyypillisesti korkeasti koulutettu toimihenkilönä työskentelevä tai eläkkeellä oleva keski-ikäinen tai 

vanhempi henkilö. (Herranen & Karttunen 2016, 41) Pääosin tutkimusotos Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlilla edustaa tyypillistä korkeakulttuurifestivaaleille osallistuvaa kävijää. Valtaosa heistä 

on iäkkäitä ja korkeasti koulutettuja. Onko tapahtuma siis vain eliitin nautittavissa? Elitismiä ollut 

ilmennyt festivaaleilla kautta historian. Jo 1876 perustetuilla Bayreuthin musiikkijuhlilla ja vuotta 

myöhemmin alkunsa saaneilla Salzburgin musiikkijuhlilla tapahtumat olivat suunnattuja vain eliitille. 

Ero korkean- ja matalankulttuurin välillä alkoi rapistua vasta 1960—1970-luvuilla Euroopassa, 

jolloin kulttuuria haluttiin tuoda kaikille sosioekonomisesta taustasta huolimatta.  (Silvanto 2007. 10-

11) Vaikka pääosa kyselyyn vastanneista oli yliopistosta valmistuneita, ei eroja motivaatiossa eri 

koulutustaustaisten vastaajien välillä kuitenkaan löytynyt. Tästä voidaan päätellä, että tapahtumaa 

tulisi suunnata yhtäläisesti kulttuurin ystäville koulutustaustasta riippumatta. Tarvittaisiin kuitenkin 

lisää tutkimusta, jotta voitaisiin todeta, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlat edustaa kulttuuria kaikille 

-ajattelua. 

 

Erilaisten kohderyhmien löytyminen antaa tapahtuman markkinoinnille mielenkiintoisia 

mahdollisuuksia. Vaikka koko otosta analysoitaessa esimerkiksi perheen yhdessäolo, 

uutuudenviehätys, pakeneminen tai sosiaalinen kanssakäyminen eivät olleet motivaation kannalta 

kovinkaan tärkeitä asioita, löytyi kuitenkin ”monipuolisesti kiinnostuneet” -kohderyhmä, jonka 

vastauksissa nämäkin motivaation osa-alueet saivat kohtuullisen korkeat keskiarvot. 

Klusterianalyysillä toteutettu kohderyhmäanalyysi antaa paljon yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa 

tietoa markkinasegmenteistä ja eroista motivaatiossa niiden välillä. 

 

”Monipuolisesti kiinnostuneet” -kohderyhmä on hyvin tärkeä tapahtumalle, sillä se on kaikista 

kohderyhmistä suurin ja samalla se edustaa sitä osaa yleisöstä, joka on tapahtumaan kokonaisuutena 

kaikkein tyytyväisin. Kemiönsaaren Musiikkijuhlat kykenee siis tarjoamaan tämän segmentin 

jäsenille kiinnostavaa sisältöä kaikilla motivaation osa-alueilla. Jotta tämän kohderyhmän toiveisiin 

tai tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan jatkossakin, on tärkeää säilyttää tapahtuman ydinsisältö, eli 
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panostaa sen kulttuuritarjontaan, klassisen musiikin konsertteihin historiallisissa paikoissa, sekä 

koota esiintyjäkaarti kansainvälisen tason esiintyjistä. Tälle kohderyhmälle Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlat on onnistunut erityisesti löytämään kiinnostavia sisältöjä ja näistä asiakkaista on myös 

tärkeää pitää kiinni. Perheen yhdessäolo ja sosiaalinen kanssakäyminen olivat tämän kohderyhmän 

motivaatiolle myös jokseenkin tärkeitä asioita, ja näiden vastaajien mielestä Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlilla on myös mukava viettää aikaa yhdessä ystävien tai perheen kanssa. Myös 

uutuudenviehätys ja pakeneminen motivoivat tähän kohderyhmään kuuluneita, ja näitä tapahtuman 

osa-alueita on hyvä nostaa esiin mainonnassa. 

 

”Festivaalin kannattajat” -kohderyhmä antoi korkeimman keskiarvon tapahtuman viehätykselle, mikä 

kertoo siitä, että he ovat erittäin motivoituneita osallistumaan tapahtumaan kokeakseen juuri tämän 

erityisen tapahtuman. Nämä asiakkaat ovat todellisia Kemiönsaaren Musiikkijuhlien faneja, joihin 

tapahtuman markkinointi vetoaa. Heidän motivaationsa kannalta perheen yhdessäolo tai sosiaalinen 

kanssakäyminen ei ollut kovinkaan merkittävää, vaan heitä kiinnosti erityisesti tämän tapahtuman 

kulttuurisisältö ja artistin ja säveltäjät. Tässä kohderyhmässä kaikki vastaajat olivat naisia, mikä 

puhuu sen puolesta, että Kemiönsaaren Musiikkijuhlat onnistuvat tavoittamaan naisvaltaisen yleisön 

mielenkiinnon. Kiinnostavaa oli, että myös uutuudenviehätys motivoi tähän kohderyhmään 

kuuluneita yleisön jäseniä. Festivaalilla kuullaan usein kantaesityksiä, mikä saattaa selittää sitä, että 

tapahtuma tarjoaa näille yleisön jäsenille uusia ja jännittäviä kokemuksia. Tämän kohderyhmän 

kohdalla on tärkeää vaalia festivaalin markkinoinnin suunnittelussa sitä kokonaisuutta, joka toimii jo 

erinomaisesti, eli saariston idyllissä koettuja ammattimuusikoiden tarjoamia esityksiä historiallisissa 

puitteissa. Festivaalin kannattajien suhteen markkinoinnissa on onnistuttu ja näistä asiakkaista on 

tärkeää myös pitää kiinni jatkamalla jo hyväksi todettua linjaa. 

