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Tässä tutkielmassa tarkastellaan musiikkifestivaalien tulevaisuutta Suomessa. Keskeinen oletus 

on, että festivaalit muuttuvat aikaisempaa monipuolisemmiksi, jotta ne pystyvät vastaamaan 

yleisön kasvavaan elämysten nälkään. Tähän oletukseen perustuen tutkimuskysymys on 

kolmiosainen: 1) Mikä on festivaalien tulevaisuuden suunta Suomessa, millaisia ennusmerkkejä on 

havaittavissa festivaalien kehityksessä?  2) Mitä ovat ne tarpeet, joihin uudet osallistavat, 

elämyksellisyyteen pyrkivät festivaalit vastaavat ja toisaalta, millaisia uusia tarpeita ne luovat? 3) 

Millaisiin tarpeisiin ja itsensä toteuttamisen osa-alueisiin festivaaleilla käymisellä pyritään 

vastaamaan? 

Oletus siitä, että Suomen  festivaalikenttä tulee muuttumaan, perustuu eurooppalaiseen trendiin, 

jossa osallistavat ja elämyksellisyyttä korostavat niin kutsutut Boutique-festivaalit valtaavat alaa 

perinteisiltä, suuriin yleisömassoihin ja passiiviseen katsomossa olemiseen perustuvilta 

festivaaleilta. 

Elämyksellisyyden korostaminen johdattaa tutkimuskysymyksen toiseen osaan eli siihen, mitä 

yleisön monimutkaistuvat tarpeet ovat. Tähän liittyvä keskeinen olettamus on, että syyt 

festivaaleilla käymiseen ovat suurelta osin tiedostamattomia. Musiikki tai tiettyjen bändien 

näkeminen on vain yksi osallistumista motivoiva tekijä kokonaisvaltaista elämystä etsittäessä. 

Tutkielman pääasiallinen huomio keskittyykin festivaalien ulkomusiikillisiin tekijöihin, siihen, 

miten kokonaisvaltaisia elämyksiä luodaan osin festivaalin musikkityylistä riippuen, osin siitä 

riippumatta. 

Ulkomusiikillisia tekijöitä tarkastellaan myös festivaalien tuotannollisesta ja rakenteellisesta 

näkökulmasta. Tässä keskeisimpänä käytännön esimerkkinä toimii porilainen Porispere-festivaali. 

Porispere tomii muutenkin tutkimuksen esimerkki-casena, yleisön ulkomusiikillisia motivaatiota 

festivaaleille osallistumiseen kartoitetaan yleisötutkimuksella, joka on tehty Porisperessä 

elokuussa 2012. Kyselyssä kartoitetaan tapahtuman tunnelman ja ilmapiirin merkitystä 

festivaaleilla käymiseen.  

Tiedostamattomia syitä festivaalikäymiseen etsitään esimerkiksi uusheimoutumisen käsitteen ja 

identiteettikysymysten avulla. Festivaalien ja asiakkaiden tulevaisuuden rooleja hahmotetaan sekä 

festivaalien tarjoamien kokonaisvaltaisten elämysten että sosiaalisen median ja teknisten 

sovellusten tuomien muutosten kautta.    
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1. Johdanto 

Pop- ja rockmusiikkifestivaalit ovat murroksessa. Vuonna 2012 Euroopassa peruutettiin 

vaikean taloudellisen tilanteen takia suuria festivaaleja. Englannissa Sonisphere (vuonna 

2011 190 000 kävijää) ja Glastonbury (150 000 kävijää vuosittain) joutuivat perumaan, 

Irlannissa välivuotta pitää Oxegen (60 000 kävijää). (Stenvall, 2012.)  

Festivaalit pyrkivät luomaan elämyksiä. Nykyään pelkkä passiivinen yleisönä oleminen ei 

kuitenkaan ole riittävä pohja etenkään uusien festivaalien rakentamiselle, vaan ne 

joutuvat vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin. Suuret musiikkifestivaalit ovat pitkään 

luottaneet siihen, että musiikkitarjonta ja ihmismassan tuoma hurmos ovat riittävän 

vahvoja kokemuksia asiakkaiden houkutteluun. Maailma kuitenkin muuttuu kasvavan 

elämystarjonnan ja lisääntyvän hektisyyden myötä. Ihmisten vaatimukset ja 

monimuotoisempien ja rikkaampien kokemusten nälkä kasvavat. Näihin vaatimuksiin 

vastaavat esimerkiksi erilaiset osallistavat ja totaalisia, eskapistisia kokemuksia tarjoavat 

tapahtumat. Kansainvälisellä festivaalikentällä tämä näkyy jo selvästi, Suomeen ilmiö on 

vasta tuloillaan.  

Opinnäytetyössäni tarkastelen rock- ja popmusiikkifestivaalien olemusta eri 

näkökulmista. Pyrin hahmottamaan niiden nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä tapahtuman 

järjestämisen kannalta että yleisön silmin. Tarkasteluni keskeisin näkökulma käsittelee 

elämyksellisyyttä osana uudenlaista festivaalikontekstia.  

Tätä elämyksellisyyttä tarkastelen yleisöä osallistavien, niin sanottujen Boutique-

festivaalien kautta (luku 2). Pienehkölle osallistujamäärälle suunnatut festivaalit 

tarjoavat musiikin lisäksi kokonaisia elämyspuistoja täynnä yllätyksiä. Yleisön 

osallistaminen on avainsana tällaisten festivaalien suunnittelussa, festivaalien, jotka 

pyrkivät dialogiin yleisönsä kanssa. Poikkitaiteelliset Boutique-festivaalit pyrkivät 

luomaan mielikuvaa ohjelmistosta, joka on räätälöity koskettamaan yleisön moninaisia 

kulttuuriin liittyviä intressejä. Yllätyksellisyys ja monimuotoiset aktiviteetit jättävät 

vahvoja muistijälkiä ja sitouttavat yleisöä elämyksellisyyden kautta perinteisiä 

festivaaleja tehokkaammin. 
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Käsittelen elämyksellisyyttä yksilön näkökulmasta Joseph Pinen ja James Gilmoren 

(1999) elämystalous (experience economy) -käsitteen kautta (luku 2). Tämän käsitteen 

valossa elämys on ikimuistoinen kokemus, joka jää elämään ostotapahtuman tai palvelun 

vastaanottamisen jälkeenkin. Elämys on seuraava aste palvelujen myynnistä. Myytävän 

tuotteen tulee olla tarpeeksi poikkeava viehättääkseen asiakasta. Sillä tulee myös olla 

elämyksellinen ulottuvuus, symbolinen arvo joka sitouttaa asiakkaan ostamisesta tai 

omistamisesta saatavaa hetkellistä mielihyvää syvemmin. Edun tai hyödyn sijaan 

myydään tunne, sensaatio. 

1.1. Käytännön lähestymistavat ja tutkimuksen eteneminen 

Toimin itse tuottajana Porilaisella Porispere-festivaalilla jota käytän opinnäytetyössäni 

case-esimerkkinä (luku 3). Porispere on nuori, noin 14 000 kävijän musiikkifestivaali jolla 

on innovatiivinen ote viestintään. Festivaali on järjestetty kahdesti, vuosina 2011 ja 

2012. Festivaalilla ei ole genrerajoituksia, musiikkivalintoja ohjaa pikemminkin pyrkimys 

uniikkiin kattaukseen ulkomaisten esiintyjien kohdalla ja monipuolisuuteen kotimaisissa 

esiintyjissä. Tarkastelen festivaaleja osittain tuotannollisesta näkökulmasta, jossa käytän 

Porispereä pohdintani apuna. Festivaalituottajan työssäni olen huomannut, että 

festivaaleilla on tarve profiloitua kokonaisvaltaisiksi elämyksiksi pelkän 

musiikkifestivaalin sijaan. Tutkiakseni yleisön mielikuvia festivaalista toteutin 

Porisperessä yleisökyselyn. Kyselyssä kartoitin ulkomusiikillisia tekijöitä jotka saattavat 

vaikuttaa festivaalilla käymiseen. Tällaisia olivat muiden ohella imagoon ja tunnelmaan 

liittyvät tekijät. Käsittelen kyselyä ja sen tuloksia luvussa 4.  