 

”Kulttuurin ystävät” -kohderyhmässä motivaatiossa painottuivat erityisesti tapahtuman 

kulttuurisisältö ja tapahtuman viehätys, Myös heille tapahtuman kulttuurisisältö oli motivaatiossa 

keskeinen asia, tosin heidän kohdallaan keskiarvoissa ei ylletty aivan ”festivaalin kannattajien” 

tasolle. Erona ”festivaalin kannattajiin” oli myös alhaisemmat keskiarvot pakeneminen-, 

uutuudenviehätys sekä artistit ja säveltäjät -motivaation osa-alueiden kohdalla. Tämän kohderyhmän 

jäsenille myös suhtautuminen perheen yhdessäolo - ja sosiaalinen kanssakäyminen -motivaation osa-

alueisiin oli suhteellisen neutraalia.  

 

Tapahtuman tuotannon tulisi myös kiinnittää ”vähän kiinnostuneet” -kohderyhmään huomiota ja 

kysyä, miten näiden henkilöiden toiveisiin ja tarpeisiin festivaalielämyksessä voitaisiin vastata 
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paremmin? Kovin alhaisista keskiarvoista päätellen tämä kohderyhmä osallistui ehkä tapahtumaan 

vain muiden seurana tai heitä mahdollisesti kiinnosti jokin oheistapahtuma, kuten ruokailu konsertin 

lomassa tai pelkät konserttipaikat. Kiinnostavaa oli, että tämän kohderyhmän keskimääräinen ikä oli 

alhaisempi, kuin muiden kohderyhmien. Tämä osaltaan merkitsee sitä, että Kemiönsaaren 

Musiikkijuhlat ovat eritoten iäkkäämmän yleisön tapahtuma. Toisaalta voidaan todeta, että klassinen 

musiikki yleisö ylipäätään edustaa iäkkäämpää väestöä. Tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimusta ja 

jatkokysymyksiä tämän kohderyhmän jäsenille, jotta saataisiin enemmän tietoa siitä, miksi heidän 

vastauksiensa keskiarvot olivat näin alhaiset kaikilla motivaation osa-alueilla. Merkillepantavaa oli 

myös se, että toisista kohderyhmistä poiketen tässä ryhmässä miehiä oli enemmän kuin naisia. Tämä 

suhteellisen pieni kohderyhmä ei kuitenkaan ole tapahtuman markkinoinnin kannalta kovinkaan 

tärkeä. 
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6. Suosituksia festivaalin kehittämiseksi 

 
Kemiönsaaren Musiikkijuhlien yleisölle tarjoaman elämyksen keskiössä on laadukas 

ammattimuusikoiden esittämä taidemusiikki historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävässä 

ympäristössä saariston idyllissä. Tämä miljöön ja musiikin vuorovaikutuksesta syntyvä kokonaisuus 

vetoaa ja puhuttelee festivaalin nykyisiä kävijöitä, ja kokonaisuus tulee jatkossakin rakentaa tätä 

tapahtuman ydintä kunnioittaen. Kemiönsaaren Musiikkijuhlat on onnistuneesti tavoittanut 

kuulijakuntansa keskittymällä laadukkaaseen musiikkiin mielenkiintoisissa konserttiympäristöissä. 

Tapahtuma tarjoaa myös muita oheispalveluja, kuten illallis- ja lounaskonsertteja, jotka paikallisine 

saaristolaishenkisine tarjoiluineen osaltaan syventävät tapahtuman elämyksellisyyttä. Kuten myös 

kynttiläkulkue Västanfjärdin vanhaan kirkkoon, jossa musiikkia kuunnellaan kynttilänvalossa. 

Tapahtumaa suunnitellaan sisältö edellä mikä on havaittavissa kaikille aisteille suunnatussa 

kokonaiselämyksessä. Tapahtuma luo kokonaisuuden, joka onnistuu hyvin vastaamaan yleisönsä 

toiveisiin. 

 

Haasteena ja samalla uutena mahdollisuutena festivaalilla on kehittää kokonaiselämystä entisestään 

lisäämällä tai muokkaamalla olemassa olevia elementtejä pitääkseen kiinni vakioyleisöstään ja 

toisaalta tavoittaakseen uusia asiakaskuntia. Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on vakiintunut yleisönsä, 

jonka odotuksiin tulisi pystyä vastaamaan. On kuitenkin syytä olettaa, että lisäämällä tai 

muokkaamalla tapahtuman osa-alueita voidaan myös tavoittaa uusia kuulijoita. Tätä ei kuitenkaan 

tulisi tehdä niin, että tapahtuman ydin muuttuisi liian radikaalisti. Muutosten tulisi olla hienovaraisia 

ja niiden tulee tukea jo hyvin kehittynyttä ja kuulijoidensa mieleen olevaa kokonaisuutta. 

 

Kokonaiselämyksen luomisessa festivaalin artisteilla on suuri vastuu ja kansainvälisen tason 

esiintyjät motivoivat yleisöä osallistumaan Kemiönsaaren Musiikkijuhlille. Markkinoinnin kannalta 

tämä tarkoittaa sitä, että festivaalin tulisi panostaa kansainvälisen tason artistien hankkimiseen 

jatkossakin. Varsinaisia maailmanluokan tähtiä heidän ei tarvitse olla, mutta yleisö arvostaa kuitenkin 

esiintyjien korkeaa tasoa. Tapahtuma voisi tarjota ponnahduslaudan myös nuorille ja uransa 

alkuvaiheessa oleville artisteille. Kuitenkin korkea taso ja laadukkuus ovat festivaalille 

vetovoimatekijä. 

 

Mahdollisuus paeta arkea ei ollut kyselyyn vastanneiden motivaation kannalta kovinkaan tärkeä asia. 