Uskomukseni on, että syyt festivaaleilla käymiseen liittyvät nimenomaan mielikuviin 

niiden tarjoamista elämyksistä ja ovat osin tiedostamattomia. Näiden mielikuvien 

vahvistaminen ja kartoittaminen muuttuu yhä tärkeämmäksi osaksi festivaalituotantoa, 

varsinkin jos Euroopassa näkyvä festivaalien kehitystrendi jatkuu ennallaan. Tällöin 

elämyksellisyys ja sisällön monimuotoisuus tulevat määrittelemään festivaalien 

luonnetta uudelleen, kun tapahtumat koostuvat pelkän musiikkitarjonnan sijaan 

erilaisista aktiivisuuden värittämistä kokemuksista. Kokeminen tekemisen kautta luo 

vahvoja elämyksiä. Tekeminen liitettynä taiteen ja viihteen eri lajeja yhdistäviin 
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tapahtumiin on luonut uudenlaisia festivaaliraameja jotka jo nyt valtaavat Euroopassa 

alaa perinteisiltä festivaaleilta.  

Viimeisessä luvussa (luku 5) etsin syitä elämyksellisten ja osallistavien festivaalien 

menestykseen. Tarkastelen yksilön identiteettiin liittyvää etsintää, johon festivaaleille 

osallistuminen vastaa osana kulttuuri- ja elämystarjonnan palettia. Tarkastelen myös 

festivaaleilla esiintyviä yhteisöllisyyden uusia muotoja, jotka liittyvät identiteetin 

etsintään. Käsittelen hektisyyden lisääntymisen merkitystä viihteellisten tarpeiden 

muuttumiselle ja uusheimoja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentajana. Hahmottelen 

myös festivaalien tulevaisuutta ja uusia rooleja joita asiakkaalla ja festivaalilla tulee 

olemaan mahdollisen murroksen seurauksena.  

1.2. Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön synnytti mielenkiinto festivaalien uudenlaista elämystarjontaa 

kohtaan sekä mielenkiinto sellaisten tiedostamattomien syiden kartoittamiseen, jotka 

johtavat festivaaleilla käymiseen. Työn tarkoituksena on esitellä osallistavien festivaalien 

luonnetta ja tarjontaa suhteutettuna perinteisiin festivaaleihin. Pyrkimyksenä on myös 

esimerkkien kautta valottaa tuotannollisia, käytäntöön liittyviä seikkoja, joita 

kokonaisvaltaisempaan elämyksellisyyteen tähtäävään festivaalituotantoon liittyy. 

Tiedostamattoman kartoittamiseen liittyvät kysymykset jäävät osittain hypoteesien ja 

arvailujen varaan, koska niitä ei voi käsillä olevan aineiston avulla tutkia. Pohdinnat 

antavat kuitenkin suuntaa sellaisten tarpeiden hahmottamiseen, joita festivaaleilla 

käyminen tyydyttää. 

Keskeinen olettamukseni on, että festivaaleilla käydään kokonaisvaltaisen kokemuksen 

vuoksi, jossa musiikki on vain yksi osatekijä elämyksen syntymisessä. Tästä syystä tutkin 

festivaaleja kokonaisuutena, jolloin pop- ja rockfestivaalien ilmeisimpänä pidettyä 

sisältöä, musiikkia, tarkastellaan vain yhtenä osana festivaalielämystä. Pääasiallinen 

huomio kiinnittyy ulkomusiikillisiin seikkoihin.  
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Tutkimuksessa keskeinen lähtökohta tai perusoletus on, että festivaalit muuttuvat 

aikaisempaa monipuolisemmiksi, jotta ne pystyvät vastaamaan yleisön kasvavaan 

elämysten nälkään. Tästä perusoletuksesta on johdettu kolme tutkimuskysymystä. 

Pääkysymykset, joihin opinnäytetyö vastaa, ovat:  

1. Mikä on festivaalien tulevaisuuden suunta Suomessa, millaisia ennusmerkkejä on 

havaittavissa festivaalien kehityksessä?  

2. Mitä ovat ne tarpeet, joihin uudet osallistavat, elämyksellisyyteen pyrkivät 

festivaalit vastaavat ja toisaalta, millaisia uusia tarpeita ne luovat?  

3. Millaisiin tarpeisiin ja itsensä toteuttamisen osa-alueisiin festivaaleilla käymisellä 

pyritään vastaamaan? 

Lähestymistavassa festivaaleja lähestytään kahdesta suunnasta. Ensinnäkin festivaalien 

katsotaan muuttuvan, toiseksi yleisön halujen ja tarpeiden katsotaan muuttuvan. 

Ensimmäinen kysymys lähestyy muutosta festivaalien näkökulmasta. Vastauksia siihen 

haen eurooppalaisesta, nousevasta festivaalitrendistä sekä suomalaisesta festivaali- ja 

tapahtumatuotantotutkimuksesta. Toinen kysymys asettuu festivaalien ja yleisön 

välimaastoon, sillä tarpeet ja halut eivät synny pelkästään yleisössä. Myös festivaalit 

rakentavat niitä yleisön omaksuttavaksi. Usein on mahdotonta sanoa, mistä ensimmäiset 

heikot impulssit ovat lähtöisin, koska tarpeet rakentuvat ennemminkin festivaalien ja 

yleisön välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa kuin kummallakaan puolella 

itsenäisesti. Jotta tätä dynamiikkaa päästään tutkimaan, pitää tarkastella myös yleisön 

näkökulmaa itsenäisesti. Kolmas kysymys asettuukin yleisön näkökulmaan ja siihen, 

miten yleisö kokee olemisensa ja festivaalien vuorovaikutuksen. Tässä kysymyksessä 

yleisöä ei lähestytä pelkästään muutoksen näkökulmasta, vaan vastausta haetaan 

yleisössä olemisen perusteista, esimerkiksi siitä, miten osallistumisella rakennetaan ja 

ylläpidetään identiteettiä ja aatemaailmaa.  

Koska kysymykset leikkaavat toisiaan, niitä käsitellään tämän työn luvuissa limittäin. 