Festivaalille voisi suunnitella siitä syystä uutta sisältöä, joka tarjoaisi yleisölle mahdollisuuden 

rentoutua tai lievittää stressiä. Kyselyn toteuttamisen jälkeen festivaali on ottanut ohjelmaansa 
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impromeditaatiokonsertin, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2021. Konsertissa on pyritty 

pääsemään pois tyypillisistä klassisen musiikin konsertin käytännöistä, ja musiikkia voi kuunnella 

vaikka joogamatolla tai patjoilla lepäillen. Ohjelmassa oli improvisoitua musiikkia intialaisen, jazzin 

ja klassisen musiikin teemojen pohjalta. Tällainen konsertti tarjoaa mahdollisuuden paeta arjen 

kiireitä ja sen lomassa kuulija voi rentoutua. Tämä uudenlainen ohjelma festivaalilla luo 

mahdollisuuden tavoittaa myös uusia kuulijoita. Meditatiiviseen konserttiin osallistuminen olisi 

oletettavasti myös ruuhkavuosiaan eläville 30-vuotiaille mahdollisuus saada muutos arkeensa tai 

lievitystä stressiin. Impromeditaatiokonsertti on erittäin hyvä lisä festivaalin ohjelmaan ja se 

monipuolistaa tapahtuman tarjontaa kunnioittaen silti tapahtuman ydintä. 

 

Sosiaalisena tilana Kemiönsaaren Musiikkijuhlat ei varsinaisesti näyttäydy, sillä konserttipaikat ovat 

etäällä toisistaan ja yleisöä kiinnostaa motivaatiotutkimuksen perusteella tapahtumassa sen 

kulttuuritarjonta muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olemisen sijaan. Sosiaalinen 

kanssakäyminen motivoi kuitenkin enemmän ystävien tai sukulaisten kanssa osallistuneita, kuin 

perheen kanssa osallistuneita. Samoin yksin osallistuneille sosiaalinen kanssakäyminen oli 

tärkeämpää kuin perheen kanssa osallistuneille. Vaikka kaiken kaikkiaan yleisö ei motivoitunut 

osallistumaan Kemiönsaaren Musiikkijuhlille sosiaalisen kanssakäymisen takia, kuitenkin eroja 

löytyy sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin.  

 

Tapahtuman järjestäjien tulisi siitä syystä kysyä, olisiko tapahtuman äärelle mahdollista houkutella 

uutta yleisöä lisäämällä sellaisia elementtejä, jotka tekisivät sosiaalisesta kanssakäymisestä luontevan 

osan tapahtumaa? Osassa konserteista on esimerkiksi mahdollisuus ruokailla konsertin lomassa. 

Tämän kaltaiset konsertit ovat sosiaalisen kanssakäymisen kannalta tärkeitä. Festivaali voi joko 

pitäytyä tässä valitsemassaan linjassa tai kehittyä suuntaan, jossa sosiaalinen kanssakäyminen olisi 

osa tapahtumaa. Sosiaalisuuden merkitys ei varmasti Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kohdalla ole 

samalla tasolla, kuin esimerkiksi Ruisrockin kaltaisissa nuorisotapahtumissa, vaan yhdessäolo ja 

muiden saman henkisten ihmisten tapaaminen voisi olla tervetullut lisä samassa mittakaavassa, kuin 

esimerkiksi Kuhmon Kamarimusiikissa, jossa yhteisöllisyys ja välitön tunnelma on myös 

kokonaiselämyksen kannalta vetovoimatekijä.  

 

Luodakseen ympäristön sosiaaliselle kanssakäymiselle festivaali voisi lanseerata koko tapahtuman 

ajan avoinna olevan festivaalialueen, jossa yleisöllä olisi mahdollisuus viettää aikaa yhdessä. Alueella 

voisi olla myös saaristolaishenkistä ruokatarjoilua, mahdollisesti myös anniskeluoikeudet ja 

musiikillista ohjelmaa. Näin tapahtuman tarjoama kokonaiselämys tulisi entistä rikkaammaksi ja 
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festivaalilla olisi jokin kiinnekohta maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien 

konserttipaikkojen lisäksi. Tutkimustulokset eivät sinällään vielä kerro, olisiko festivaalialueelle 

kysyntää. Kuitenkin tulokset viittaavat siihen, että sosiaaliselle kanssakäymiselle tulisi luoda puitteet 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla. Missä määrin yhteisöllisyyttä festivaalille tulisi lisätä on kysymys, 

jota varten tulisi tehdä jatkotutkimusta. 

 

Myös perheille tulisi suunnata enemmän ohjelmaa, jotta perheen kanssa osallistuneet kokisivat 

tapahtuman enemmän omakseen. Perheitä houkutellakseen myös lapset voisi huomioida ohjelmiston 

suunnittelussa ja heille voisi järjestää omia konserttejaan. Muiden festivaalien esimerkkiä noudattaen 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla tulisi olla tarjolla oheispalveluja, jotka mahdollistaisivat 

lapsiperheiden osallistumisen tapahtumaan. Lapsiparkki tai lastenhoitotarvikkeiden 

käyttömahdollisuus tekisivät tapahtumasta lapsiperheille houkuttelevamman. Lastenkonserttien 

järjestäminen ei kuitenkaan saisi olla pois varsinaisesta ohjelmasta, vaan se tulisi suunnitella jo 

suosittujen tapahtumien rinnalle uutena kokonaisuutena.  

 

Uutuudenviehätys ei merkittävästi motivoinut yleisöä osallistumaan Kemiönsaaren Musiikkijuhlille. 

Tulisiko yleisölle sitten tarjota jotakin uutta ja yllättävää? Vai onko parempi ylläpitää tuttua ja 

turvallista linjaa? Tapahtuman markkinoinnin kannalta tämä tulos saattaa toisaalta luoda uusia 

mahdollisuuksia tai sen johdosta voidaan myös vahvistaa jo valittua linjaa. Tapahtuma ei varsinaisesti 

tarjonnut yleisölle uusia kokemuksia, mutta aikaisemman tutkimuksen pohjalta voidaan olettaa, että 

kulttuuritarjonnasta kiinnostuneet ovat myös kiinnostuneita muista taiteista. Näin ollen 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlille voisi tuoda mukaan myös muita taiteenmuotoja haastamaan 

tyypillisen klassisen musiikin konsertin konventiot ja tuomalla mukaan uusia elementtejä. Uusien 

asioiden kokeminen festivaalilla oletettavasti myös vetäisi puoleensa uusia kuulijakuntia. 

Poikkitaiteellisuus olisi kuitenkin toteutettava tapahtuman ydintä kunnioittaen ja siten, ettei jo hyvin 

toimiva kokonaiselämys muuttuisi liikaa.  

 

Iän suhteen Kemiönsaaren Musiikkijuhlien yleisö edustaa varsin yhtenäistä joukkoa. Konserttikävijät 

ovat keski-iältään 50—59-vuotiaita ja nuoria osallistujia oli tässä otoksessa varsin vähän. Tämä on 

myös linjassa aikaisemman klassisen musiikin yleisötutkimuksen kanssa, jonka mukaan yleisö on 

naisvaltaista ja tyypillinen konserttikävijä on iäkäs, korkeasti koulutettu toimihenkilö 

pääkaupunkiseudulta. Kiinnostavaa kuitenkin oli, että motivaatiossa ei ollut eroja eri ikäryhmien 

välillä. Näin ollen voidaan sanoa, että osallistuminen Kemiönsaaren Musiikkijuhlille motivoi kaiken 

ikäisiä yhtäläisesti. Siitä syystä iäkkäämmän kävijäryhmän lisäksi markkinointia tulee kohdentaa 
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myös nuoremmille kuulijoille. Näin ollen mainonnan kanavien käyttämisessä tulisi löytää sellaiset 

foorumit, joita nuorempi yleisö seuraa. Festivaalin tulisi lisätä aktiivisuuttaa nuorten aikuisten 

suosimilla alustoilla, kuten Instagramissa. Sitä kautta voidaan tavoittaa uusia kuulijoita tapahtuman 

äärelle. 

 

Festivaali veti puoleensa myös erilaisia kohderyhmiä. Heille tulisi kohdentaa markkinointia, jotta 

tapahtumaan voitaisiin houkutella muita heidän kaltaisiaan musiikin kuuntelijoita. ”Monipuolisesti 

kiinnostuneet” olivat siinä mielessä kiitollisinta kuulijakuntaa, että he olivat tapahtumaan 

tyytyväisimpiä kaikilla motivaation osa-alueella. Heidän kohdallaan tulisi panostaa 

konserttitarjontaan, jossa kokonaiselämys muodostuu konserttipaikkojen ja musiikin 

vuorovaikutuksesta. Tämän lisäksi heille tulisi luoda ympäristö, jossa voidaan viettää aikaa perheen 

kanssa ja sosiaalinen vuorovaikutus voi syntyä. ”Monipuolisesti kiinnostuneille” tapahtuman 

mainonnassa tulisi siitä syystä myös nostaa esiin, että festivaali tarjoaa mielekästä ajanvietettä 

perheille ja sen lomassa on mukavaa viettää aikaa ihmisten seurassa.  

 

”Festivaalin kannattajille” tapahtuman viehätys oli eniten osallistumaan motivoiva tekijä kaikista 

kohderyhmistä. Heidän vastaustensa perusteella voidaan sanoa, että on tärkeää vaalia sitä tapahtuman 

ydintä, joka toimii jo nyt erinomaisesti. Festivaalin markkinointiin tulee tehdä muutoksia 

hienovaraisesti, jottei tämän kohderyhmän mielenkiintoon tulisi muutosta. Näille kuulijoille 

sosiaalinen kanssakäyminen tai perheen yhdessäolo ei ollut kovinkaan tärkeää, ja heidän tarpeensa 

huomioidakseen tulisi taata konsertteja historiallisesti merkittävässä ympäristössä jatkossakin. 

 

”Kulttuurin ystävät” -kohderyhmälle tapahtuman kulttuurisisältö oli kaikkein tärkeintä. Nämä 

kuulijat tulevat kokemaan Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla erityisesti musiikkielämyksiä kulttuurisesti 

merkittävässä ympäristössä. He haluavat keskittyä itse tapahtuman sisältöön, mutta he eivät olleet 

erityisen kiinnostuneita nimekkäistä artisteista. Kokonaiselämys kulttuurin parissa on heille tärkeintä. 

Tämä kohderyhmä on merkittävä, sillä se on kaikista ryhmistä toiseksi suurin. Heille tulisi jatkossakin 

suunnitella mielenkiintoisia konsertteja painottaen laadukasta kulttuurisisältöä. 

 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla on myös potentiaalia tukea paikkakuntansa alueellista kehitystä. 

Festivaaliin tulisi suhtautua kunnan kehittämisen välineenä sekä luovuuden ja elinvoimaisuuden 

lähteenä. Kulttuuritarjonnan kehittämisen tulisi nivoutua kunnan strategiaan, minkä puolestaan pitäisi 

näkyä tapahtumalle myönnetyissä tuissa. Festivaaleilla on todettu olevan monipuolisia 

hyötyvaikutuksia niin paikkakuntien asukkaiden hyvinvointiin kuin talouteenkin. Kun 
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kokonaiselämys festivaalilla vetoaa yleisöönsä, myös festivaalin positiiviset vaikutukset alueensa 

kehitykseen voivat toteutua maksimaalisella tasolla. Kulttuurin parissa koettu kokonaiselämys, jossa 

saaristolaisuus ja korkeatasoinen klassinen musiikki kohtaavat, luo jotakin ainutkertaista, jota tulee 

vaalia ja toisaalta hienovaraisin muutoksin kehittää edelleen.  
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Liite 1 
 
Kyselyn kysymykset  (Lee, Lee and Wicks, 2004) 
 