Kokoan ja tiivistän tarkastelun tutkimuskysymysten näkökulmasta lopuksi. 
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1.3. Aikaisemmat tutkimukset 

Käsittelen seuraavaksi lyhyesti aikaisempia festivaaleja koskevaa tutkimusta. Festivaaleja 

on tutkittu paljon eri tieteenalojen näkökulmista. Tutkimuksia on tehty esimerkiksi 

talouden, hallinnon, alueellisten vaikutusten, matkailun ja vaikkapa kaupunkitilan 

vallankäytön näkökulmasta. (ks. esim. Grönroos, 2011, 6-11.) Keskityn seuraavassa 

tutkimuksiin jotka edustavat oman opinnäytetyöni lähestymistavan kannalta 

keskeisimpiä näkökulmia. Käsittelemäni tutkimukset liittyvät ulkomusiikillisiin 

intresseihin, joita festivaalikulttuuriin ja festivaaleille osallistumiseen sisältyy. Jätän näin 

mainitsematta esimerkiksi sellaiset yleisötutkimukset, jotka eivät suoranaisesti liity 

käsittelemiini aiheisiin. Ulkomusiikillisia tekijöitä festivaaliympäristössä tarkastelevat 

tutkimukset pitävät lähtökohtaisesti ulkomusiikillisia tekijöitä oleellisena festivaalien 

kannalta, joten eriäviä mielipiteitä tai vastakkainasettelua ei löytämissäni tutkimuksissa 

ole havaittavissa suhteessa omaan tutkimukseeni. 

Yksi keskeisistä näkökulmistani tässä tutkimuksessa on festivaalien rooli identiteetin 

muokkaajana ja identiteettityön välineenä. Festivaalien vaikutusta kävijöiden 

identiteettiin on tutkinut Suomessa aikaisemmin ainakin Pekka Hako (2007). Hako sivuaa 

omia näkökulmiani käsittelemällä yleisön roolia festivaaleilla. Tutkimuksessa otetaan 

huomioon myös tilan, ajan ja yleisön yhteisvaikutukset festivaalien ja 

festivaalikokemuksen muodostumiseen.   

Festivaalikävijät siis rakentavat identiteettiään osallistumalla tietyille festivaaleille. 

Saman asian toinen puoli on, että festivaaleilla täytyy olla tietty identiteetti ja imago, 

jotta festivaaleilla voi olla jonkinlainen rooli identiteettityössä. Festivaalin erilaisia 

identiteettejä ovat tutkineet muun muassa Chris Gibson ja John Connell. (Gibson, & 

Connell 2005, 210–261.) Käsittelyssä ovat festivaalien ajan myötä muuttuvat identiteetit, 

kuten myös aatteelliset ja imagolliset merkitykset, jotka sekä keräävät että karkottavat 

osallistujia. Tutkimuksen mukaan festivaaleilla ihmiset muodostavat yksilöllisiä ja 

kollektiivisia identiteettejä, jotka muokkaantuvat festivaalien temaattisten merkityksien 

myötä. 
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Hetkellistä heimoutumista ja yhteisöllisyyden tunnetta festivaaleilla on tutkinut myös 

Joanne Cummings. (Cummings, Joanna 2007.) Cummings tarkastelee festivaaleille 

osallistumisen merkitystä myös yksilöllisen identiteetin muotoutumisen kannalta. 

Tutkimus osoittaa, että festivaaleille osallistumisessa yhteisöllisyydellä ja 

heimoutumisella on merkittävä rooli, joka vaikuttaa myös yksilöllisen identiteetin 

rakentumiseen. 

Yleisön odotuksia festivaaleista ja festivaalijärjestäjien näkökulmia yleisön odotuksiin on 

tutkinut muun muassa Tuuli-Maria Grönroos pro gradu -tutkielmassaan. Tutkielma 

käsittelee yleisön odotuksia neljän suomalaisen festivaalin, Kaustinen Folk Music 

Festivaalin, Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalin, Pori Jazzin ja Ruisrockin kontekstissa. 

Tutkimuksen lopputuloksena esitetään, että aikamme yhteiskunnalle ominainen 

elämyshakuisuus sekä musiikkikulttuurien pirstoutuminen yhä pienempiin tyylisuuntiin 

vaikuttaa merkittävästi myös musiikkifestivaalien suunnitteluun ja toteutukseen. 

(Grönroos, 2011). Katri Halonen on käsitellyt samaa aihepiiriä tapahtumatuotannon 

tulevaisuutta tarkastelevassa helsinkiläisten tuottajien näkemyksiä peilaavassa 

haastattelututkimuksessaan. Halosen mukaan elämyksellisyyden ja yleisön 

osallistamisen lisääntyminen tulevat olemaan merkittäviä suunnannäyttäjiä tapahtumien 

tulevaisuusnäkymissä. Nämä visiot jakavat käsitykseni festivaalien tulevaisuudesta 

elämyksellisyyttä ja osallistamista korostavina poikkitaiteellisina tapahtumina. (Halonen, 

2005). 

Timo Cantell on ehkä Suomen tunnetuin yleisötutkimuksien tekijä. Hän on tutkinut 

yleisöä lukuisista eri näkökulmista. Oman tutkimukseni kannalta keskeisin on Cantellin 

kaupunkifestivaaleja käsittelevä tutkimus, jossa hän käsittelee muun muassa yleisön 

motivaatioita saapua tapahtumiin. Tutkimuksessa keskeisinä osallistumista motivoivina 

tekijöinä ovat tapahtuman tunnelma ja ilmapiiri. (Cantell, 1996. 29.) Tutkimus sivuaa 

näin omaa näkökulmaani, jossa juuri edellä mainitut abstraktit osallistumisen syyt 

mainitaan keskeisimmiksi tekijöiksi festivaaleille osallistumiseen.Yleisötutkimuksella on 

paikkansa myös omassa opinnäytetyössäni, tein yleisökyselyn Porispere-festivaalin 

osanottajille. Kyselyssä selvitetään ulkomusiikillisten tekijöiden, kuten tunnelman ja 

mielikuvien merkitystä festivaaleilla käymiseen ja asiakastyytyväisyyteen. 
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Suomessa ei ole tehty laajoja, erityisesti ulkomusiikillisiin seikkoihin keskittyviä 

yleisötutkimuksia. Kansainvälisesti festivaalien yleisöjen ulkomusiikillisia motiiveja 

osallistua tapahtumiin ovat tutkineet esimerkiksi Medet Yolal, Eunju Wool, Fatmagul 

Cetinel ja Muzaffer Uysal eri viihteenalojen motivoivia tekijöitä vertailevassa 

tutkimuksessaan. Tutkimuksessa festivaaleille osallistumisen motivaation lähteiksi on 

nostettu sosiaalisuus, tapahtuman uniikkius, eskapismi, jännitys ja perhekeskeisyys. 

Keskeisenä tuloksena esitetään, että kaikki motivoivat tekijät ovat läsnä kaikkien 

tutkittujen musiikkityylien, jazzin, rockin, bluesin, maailmanmusiikin ja klassisen musiikin 

konserteissa sekä teatteri, baletti- ja tanssiesityksissä. Tulosten perusteella 

tutkimuksessa suositellaan eri motivoivien tekijöiden sisällyttämistä festivaalien 

markkinointiin nykyistä laajemmin. Esimerkiksi ajan viettäminen perheen kanssa löytyi 

rock-festivaaleille osallistumiseen motivoivista tekijöistä, vaikka se ei tule ensimmäisenä 

mieleen yhtenä festivaaleille osallistumisen syynä. Odotettua laajempi 

osallistumismotivaatiokenttä tarjoaa näin uusia mahdollisuuksia tapahtumien 

markkinointiin. (Yolal, Woo, Cetinel & Uysal, 2012. 66 - 80). 

Myös se, millaisia mielikuvia yleisöllä on tietystä festivaalista, on keskeinen tekijä, kun 

tehdään päätöstä, lähdetäänkö tapahtumaan vai ei. Stanley Waterman on käsitellyt 

tutkimuksessaan näitä mielikuvia. Watermanin mukaan festivaalit vaikuttavat 

asiakkaisiin rakentamalla heidän persoonaansa sopivia sisältöjä. Hän viittaa elitistisiin 

tapahtumiin, jotka sulkevat esimerkiksi mahdollisuuden köyhimmiltä osallistua. 