 
MT1: Kulttuuri - Cultural exploration 
 
Oppiakseni uutta kulttuurista - To increase my cultural knowledge 
Jotta tietäisin enemmän kulttuuritapahtumista - To know about the cultural events  
Jotta voisin nauttia taiteesta ja musiikista - To enjoy arts and music 
Tutustuakseni paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin - To experience local customs and cultures  
Nauttiakseni uusista kokemuksista - To enjoy new experiences  
Nauttiakseni taide - ja klassisen musiikin esityksistä - To enjoy art and folk performances  
Nauttiakseni kulttuurielämyksestä historiallisessa ja kulttuurillisesti merkittävässä ympäristössä - 
To enjoy culture in its cultural/historical setting  
Tutustuakseni historiallisiin konserttipaikkoihin - To know about historical concert locations 
 
MT2: Perheen yhdessäolo - Family togetherness  
 
lisätäkseni perheemme yhteenkuuluvuudentunnetta/ parantaakseni sukulaissuhteita - To increase 
family kinship  
Viettääkseni aikaa yhdessä perheeni kanssa - To spend time with my family together  
Sillä ajattelin koko perheen nauttivan osallistumisesta tapahtumaan  - I thought the entire family 
would enjoy it  
Jotta perheeni oppisi uutta vieraista kulttuureista/ klassisesta musiikista - To help my family learn 
more about foreign cultures  
 
MT3: Uutuudenviehätys - Novelty 
 
sillä etsin seikkailua - I seek adventure  
haluan kokea uusia kokemuksia - I seek novelty  
sillä tapahtuma tarjoaa jännitystä elämääni - It offers excitement  
sillä olin utelias - I am curious  
sillä oletan tapahtuman vastaavan odotuksiani - I expect benefits that will satisfy my personal needs  
 
MT4: Pakeneminen (toipuminen) - Escape (recover equilibrium) 
 
jotta saisin paeta arjen rutiineja - To escape from routine life 
jotta minulla ei olisi tylsää - To relieve boredom 
jotta saisin muutoksen jokapäiväisen elämäni rytmiin - For a change of pace from everyday life 
lievittääkseni päivittäistä stressiä - To relieve daily stress 
 
MT5: Tapahtuman viehätys - Event attractions 
 
kokeakseni erityisen tapahtuman - To enjoy special events 
kokeakseni uusia ja erilaisia asioita - To see new and different things 
nauttiakseni festivaalin tunnelmasta - To enjoy the festival mood 
nauttiakseni ainutkertaisesta tunnelmasta - To enjoy a unique atmosphere 
kuulin Kemiönsaaren Musiikkijuhlista ja se kuulosti kivalta tapahtumalta - I heard the culture Expo 
and it sounded like fun 
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MT6: Artistit ja säveltäjät 
 
kuullakseni lempiartistini esityksiä - To listen to my favorite artists 
kuullakseni lempisäveltäjäni musiikkia – To listen to music from my favorite composer 
kuullakseni kansainvälisen tason artistien esityksiä - To hear performances of internationally 
renowned artists 
 
 
MT7: Sosiaalinen kanssakäyminen - Socialization 
 
ollakseni yhdessä ihmisten kanssa, jotka nauttivat olostaan - To be with people who are enjoying 
themselves 
ollakseni yhdessä ihmisten kanssa, jotka pitävät samoista asioista kuin minä - To be with people 
who enjoy the same things I do 
jotta voin osallistua tapahtumaan yhdessä ryhmän kanssa - To see the event with a group together 
jotta voisin osallistua tapahtumaan ystävieni kanssa - To see the event with my friends 
jotta tutustuisin eri puolilta maailmaa kotoisin oleviin ihmisiin - To meet people from all over the 
world 
 
 
(MT=motivoiva tekijä) 
 
 
Demografiset tekijät - Demographics 
 
 
1. Vastaajan vierailujen määrä - Visit experience 
 
Ensimmäinen vierailu - First visit 
Toistunut vierailu - Repeat visit 
 
2. Missä seurassa osallistui tapahtumaan - Accompanied by 
 
Perheen kanssa - Family 
Ystävien/sukulaisten kanssa - Friends/relatives 
Yksin - Alone 
Turistiryhmän kanssa - Tour group 
Muu - Other (avoin kysymys) 
 
 
3. Mistä saatu tieto tapahtumasta - Information sources 
 
Matkatoimisto - Travel agency 
Ystävät/sukulaiset - Friends/relatives 
TV/radio 
Sanomalehdet - Newspaper 
Esitteet - Brochures 
Internet - Internet 
Sosiaalinen media (Facebook) 
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Muu - Other (avoin kysymys) 
 
 
4. Sukupuoli - Gender 
 
Mies - Male 
Nainen - Female 
 
5. Ikä - Age 
 
Alle 20 - Under 20 
20–29 
30–39 
40–49 
50–59 
60–69 
yli 70 - over 70 
 
 
6. Opiskelu - Education 
 
Lukio tai peruskoulu - High school or less 
II asteen oppilaitos/ Ammattikoulu 
Ammattikorkeakoulu - Junior College 
Yliopisto - University 
 
 
7. Siviilisääty - Marital status 
 
Sinkku/ Naimaton - Single 
Naimisissa - Married 
 
8. Asuinpaikkakunta 
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Liite 2 
 
Taulukko 10. Kulttuuri-summamuuttujan osioiden kuvailevat tiedot 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä (n) 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

Oppiakseni uutta 
kulttuurista 

99 3,55 1,21 1,00 5,00 -0,52 -0,62 

Jotta tietäisin 
enemmän 
kulttuuritapahtumista 

99 3,08 1,23 1,00 5,00 -0,23 -0,85 

Jotta voisin nauttia 
taiteesta ja 
musiikista 

102 4,51 1,15 1,00 5,00 -2,34 4,14 

Tutustuakseni 
paikallisiin tapoihin 
ja kulttuuriin 

101 3,22 1,08 1,00 5,00 -0,25 -0,53 

Nauttiakseni uusista 
kokemuksista 

102 4,17 1,01 1,00 5,00 -1,36 1,58 

Nauttiakseni taide - 
ja klassisen musiikin 
esityksistä 

102 4,49 1,11 1,00 5,00 -2,42 4,83 

Nauttiakseni 
konsertista 
historiallisessa ja 
kulttuurillisesti 
merkittävässä 
ympäristössä 

102 4,04 1,25 1,00 5,00 -1,35 0,80 

Tutustuakseni 
historiallisiin 
konserttipaikkoihin 

102 3,62 1,24 1,00 5,00 -0,65 -0,53 
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Kuvaaja 1. Kulttuuri-summamuuttujan histogrammi 
 
Taulukko 11. Perheen yhdessäolo -summamuuttujan osioiden kuvailu 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

lisätäkseni perheemme 
yhteenkuuluvuudentunnetta/ 
parantaakseni 
sukulaissuhteita 

102 2,75 1,22 1,00 5,00 0,07 -0,83 

viettääkseni aikaa yhdessä 
perheeni kanssa 

101 2,95 1,42 1,00 5,00 -0,04 -1,25 

Sillä ajattelin koko perheen 
nauttivan osallistumisesta 
tapahtumaan 

100 3,21 1,51 1,00 5,00 -0,35 -1,29 

Jotta perheeni oppisi uutta 
vieraista kulttuureista/ 
klassisesta musiikista 

97 2,62 1,30 1,00 5,00 0,11 -1,08 

 
 

Kuvaaja 2. Perheen yhdessäolo -summamuuttuja 
 
Taulukko 13. Uutuudenviehätys-summamuuttujan osioiden kuvailu 
 
Väittämä Vastaajien 

määrä n 
Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

sillä etsin 
seikkailua 
elämääni 

99 2,65 1,22 1,00 5,00 0,03 -0,97 

haluan 
saada uusia 
kokemuksia 

100 3,62 1,16 1,00 5,00 -0,71 -0,21 



	 67	

sillä 
tapahtuma 
tarjoaa 
jännitystä 
elämääni 

99 2,64 1,24 1,00 5,00 0,15 -0,98 

sillä olin 
utelias 
tapahtumaa 
kohtaa 

98 3,61 1,03 1,00 5,00 -0,77 0,33 

sillä oletan 
tapahtuman 
vastaavan 
odotuksiani 

100 4,04 1,06 1,00 5,00 -1,27 1,37 

 
 
 

 
Kuvaaja 3. Uutuudenviehätys-summamuuttujan histogrammi  
 
Taulukko 14. Pakeneminen-summamuuttujan osioiden kuvailu 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

jotta saisin 
paeta arjen 
rutiineja 

100 3,10 1,38 1,00 5,00 -0,21 -1,20 

jotta minulla 
ei olisi tylsää 

99 2,91 1,31 1,00 5,00 -0,02 -1,14 

jotta saisin 
muutoksen 
jokapäiväisen 
elämäni 
rytmiin 

100 2,90 1,30 1,00 5,00 -0.01 -1,10 
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lievittääkseni 
päivittäistä 
stressiä 

100 2,49 1,30 1,00 5,00 0,38 -1,00 

 
 
 
 
 

 
Kuvaaja 4. Pakeneminen-summamuuttujan histogrammi 
 
 
Taulukko 15. Tapahtuman viehätys -summamuuttujan osioiden kuvailu 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

kokeakseni 
erityisen 
tapahtuman 

99 3,90 1,14 1,00 5,00 -1,15 0,82 

kokeakseni 
uusia ja erilaisia 
asioita 

101 3,82 0,97 1,00 5,00 -0,63 0,07 

nauttiakseni 
festivaalin 
tunnelmasta 

101 4,10 0,96 1,00 5,00 -1,16 1,14 

nauttiakseni 
ainutkertaisesta 
tunnelmasta 

101 4,04 0,98 1,00 5,00 -1,19 1,40 

kuulin 
Kemiönsaaren 
Musiikkijuhlista 
ja se kuulosti 
kivalta 
tapahtumalta 

100 3,76 1,08 1,00 5,00 -0,67 -0,09 
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Kuvaaja 5. Tapahtuman viehätys -summamuuttujan histogrammi 
 
 
 
Taulukko 16. Artistit-summamuuttujan osioiden kuvailu 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

kuullakseni 
lempiartistini 
esityksiä 

100 3,10 1,02 1,00 5,00 -0,32 0,15 

kuullakseni 
lempisäveltäjäni 
musiikkia 

85 3,33 1,06 1,00 5,00 -0,15 -0,45 

kuullakseni 
kansainvälisen 
tason artistien 
esityksiä 

100 3,77 1,09 1,00 5,00 -0,63 -0,70 
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Kuvaaja 6. Artistit-summamuuttujan histogrammi 
 
Taulukko 17. Sosiaalinen kanssakäyminen -summamuuttujan osioiden kuvailu 
 

Väittämä Vastaajien 
määrä n 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

Ollakseni 
yhdessä 
ihmisten 
kanssa, 
jotka 
nauttivat 
olostaan 

101 3,27 1,11 1,00 5,00 -0,12 -0,62 

ollakseni 
yhdessä 
ihmisten 
kanssa, 
jotka pitävät 
samoista 
asioista kuin 
minä 

101 3,46 1,12 1,00 5,00 -0,14 -0,88 

jotta voin 
osallistua 
tapahtumaan 
yhdessä 
ryhmän 
kanssa 

99 2,33 1,30 1,00 5,00 0,49 -0,92 

jotta voisin 
osallistua 
tapahtumaan 
ystävieni 
kanssa 

100 3,08 1,33 1,00 5,00 -0,31 -1,04 

jotta 
tutustuisin 
eri puolilta 
maailmaa 
kotoisin 
oleviin 
ihmisiin 

99 2,62 1,19 1,00 5,00 0,35 -0,55 
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Kuvaaja 7. Sosiaalinen kanssakäyminen -summamuuttujan histogrammi 
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Liite 3 
 
Erot kysynnässä eri sukupuolten välillä 
 
Eroja kysynnässä miesten ja naisten välillä tutkittiin ristiintaulukoinnin avulla. Seuraavassa 

taulukossa kuvataan, miten kysyntä jakautuu naisten ja miesten kesken. 