Festivaaleilla on myös sosiaalinen rooli, ihmisiä määritellään sen mukaan missä he 

käyvät ja näkyvät. Tietoisuus siitä, että tapahtumassa käy juuri tietynlaista väkeä voi 

peilata tietyn ihmisryhmittymän tarpeita kuulua joihinkin piireihin. Käyminen ja 

näkyminen ovat osa kulutusyhteiskunnan toimintakoodistoa, jossa festivaaleilla on 

tärkeä rooli. (Waterman, 1998. 65–67.)  
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2. Festivaalien uudet suunnat 

Tässä luvussa tarkastelen rock- ja popmusiikkifestivaaleissa käynnissä olevaa murrosta. 

Käsittelen festivaaleja elämysten luomisen ja elämyksellisten kokemusten luomiseen 

kohdistuvien haasteiden kautta. Lähestyn elämyksellisyyttä Joseph Pinen ja James 

Gilmoren (1999) elämystalous-käsitteeseen avulla. Esittelen myös suosiotaan kasvattavia 

yleisöä osallistavia ns. Boutique-festivaaleja esimerkkinä siitä, millaisiin aikaisemmista 

poikkeaviin suuntiin festivaalit ovat kehittymässä ja muokkautumassa meneillään 

olevassa murroksessa. 

 Tapahtumia ja tapahtumatuotantoa tarkastellessa törmää vääjäämättä 

elämyksellisyyteen ja pyrkimyksiin maksimoida kävijöiden kokemat elämykset ja tehdä 

tapahtumista omaleimaisia, unohtumattomia ja sitä kautta myös taloudellisesti 

menestyneitä. Erilaisia palvelukokonaisuuksia rakennettaessa on ylipäätään yhä 

tärkeämpää kyetä luomaan tuotteesta tai palvelusta elämys. Suomessakin on 

havahduttu elämyksellisyyden merkityksellisyyteen paitsi palvelu- ja 

tapahtumatuotannossa, myös keskeisenä valtakunnallisena kehityskohteena. Elämysalat 

on esimerkiksi otettu osaksi sisäministeriön osaamiskeskusohjelmaa jo vuonna 1999 

(Alanen 2007).  

2.1. Elämystalouden neljä osa-aluetta 

Elämystalous- käsitettä (experience economy) on käytetty 1950-luvulta saakka, mutta 

laajempaan keskusteluun se nousi vasta 1990-luvulla, pitkälti Joseph Pinen ja James 

Gilmoren ansiosta. Pine ja Gilmore kuvaavat elämyksiä ja elämystaloutta seuraavasti: 

elämys on ikimuistoinen kokemus, joka jää elämään ostotapahtuman tai palvelun 

vastaanottamisen jälkeenkin. Elämys on seuraava aste palvelujen myynnistä. Myytävän 

tuotteen tulee olla tarpeeksi poikkeava viehättääkseen asiakasta. Sillä tulee myös olla 

elämyksellinen ulottuvuus, symbolinen arvo joka sitouttaa asiakkaan ostamisesta tai 

omistamisesta saatavaa hetkellistä mielihyvää syvemmin. Kaiken kaikkiaan tärkeintä 
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elämystaloudessa on se, kuinka hyvin asiakas saadaan osallistumaan oman elämyksensä 

luomiseen. 

Pine ja Gilmore ovat jaotelleet elämykset neljään laajaan kategoriaan (Kuvio1). 

Nelikentän vaaka-akselilla kuvataan sitä, kuinka paljon aktiivista osallistumista elämys 

vaatii tai tarjoaa. Pystyakseli taas kuvaa sitä, kuinka mukaansatempaavaa ja aistillista 

elämyksellisyys on. 

Kuvio 1: Elämyksen neljä ulottuvuutta. 

Yleisesti viihteenä pidetyissä elämyksissä, kuten elokuvissa ja taidenäyttelyissä asiakas 

ottaa osaa esitykseen passiivisesti, eivätkä viihteelliset kokemukset välttämättä johda 

täydelliseen, aistilliseen uppoutumiseen. Opetustapahtumissa, kuten luennolla tai 

tanssitunnilla asiakas on mukana toiminnassa, muttei silti täysin tapahtuman vietävänä. 

Näin ne lukeutuvat toiminnallisesti aktiivisiin, mutta eivät kokonaisvaltaisesti 

mukaansatempaaviin elämyksiin. Esteettiset kokemukset, kuten taidenäyttelyt voivat olla 
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kokemuksina totaalisia, jopa katarttisia, mutta ne eivät kuitenkaan vaadi kokijalta 

ulospäin näkyvää aktiivisuutta. Eskapistiset kokemukset voivat toki olla viihdyttäviä 

elokuvien tavoin tai opettavaisia tanssitunnin tavoin, mutta niihin liittyy syvempi 

uppoutuminen itse tapahtumaan tai kokemukseen. Näytteleminen, soittaminen 

yhtyeessä tai benji-hyppy sisältävät sekä osallistumisen että täydellisen uppoutumisen 

tapahtumaan. Pinen ja Gilmoren mukaan kaikkein rikkaimmat kokemukset voivat sisältää 

kaikki neljä osatekijää – viihteellisen, opetuksellisen, esteettisen ja eskapistisen. 

Tällaisesta voi olla esimerkkinä vaikkapa uhkapeli Las Vegasin kasinolla.  

Pinen ja Gilmoren elämyksien neljää ulottuvuutta kuvaava kartta avaa kokemuksen 

luonnetta jakaessaan elämyksen osiin. Samalla se kuitenkin rajoittaa niinkin abstraktia 

käsitettä kuin elämys. On kyseenalaista, voiko elämystä ylipäätään kuvata visuaalisesti tai 

jakaa suppeisiin osa-alueisiin. Tällainen jako ei tietenkään anna yleispätevää kuvausta 

elämyksestä tai selitä yksilöllistä kokemusta. Se toimii kuitenkin karkeana työkaluna 

elämyksiin liittyvän liiketoiminnan tarkastelussa. 

2.2. Boutique-festivaalit – elämyksiä osallistumisen kautta 

Festivaalit pyrkivät luomaan elämyksiä. Nykyään pelkkä viihteellinen asiakkuus ei 

kuitenkaan ole riittävä pohja etenkään uusien festivaalien rakentamisessa, joten ne 

joutuvat vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin. Suuret musiikkifestivaalit ovat pitkään 

luottaneet musiikkitarjonnan ja ihmismassan tuomaan hurmokseen riittävänä asiakkaita 

houkuttelevana kokemuksena. Maailma kuitenkin muuttuu kasvavan elämystarjonnan ja 

lisääntyvän hektisyyden myötä kohti monimuotoisempien ja rikkaampien kokemusten 

nälkää, johon erilaiset osallistavat, etenkin eskapistiset kokemukset vastaavat. 

Kansainvälisellä festivaalikentällä tämä näkyy jo selvästi, Suomeen ilmiö on vasta 

tuloillaan. 

Musiikkifestivaalit juontavat juurensa muinaiseen Egyptiin, noin 4,500 vuotta eKr. 

(Festival Records, 2010). Tällaiset juhlat koostuivat uskonnollisista seremonioista ja 

poliittisista pidoista, joissa elävä musiikki ja tanssi olivat tärkeässä roolissa. Antiikin 

Kreikan ensimmäiset musiikkifestivaaleiksi luonnehdittavat kokoontumiset pidettiin 
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Apollon kunniaksi järjestetyissä juhlissa aikavälillä 500 eKr.-394 jKr. Juhlat pidettiin 

kahden vuoden välein, ennen ja jälkeen Olympialaisten. Juhlat kiellettiin epäkristillisinä 

Rooman keisari Theodosius I:n toimesta.  

Ainoa musiikkifestivaali 1800-luvulla, joka ei keskittynyt klassiseen musiikkiin ja josta on 

jäänyt merkintöjä, on 1897 Dublinissa pidetty Irish Music Festival. Ensimmäinen 

nykyaikaiseen festivaalikulttuuriin rinnastettavissa oleva musiikkifestivaali oli Berkshire 

Festival, joka tunnetaan myös nimellä Tanglewood. Vuonna 1937 alkanutta tapahtumaa 

järjestetään vieläkin vuosittain Massachusettsissa. (Emt.) 

Viime vuosikymmenten musiikkifestivaalit ovat pääpirteiltään olleet jatkumoa vuonna 

1969 Woodstockissa järjestetyn suuren rockfestivaalin kaltaiselle toiminnalle. Tämä 

tarkoittaa esiintyviä yhtyeitä ja yleisöä joka tulee massoittain seuraamaan elävää 

musiikkia. Pitkäaikaisia suuria eurooppalaisia festivaaleja ovat esimerkiksi tanskalainen 

Roskilde, jota on pidetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1972, belgialainen Werchter, joka on 

toiminut vuodesta 1977 ja englantilainen Glastonbury, jota on pidetty yhtäjaksoisesti 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vuodesta 1970. 

Vuonna 2012 Euroopassa peruutettiin vaikean taloudellisen tilanteen takia suuria 

festivaaleja. Englannissa Sonisphere (vuonna 2011 190 000 kävijää) ja Glastonbury 

(150 000 kävijää vuosittain) joutuivat perumaan, Irlannissa välivuotta pitää Oxegen (60 

000 kävijää). (Stenvall, J. 2012.) 

Niiden sijaan menestystä ovat niittäneet uudenlaiset, niin sanotut Boutique-festivaalit. 

Pienehkölle osallistujamäärälle keskittyvät festivaalit tarjoavat musiikin lisäksi kokonaisia 

elämyspuistoja täynnä yllätyksiä. Yleisön osallistaminen on avainsana tällaisten 

festivaalien suunnittelussa. Festivaali pyrkii dialogiin yleisönsä kanssa. Poikkitaiteelliset 

Boutique-festivaalit pyrkivät luomaan mielikuvaa ohjelmistosta joka on räätälöity 

koskettamaan yleisön kulttuurillisia intressejä. Boutique-termi tulee Englantilaisten 

festivaalien yhteydessä nimenomaan siitä, että elämyksellisyys yhdistetään 

ostokokemukseen: 60-luvun Lontoon boheemeissa ja muodikkaissa kaupunginosissa 

syntyi useita pieniä ”putiikkeja” jotka tarjosivat nuorille nuorten suunnittelemia 
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yksilöllisyyttä korostavia vaatteita. Tuotteet syntyivät suunnittelijan, asiakkaan ja räätälin 

yhteistyönä. Prosessi oli interaktiivinen asusteiden tuottajan ja kuluttajan välillä. 

Yhteinen näkemys, asenne ja toteutus mahdollistivat osallistuvan ostokokemuksen. 

(Seffrin, 2006.)  

Vaikka boutique- festivaalit ovat pääosin pieniä, on myös suurempia festivaaleja jotka 

noudattavat samoja periaatteita. Isle of Wightissä järjestettävä Bestival aloitti pienenä 

Boutique-festivaalina vuonna 2004 ja on sittemmin kasvanut loppuunmyydyksi 55,000 

kävijän tapahtumaksi. Se on silti säilyttänyt omaleimaisen ja osallistavan, todella monista 

yksityiskohdista koostuvan tarjontansa ja se mielletään edelleen Boutique-festivaaliksi. 

Festivaali on pilkottu niin moneen pienenä, yksittäisenä osa-alueena hahmotettavaan 

kokonaisuuteen, että sen voi kokea pienenä ja intiiminä kymmenistä tuhansista kävijöistä 

huolimatta. (Bestival 2012.) Bestival on valittu Englannissa UK Festival Awards -

kilpailussa parhaaksi festivaaliksi useana vuonna peräkkäin. Bestival on myös voittanut 

innovatiivisin festivaali -palkinnon vuonna 2005. (Festival Awards UK 2012.)Tässä 

festivaalissa on elämystaloudellisessa mielessä ajateltuna mahdollistettu korkean tason 

erikoistuminen niin, että se on samanaikaisesti yhdistetty massaräätälöintiin. Toisin 

sanoen, uniikkius on massatuotettu. (vrt. Johansson & Kociatkiewicz 2011, 394)  

5000 kävijään rajoitettu Sussexissa pidettävä Nova-festivaali tarjoilee vierailleen musiikin 

ohella mm. teatteria ja stand-up -esityksiä. (Nova 2012.) Nämä voidaan luokitella 

esteettisiksi ja viihdyttäviksi, passiivisen osallistumisen muodoiksi. Lisäksi tarjolla on 

aromaterapiaa, kylpemis- ja hierontamahdollisuuksia ynnä muuta. Nämä lukeutuvat 

toiminnallisesti aktiivisiin, mutta eivät kokonaisvaltaisesti mukaansatempaaviin 

elämyksiin. Tekemisen lisäksi ohjelmistoon kuuluu osallistavaa toimintaa. Esimerkkinä voi 

mainita vaikkapa alastonmaalauksen jonka kohteena on vartalomaalattu 

performanssiryhmä. Lisäksi on korupajoja ja kuvauskursseja. Iltaisin telttamajoittujille 

sytytetään suuret nuotiot joiden ympärille on järjestetty yhteislaulutapahtumia. Tällaiset 

kokemukset ovat eskapistisia Pinen ja Gilmoren teorian mukaisesti. Nova-festivaali toimii 

esimerkkinä tapahtumasta, joka omaa elämyksellisyyden kaikki neljä ulottuvuutta. 
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Ukrainassa pidettävä, pääosin elektroniseen musiikkiin keskittyvä Kazantip osallistaa 

yleisönsä tekemällä siitä kansan. Kuukauden mittainen festivaali Kazantip on 

julistautunut tasavallaksi ja festivaalin isä Nikita Marshunok on valituttanut itsensä sen 

presidentiksi vuosi toisensa jälkeen. Tapahtumalla on oma poliisinsa ja ministeriönsä. 

Festivaalin tiedotteissa sanotaan suoraan, ettei musiikki ole tapahtuman pääasia, vaan 

ihmisten välinen kanssakäyminen. 

Tapahtumaan liittyy traditioita, kuten ilmainen sisäänpääsy Kazantipin värikoodilla 

maalatulla matkalaukulla. Matkalaukusta tulee ottaa valokuva, joka lähetetään 

hyväksyttäväksi festivaalitoimikunnalle. Hyväksytyllä laukulla festivaaleille pääsee 

ilmaiseksi. Joka vuosi kymmenet tuhannet ihmiset saapuvat festivaalille eri puolilta 

maailmaa Kazantipin väreillä koristelluin matkalaukuin. Suurin osa kävijöistä maksaa silti 

viisumin, joka toimittaa pääsylipun virkaa ja oikeuttaa kuukauden kestävään oleskeluun 

alueella. Näin tapahtuma ei kärsi taloudellisesti merkittävää tappiota vaan saa 

matkalaukuista tavaramerkin ja näyttävän mainoksen. Yhteensä festivaalivieraita on 

vuosittain n. 150 000. (Kazantip, 2012.) 