 
Taulukko 18. Erot kysynnässä naisten ja miesten kesken. 
 
Kuinka monessa 
konsertissa aion 
käydä 

1 konsertissa 1-4 konsertissa yli 4 konsertissa Yhteensä 

Mies 15 (42,9%) 13 (37,1%) 7 (20,0%) 35 (100,0%) 
Nainen 29 (45,3%) 31 (48,4%) 4 (6,3%) 64 (100,0%) 
Yhteensä 44 (44,4%) 44 (44,4%) 11 (11,1%) 99 (100,0%) 

 
Kuten taulukosta nähdään, suurin osa naisista (48,4%) osallistui 1-4 konserttiin, kun taas suurin osa 

miehistä osallistui yhteen konserttiin. Sen sijaan miehet (20,0%) osallistuivat enemmän kuin naiset 

(6,3%) yli neljään konserttiin. Prosentuaalisesti suunnilleen sama osuus miehistä (42,9%) ja naisista 

(45,3%) osallistuivat yhteen konserttiin. Khiin neliön -testin mukaan kysynnässä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa miesten (n=35) ja naisten (n=64) välillä: Χ2(2)=4,53, p=0,10.  

 

Erot kysynnässä eri koulutustaustaisten ihmisten välillä 

 
Taulukko 19. Kysynnän jakautuminen koulutustaustan suhteen 
 
Kuinka monessa 
konsertissa aion 
käydä 

1 konsertissa 1-4 konsertissa yli 4 
konsertissa 

Yhteensä 

Lukio tai peruskoulu 1 (20,0%) 3 (60,0%) 1 (20,0%) 5 (100%) 
II asteen oppilaistos 6 (54,5%) 4 (36,4%) 1 (9,1%) 11 (100,0%) 
Ammattikorkeakoulu 4 (26,7%) 9 (60,0%) 2 (13,3%) 15 (100,0%) 
Yliopisto 32 (48,5%) 27 (40,9%) 7 (10,6%) 66 (100,0%) 
Yhteensä 43 (44,3%) 43 (44,3%) 11 (11,3%) 97 (100,0%) 

 
Valtaosa (60,0%) lukion tai peruskoulun käyneistä osallistuivat 1-4 konserttiin. Yli puolet II asteen 

oppilaitoksissa opiskelleista osallistui yhteen konserttiin (54,5%), 1-4 konserttiin heistä osallistui 

36,4% ja 9,1% yli neljään konserttiin. Suurin osa ammattikorkeakoulun käyneistä (60,0%) osallistui 

1-4 konserttiin, noin yksi neljäsosa (26,7%) osallistui yhteen konserttiin ja 13,3% osallistui yli 

neljään konserttiin. Suurin osa yliopiston käyneistä (44,3%) osallistui yhteen konserttiin, 40,9% 

heistä osallistui 1-4 konserttiin ja 10,6% yli neljään konserttiin. Khiin neliön -testin mukaan 

kysynnässä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa koulutustaustan suhteen: Χ2(6)=4,142, p=0,66.  
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Erot kysynnässä eri siviilisäätyisten ihmisten välillä 
 
 
Taulukko 20. Kysynnän jakautuminen siviilisäädyn mukaan. 
 
Kuinka monessa 
konsertissa aion 
käydä 

1 konsertissa 1-4 konsertissa yli 4 konsertissa Yhteensä 

Sinkku 10 (50,0%) 9 (45,0%) 1 (5,0%) 20 (100,0%) 
Naimisissa 32 (49,2%) 24 (36,9%) 9 (13,8%) 65 (100,0%) 
Parisuhteessa 2 (20,0%) 8 (80,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 
Leski 0 (0,0%) 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 
Yhteensä 44 (45,8%) 42 (43,8%) 10 (10,4%) 96 (100,0%) 

 
Sinkuista suurin osa, eli puolet (50,0%) osallistui yhteen konserttiin, ja heistä 45,0% osallistui 1-4- 

konserttiin, ja vain 5% yli neljään konserttiin. Naimisissa olleista myös suurin osa osallistui yhteen 

konserttiin (49,2%), ja heistä myös huomattava osa (36,9%) osallistui 1-4 konserttiin. Vain 13,8% 

naimisissa olleista osallistui yli neljään konserttiin. Kuitenkin verrattuna muihin siviilisäätyihin, 

tämä lukema oli prosentuaalisesti korkein. Parisuhteessa olleista merkittävä osa (80,0%) osallistui 

1-4 konserttiin ja pieni osa (20%) van yhteen konserttiin. Kuitenkin parisuhteessa olleista ei kukaan 

osallistunut yli neljään konserttiin. Vastanneista vain yksi oli siviilisäädyltään leski ja hän osallistui 

1-4 konserttiin. Khiin neliön -testin mukaan kysynnässä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 

siviilisäädyn suhteen: Χ2(6)=9,023, p=0,17. 

 

Erot kysynnässä sen suhteen, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin 

 
Taulukko 21. Kysynnän jakautuminen sen mukaan, missä seurassa tapahtumaan osallistuttiin. 
 
Kuinka monessa 
konsertissa aion 
käydä 

1 konsertissa 1-4 konsertissa yli 4 konsertissa Yhteensä 

Perheen kanssa 21 (45,7%) 19 (41,3%) 6 (13,0%) 46 (100,0%) 
Ystävien tai 
sukulaisten 
kanssa 

15 (41,7%) 18 (50,0%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 

Yksin 7 (46,7%) 6 (40,0%) 2 (13,3%) 15 (100,0%) 
Turistiryhmän 
kanssa 

1 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Muu 0 (0,0%) 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 
Yhteensä 44 (44,4%) 44 (44,4%) 11 (11,1%) 99 (100,0%) 

 
Perheen kanssa osallistuneista 45,7% kävi yhdessä konsertissa, 41,3% kävi 1-4 konsertissa ja vain 

13,0% kävi yli neljässä konsertissa. Suurin osa, eli puolet ystävien tai sukulaisten kanssa 
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osallistuneista kävivät 1-4 konsertissa, heistä 41,7% kävi yhdessä konsertissa ja vain 8,3% kävi yli 

neljässä konsertissa. Yksin osallistuneista suurin osa (46,7%) kävi yhdessä konsertissa, heistä 

40,0% kävi 1-4 konsertissa vain 13,3% kävi yli neljässä konsertissa. Ristiriitaisesti turistiryhmän 

kanssa osallistuneita oli vai yksi, ja hän osallistui yhteen konserttiin. Yksi vastaajista nimesi 

osallistujastatuksekseen ”muun” ja hän osallistui 1-4 konserttiin. Khiin neliön -testin mukaan 

kysynnässä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa sen mukaan, missä seurassa tapahtumaan 

osallistuttiin: Χ2(8)=3,48, p=0,90. 

 

Yhteys kysynnän ja summamuuttujien välillä 
 
Seuraavaksi tarkastellaan yhteyttä eri summamuuttujien ja kysynnän välillä. Kysyntämuuttuja on 

järjestysasteikollinen, joten valitaan Spearmanin korrelaatiotesti. 
 
Taulukko 22. Korrelaatio eri summamuuttujien ja kysynnän välillä 
 
Summamuuttuja Korrelaatio kysynnän 

kanssa 
p-arvo 

Kulttuurisisältö -0,021 0,836 
Perheen yhdessäolo 0,042 0,679 
Uutuudenviehätys -0,028 0,789 
Pakeneminen -0,036 0,724 
Tapahtuman viehätys 0,003 0,978 
Artistit ja säveltäjät 0,064 0,535 
Sosiaalinen kanssakäyminen 0,029 0,775 

 
 

Kaikkien summamuuttujien kohdalla yhteydet kysyntämuuttujan kanssa olivat hyvin heikkoja. ja p-

arvot olivat suurempia kuin 0,05, joten tuloksia ei voi yleistää perusjoukkoon. 

 
 
Erot vierailujen toistoissa sukupuolten välillä 
 
Taulukko 23. Onko kyseessä ensimmäinen vai toistunut vierailu sukupuolen mukaan. 
 
Montako kertaa olet 
osallistunut 
tapahtumaan 

Ensimmäinen kerta Toistunut vierailu Yhteensä 

Mies 11 (30,6%) 25 (69,4%) 36 (100,0%) 
Nainen 26 (39,4%) 40 (60,6%) 66 (100,0%) 
Yhteensä 37 (36,3%) 65 (63,7%) 102 (100,0%) 
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Merkittävä osa, eli yli 60% sekä miehistä että naisista oli osallistunut tapahtumaan uudelleen. Khiin 

neliön -testin mukaan osallistumiskertojen määrässä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa naisten ja 

miesten välillä: Χ2(1)=0,79, p=0,38. 

 
 
Erot vierailujen toistoissa eri opiskelutaustaisten ihmisten välillä 
 
Taulukko 24. Onko kyseessä ensimmäinen vai toistunut vierailu opiskelutaustan mukaan. 
 
Montako kertaa olet 
osallistunut 
tapahtumaan 

Ensimmäinen kerta Toistunut vierailu Yhteensä 

Lukio tai peruskoulu 4 (80,0%) 1 (20,0%) 5 (100,0%) 
II asteen oppilaitos 3 (27,3%) 8 (72,7%) 11 (100,0%) 
Ammattikorkeakoulu 4 (25,0%) 12 (75,0%) 16 (100,0&) 
Yliopisto 26 (38,2%) 42 (61,8%) 68 (100,0%) 
Yhteensä 37 (37,0%) 63 (63,0%) 100 (100,0%) 

 
Suurin osa (80,0%) lukion tai peruskoulun käyneistä osallistuivat tapahtumaan ensimmäistä kertaa. 

II asteen oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa opiskelleista merkittävä osa (yli 70%) 

osallistuivat tapahtumaan toistamiseen. Myös suurin osa ammattikorkeakoulun käyneistä (75,0%) ja 

yliopistoissa opiskelleista (yli 60%) festivaalikävijöistä olivat osallistuneet tapahtumaan 

toistamiseen. Khiin neliön -testin mukaan osallistumiskertojen määrässä ei ole tilastollisesti 

merkittävää eroa opiskelutaustan suhteen: Χ2(3)=5,45, p=0,14. 

 

 

Erot vierailujen toistoissa eri siviilisäätyisten ihmisten välillä 

 
Taulukko 25. Onko kyseessä ensimmäinen vai toistunut vierailu siviilisäädyn mukaan. 
 
Montako kertaa olet 
osallistunut 
tapahtumaan 

Ensimmäinen kerta Toistunut vierailu Yhteensä 

Sinkku 11 (50,0%) 11 (50,0%) 22 (100,0%) 
Naimisissa 22 (33,3%) 44 (66,7%) 66 (100,0%) 
Parisuhteessa 3 (30,0%) 7 (70,0%) 10 (100,0%) 
Leski 0 (0,0%) 1 (100,0%) 1 (100,0%) 
Yhteensä 36 (36,4%) 63 (63,6%) 99 (100,0%) 

 
Sinkuista puolet oli osallistunut tapahtumaan ensimmäisen kerran ja puolet toistamiseen. Naimisissa 

olleista suurin osa (66,7%) olivat osallistuneet tapahtumaan aiemmin, ja heistä 33,3% osallistuivat 

Kemiönsaaren Musiikkijuhlille ensimmäistä kertaa. Parisuhteessa olleista suurin osa (70,0%) oli 
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osallistunut tapahtumaan toistamiseen, kun heistä 30,0% osallistui ensimmäistä kertaa. 

Tapahtumaan osallistui yksi siviilisäädyltään leski, joka osallistui tapahtumaan toistamiseen. Khiin 

neliön -testin mukaan osallistumiskertojen määrässä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa 

opiskelutaustan suhteen: Χ2(3)=2,776, p=0,427. 

 
 