Kazantip painottaa traditioitaan. Festivaaleilla hiljennytään joka ilta auringonlaskun 

ajaksi katsomaan auringon vajoamista mereen. Auringon laskettua lyödään valtavaan 

gongiin jonka jälkeen juhlat jatkuvat. Kuukauden mittaisella festivaalilla on myös 

tapahtumia tapahtuman sisällä, kuten nelipäiväinen Ystävyyden ylistysjuhla yms. (Emt.) 

Täysin toisenlaista elämäntapaa ylistävä Turkissa pidettävä Sun Splash Festival keskittyy 

hyvinvointiin ja terveellisiin elämäntapoihin. Boutique-festivaaliksi esittäytyvä Sun Splash 

tarjoaa päivisin ohjattua liikuntaa tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden tennikseen, 

squashiin, erilaisiin hierontoihin, kylpyihin jne. Istanbulin joogakeskuksen opettajat 

pitävät erilaisia joogatunteja, ohjattua liikuntaa on myös Pilateksen, vesijumpan ja 

vaikkapa Tae-Bo:n muodossa. Viereiselle Tahtali -vuorelle järjestetään vaelluksia. 

Workshopeissa keskitytään terveellistä elämää edistäviin luentoihin ruokavalioista ja 

liikunnasta. Tarjolla on myös musiikintuottamiseen keskittyviä työpajoja. Elektroniseen 

musiikkiin painottuvan festivaalin ohjelmisto koostuu globaalisti tunnetuista artisteista. 

(Sun Splash Festival, 2012.) 
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Festivaali on suunnattu eurooppalaisille korkealuokkaisista oloista kiinnostuneille 

varakkaille ihmisille. Festivaali painottaa olevansa yhdistelmä matkailua, tyyliä ja 

tanssimusiikkia. Hinnasto on merkitty Punnissa, majoitus on viiden tähden hotellissa. 

Painotus on myös intiimiydessä, festivaaleille pääsee vuosittain 500 kävijää. Tämä myös 

määrittää korkean lipun hinnan, pienestä kävijämäärästä huolimatta lipputuloilla 

peitetään kansainvälisesti tunnettujen artistien palkkiot ja muut tuotannolliset kulut. 

Boutique- festivaalien ajatuksena on kaventaa yleisön ja esiintyjän välistä kuilua niin, 

että osanottajat kokevat olevansa festivaalin osatekijöitä. Festivaali myös tarjoaa 

yleisölleen yllättäviä kokemuksia ennustettavien sijaan. Festivaali ei aliarvioi yleisöään, 

vaan lähtee siitä olettamuksesta että yleisö on kykeneväinen vastaanottamaan ja 

kiinnostumaan siitä taiteellisesta monimuotoisuudesta jonka festivaali tarjoaa.  

Yleisöä pidetään myös kulttuurillisina vaikuttajina, jotka rakentavat tapahtuman 

luonnetta sekä olemalla osa tapahtumaa että viemällä sen tunnettuutta eteenpäin niin 

mediassa kuin muillakin kulttuurin tapahtumakentillä. Festivaali, joka tarjoaa musiikin 

lisäksi mm. taidetta ja teatteria, houkuttelee kävijöitä jotka todennäköisesti tuntevat ja 

kuluttavat myös korkeakulttuuria. 

Osallistava kokeminen mahdollistaa eskapistisen elämyksen. Pelkkä musiikkitarjonta ei 

siihen riitä, kokonaisuuden on oltava tarkkaan harkittu ympäristön, brändin ja 

mielikuvien summa. Kokeakseen osallistuvansa kokemukseen festivaalivieraan täytyy 

tuntea olevansa osa tapahtuvaa kokonaisuutta. Kävijä ei tällöin miellä itseään niinkään 

maksavaksi asiakkaaksi, vaan festivaalin tärkeäksi osatekijäksi. Tapahtuma pitää kokea 

omaksi. 

Tuotannollisesta näkökulmasta osallistavien aktiviteettien tuominen festivaaleille ei 

välttämättä aiheuta suuria lisäkustannuksia perinteisen musiikkifestivaalin rakenteeseen 

verrattuna. Kaikkia osallistavia aktiviteetteja ei tarvitse ostaa ulkopuolisina palveluina, 

niitä voi toteuttaa yhteistyönä erilaisten toimijoiden kesken. Esimerkiksi Nova-

festivaaleilla useat taide-, performanssi- ja teatteriryhmät tulevat tekemään promootiota 

omalle toiminnalleen. Esiintyessään ja tehdessään yhteistyötä yleisön kanssa he myös 
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tekevät oman ryhmänsä nimeä tunnetuksi ja rekrytoivat jäseniä omille kursseilleen. 

Monet käsityöläiset tuovat tilaisuuteen avoimia pajoja joissa on mahdollista valmistaa 

opastetusti käsitöitä tai halutessaan vain seurata ammattilaisten työskentelyä. Pajoissa 

on myös myytäviä tuotteita.  

Taide-, performanssi-, ja teatteriryhmät myös esitellään festivaalin esitteissä samaan 

tapaan kuin yhtyeet. 

Festivaalin näkökulmasta ilman välittömiä kustannuksia hankittavissa oleville 

aktiviteeteille on rajana vain mielikuvitus. Kustannukset koostuvat tällaisen yhteistyön 

rakentumisessa lähinnä työstä ja ajasta joka kuluu aktiviteettien sovittamisesta 

festivaalin luonteeseen.  

Eri taiteenalojen välinen yhteistyö voi edistää myös ilmoittamista ja houkutella viihteen 

eri alojen kuluttajia yhteen. Tapahtuma voi tavoittaa laajemman yleisön eri 

viihteenalojen toimijoiden mainostaessa omaa esitystään festivaaleilla. Yleisö, joka on 

tullut katsomaan jotakin tiettyä esitystä voi olla motivoitunutta osallistumaan muuhun 

festivaalin tarjontaan.  

Festivaalien yleisöjen ulkomusiikillisia motiiveja osallistua tapahtumiin on tutkittu eri 

viihteenaloja tarjoavalla festivaalilla Turkissa. (Yolal, Woo, Cetinel & Uysal, 2012. 66 - 80). 

Tutkimuksessa festivaaleille osallistumisen motivaation lähteiksi on nostettu 

sosiaalisuus, tapahtuman uniikkius, eskapismi, jännitys ja perhekeskeisyys. Keskeisenä 

tuloksena esitetään, että kaikki motivoivat tekijät ovat läsnä kaikkien tutkittujen 

musiikkityylien, jazzin, rockin, bluesin, maailmanmusiikin ja klassisen musiikin 

konserteissa sekä teatteri, baletti- ja tanssiesityksissä. Tulosten perusteella 

tutkimuksessa suositellaan eri motivoivien tekijöiden sisällyttämistä festivaalien 

markkinointiin nykyistä laajemmin. Esimerkiksi ajan viettäminen perheen kanssa löytyi 

rock-festivaaleille osallistumiseen motivoivista tekijöistä, vaikka se ei tule ensimmäisenä 

mieleen yhtenä festivaaleille osallistumisen syynä. Odotettua laajempi 

osallistumismotivaatiokenttä tarjoaa näin uusia mahdollisuuksia tapahtumien 

markkinointiin. 
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2.3. Boutique-lähestymistapa suomalaisilla festivaaleilla 

Suomalaiset pop- ja rockmusiikin festivaalit ovat perinteisesti noudattaneet 

tavanomaista rakennemallia jossa yhtyeet soittavat yleisölle, yleensä vetonauloina on 

muutamia ulkomaisia yhtyeitä ja tunnettuja kotimaisia artisteja. Rajatuilla alueilla 

myydään olutta ja muita virvokkeita. Festivaaliruokana on useimmiten kaasulla 

paistettavia kokonaisuuksia, kuten pyttipannua. Festivaalivieraiden huomio keskittyy 

esiintymislavoille joita on festivaalien koosta riippuen yhdestä noin viiteen. 

Boutique-festivaalit poikkeavat rakenteeltaan perinteisistä monien yksityiskohtiensa 

vuoksi. Kiintopisteitä on esiintymislavoja enemmän, huomio jakaantuu useisiin 

pienempiin kohteisiin muutaman sijaan. Festivaalialueet eivät sinällään ole suurempia, 

mutta ne on jaettu useaan eri osaan joissa on jokaisessa omat teemansa ja 

tunnelmansa. Tavallaan Boutique-festivaalit muistuttavat rakenteeltaan Tivolia, jossa 

pieniin, teemoiltaan vaihtuviin kojuihin voi törmätä yllättäen. Boutique-festivaaleille on 

myös ominaista mahdollisuus erilaisiin hemmotteluihin, kuten kylpyihin, hierontoihin ja 

gourmet-ruokaan. 

Suomessa ei ole vielä koettu suoranaisia Boutique-festivaaleja Novan tai Bestivalin 

mukaisessa hengessä tai mittakaavassa, mutta osallistamisessa on onnistuttu toista 

kautta. Helsinkiläisessä kaupunkifestivaali Flow:ssa on vannoutunut kävijäkanta joka 

kokee festivaalin omakseen. Flow ei tarjoa tekemistä, mutta luo puitteet omaleimaisen 

kaupunkikulttuurin edustajille, jotka kokevat festivaalin kommunikoivan heidän kulttuuri-

identiteettinsä kanssa. Toisin sanoen he kokevat vahvaa yhteyttä festivaalin tarjontaan, 

ympäristöön ja brändiin. Uskon, että tämä on osin tiedostamatonta. Nuoret 

kaupunkilaiset tekevät itse vaatteitaan ja ovat mukana luomassa uutta urbaania tyyliä, 

mutta mitään yhtenäistä, yleisöä yhdistävää holistista tyyliä ei ole. Kyse on enemmänkin 

tarpeesta olla mukana itse olemisessa, uusien tyylien ja juuri tällä hetkellä maailmalla 

kiinnostavaksi luonnehdittujen artistien sävyttämässä tapahtumisessa. Tärkeää on 

tuntea olevansa nykyhetkessä, osa uutuutta ja tuoreutta henkivää kaupunkikulttuuria. 

Tähän liittyy myös tietynlaista elitismiä ja pukeutumiseen liittyvää tiedostettua camp-

estetiikkaa. Bestivalin ja Novan kaltaisilla festivaaleilla elitististä kuvaa pyritään 
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välttämään luomalla kuvaa elämyspuistosta johon kaikki ovat tervetulleita. Väärin 

tarjoiltuna poikkitaiteellisuudesta voi antaa myös elitistisen ja vaikeahkon, jopa 

luotaantyöntävänkin kuvan. 

Suomesta löytyy kuitenkin myös tapahtumia, jotka voidaan nähdä pienen mittakaavan 

boutique- festivaaleina. Pienellä mittakaavalla tarkoitetaan tässä korkeintaan muutamien 

satojen ihmisen tapahtumia, kun boutique-festivaalien ajatuksena on, että megaluokan 

festivaaleja on pienennetty ja intimisoitu. Tampereella syksyllä 2012 järjestetty 

Swingformers -tapahtuma on esimerkki boutique-ajattelun nousemisesta Suomessa. 

Tapahtuma mainostaa itseään musiikin ja vuorovaikutteisen taiteilun festivaalina. 

Swingformers tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin työpajoihin. Kävijöille tarjotaan 

myös mahdollisuutta esiintyä festivaaleilla ja tapahtuman jälkeen pyritään 

muodostamaan kaikille kävijöille avoin, toimintaansa jatkava kulttuurikollektiivi. 

Tavallisen festivaalivieraan näkökulmasta tapa, jolla osallistumismahdollisuuksia 

tarjoillaan saattaa muodostua kynnyskysymykseksi. Festivaalin tarjontaa tarkastellessa 

syntyy kuva, jonka mukaan tekemisellä tähdätään johonkin suurempaan kollektiiviseen 

tulokseen. Kyse ei ole siis pelkästä viihtymisestä, elämyksen rakentumiseen sisältyy 

jonkinlainen tulosvastuu tai vaihtoehtoisesti oletus, että osallistujalla on taiteellista 

kompetenssia rakentaa jotakin teokseksi miellettävää. Kynnys osallistua muodostuu 

korkeaksi, jos osallistumisen lopputuleman odotetaan olevan taidetta.  

Bestivalin ja Novan kaltaisten Boutique-festivaalien viehätys perustuu juuri siihen, ettei 

niihin osallistuakseen tarvitse taiteellisia tai muilla tavoilla harjaannutettuja taitoja tai 

kykyjä. Osallistumisen lopputuleman arvottaminen perustuu samaan seikkaan: ilman 

ennakko-odotuksia tai tulosvastuuta kaikki aikaansaannokset ja kaikki tapahtuminen on 

automaattisesti arvokas osa osallistumista. Swingformersin järjestäjät tuskin tarkoittavat 

että osallistuvan yleisön tulisi olla taitelijoita tai mieltää itsensä sellaisiksi, kyse on 

ennemminkin toiveesta saada yleisö osallistumaan vapaamieliseen leikittelyyn. Silti 

taiteellisuuden käyttäminen kärkenä tiedottamisessa antaa jokseenkin vaativan kuvan 

siitä, millaista festivaaleilla on ja miten siellä tulee olla. 
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2.4. Festivaaliympäristön merkitys 

Elämysten luomisessa ympäristöllä on tärkeä psykologinen ja toimintaa aktivoiva 

merkitys. Tämä on keskeinen osa myös sitä, millaisena ihmiset kokevat festivaalit. 

Samalla kun festivaali kiinnittyy tiettyyn paikkaan, kaupunkiin ja alueeseen, se myös 

muokkaa niitä. Tavoitteena on houkuttelevan ilmapiirin luominen paikkaan sidottujen 

tapahtumien ja palveluiden avulla. Tämä vaatii myös itse paikkojen muokkaamista 

fyysisinä ja sosiaalisina tiloina niin, että festivaalikävijät kokevat ne inspiroivina ja 

tuntevat kuuluvansa ja kiinnittyvänsä paikkoihin ja sitä kautta festivaaliin. (vrt. Lorentzen, 

2009, 840.) 

Ympäristö vaikuttaa festivaalikävijöiden ajatteluun ja toimintaan eri tavoin. Ensinnäkin se 

kiinnittää ja saa vierailijat tuntemaan yhteyttä paikkoihin. Paikkojen ulkomuoto myös 

muokkaa vierailijoiden käyttäytymistä. Aluerakentamisen avulla on esimerkiksi 

mahdollista ohjata ihmisten liikkumista halutulla tavalla, mutta sillä on myös muita 

psykologisia ominaisuuksia.  

Helsingin Flow-festivaalilla tehdasmiljööseen tuodaan irtonurmikot jotka tuovat alueelle 

piknik-tunnelmaa. Viinibaarit ja monipuoliset ateriointimahdollisuudet tekevät 

festivaaleista paitsi kulinaristisen kokemuksen, myös viehättävän vierailukokonaisuuden. 

Tällainen ympäristö ei kannusta häiritsevään ja juopuneeseen käyttäytymiseen. 

Ympäristö itsessään sanelee tietynlaista käyttäytymiskoodia johon kuuluu sivistyneisyys. 

Siistejä nurmialueita joissa ihmiset istuvat, ei tee mieli roskata. Tehdasmiljööseen 

tuotuna ne vaikuttavat puistoilta, tietynlaisilta keitailta. Festivaalivieraiden käytös on 

osin tiedostamatonta, mutta tarkkaan harkitun ympäristön johdattelemaa.  

Yleisön osallistamisella on myös visuaalinen arvo. Aktiivinen yleisö voi olla 

mielenkiintoinen tarkkailun kohde ja tekeminen voi muodostua esitystä muistuttavaksi 

tapahtumaksi.  Esimerkiksi Nova-festivaaleilla yleisön maalaama alaston 

performanssiryhmä on inspiroiva näky itsessään. Ympäristön suunnittelu on parhaillaan 

myös ihmisten huomioimista ympäristöön vaikuttavina ja ympäristöä aktivoivina osina. 

Oikein suunniteltuna yleisökin voi siis muuttaa tilan luonnetta haluttuun suuntaan, yleisö 
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pystyy ruokkimaan omaa nälkäänsä Hämärtämällä yleisön ja esiintyjän rajaa yleisöstä 

voidaan tehdä esityksien osia ja saavuttaa aktiivisen osallistumisen kautta eskapistisia 

kokemuksia.    

Englannissa vuonna 2012 nähtiin monen suuren festivaalin peruuntuvan. Taloudellisen 

kriisin ja työttömyyden keskellä festivaaliliiketoiminta näyttää epätoivoiselta. Jopa 

Glastonbury Festival, jota on järjestetty vuodesta 1970 - nykyiseltä kävijämäärältään noin 

150,000 - ilmoitti pitävänsä välivuoden. Festivaalijohtaja Michael Eavis on myöntänyt, 

että festivaali on mennyt lähes konkurssiin. (Fahey 2012) 

 Monet osallistavat Boutique-festivaalit sen sijaan ovat olleet loppuunmyytyjä, kuten 

muutamina aiempinakin vuosina. Uskon että sama trendi rantautuu Suomeenkin, vaikka 

toistaiseksi perinteiset festivaalit ovat ainakin ilmoittamiensa kävijämäärien mukaan 

myyneet hyvin. 
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3. Porispere: ”Ei enää yhtään Riihimäki Rockia” 

Tässä luvussa kerron Porispere-festivaalista jossa työskentelin tuottajana vuonna 2012. 

Porispere toimii tässä opinnäytetyössä esimerkki-casena. Tarkastelen Porisperen kautta 

käytännön esimerkkejä, joita festivaalien rakentumiseen liittyy sekä ulkomusiikillisia 

tekijöitä ja niiden vaikutusta festivaaleihin. Tarkastelen festivaalia lähinnä brändin, 

imagon ja luonteen näkökulmasta sekä pyrin kartoittamaan ulkomusiikillisia tekijöitä, 

joilla pyritään vaikuttamaan festivaalin brändiin ja jotka vaikuttavat sen imagoon. 

Tässä yhteydessä brändin määritelmä on organisaation toimintaa ja viestintää yhdistävä 

visio (Malmelin & Hakala 2007, 17–18). Toisin sanoen brändi on pitkäjänteisesti 

rakennettu maine festivaalista imagon ollessa enemmän mielikuva. 

Kokonaistarkastelussa Porispere toimii esimerkkinä siitä, mihin suuntaan suomalaiset 

festivaalit ovat kehittymässä ja miten niitä ollaan kehittämässä. Porispere on hyvä 

esimerkki-case, koska se on siinä mielessä perusmusiikkifestivaali, että se ei ole 

suoranaisesti erikoistunut mihinkään musiikkityyliin, vaikka painotus onkin ollut 

raskaammassa musiikissa. Porisperessä näkyy, että sen lisäksi, että viime vuosina on 

perustettu erityisen paljon tiettyyn musiikkityyliin tai tietylle alakulttuurille suunnattuja 

festivaaleja, myös ”yleisfestarit” ovat muuttumassa. Porispere on hyvä esimerkki siksi, 

että vaikka se on järjestetty vasta kahdesti, vuosina 2011 ja 2012, Porisperessä näkyy 

vahva panostus brändin ja imagon luomiseen. Porisperessä on panostettu 

ulkomusiikillisiin seikkoihin muun muassa erilaisten oheistapahtumien, omien, 

omintakeisten tuotteiden ja festivaalialueen tila-arkkitehtuurin avulla.  

Vuonna 2009 ja 2010 Porin Kirjurinluodolla järjestettiin heavy-musiikkiin painottunut 

Sonisphere -festivaali. Tapahtuma oli ensimmäisenä vuonna loppuunmyyty 60 000 

kävijän voimin. Vuonna 2010 kaksipäiväinen tapahtuma keräsi noin 70 000 kuulijaa. 

Tämän jälkeen festivaali sai vuokrattua tilat Helsingin Kyläsaaresta ja vuonna 2011 

Sonisphere muutti sinne ja helsinkiläistyi. 
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Porissa paikalliset toimijat halusivat täyttää kulttuurikenttään syntyneen tyhjiön ja 

alkoivat suunnitella omaa festivaalia. Paikallinen elävän musiikin tarjontaan keskittynyt 

ravintoloitsija Harri Vilkuna aloitti festivaalin kumppaniensa avustuksella. Heti alusta asti 

oli selvää, että kasvottoman, pelkällä musiikkitarjonnalla myytävän rock-festivaalin 

järjestäminen olisi täysin poissuljettu ajatus. Porisperen osakas Jussi Lindholm kuvaili 

festivaalin hahmottumista seuraavasti: ”Suomi ei tarvitse enää yhtään ainoata Riihimäki 

Rockia. Sanoin heti, että jos mä lähden mukaan, niin sitten tehdään omannäköinen 

festari.”  

3.1. Festivaali jolla on tarina 

Kasvottomalla perusfestivaalilla viitataan tavanomaiseen musiikkitapahtumaan jolla ei 

ole vahvaa identiteettiä. Identiteetti voi syntyä monestakin tekijästä, kuten vaikkapa 

jatkuvuudesta tai erikoistumisesta johonkin tiettyyn musiikkityyliin. Helsinkiläinen Tuska-

festivaali on hyvä esimerkki erikoistumisesta raskaaseen musiikkiin. Tuska kerää joka 

vuosi omannäköistä, mustiin pukeutunutta festivaalikansaa joka on selkeästi 

heimoutunut festivaalin ajaksi, tuoden festivaalille lisäarvoa ja selkeän, oman 

identiteetin.  

Hyvä esimerkki festivaalista, jolla on jatkuvuuden luoma identiteetti, on Joensuun 

Ilosaarirock. Ilosaareen matkustaa joka vuosi kävijöitä ympäri Suomea joista suurin osa 

on ulkopaikkakuntalaisia. Paikallisia osanottajista on noin viidennes. Heistä suuri osa on 

ihmisiä jotka eivät ilman tapahtumaa kävisi Joensuussa lainkaan. (Mikkonen, Pasanen & 

Taskinen 2008) Festivaalia pidetään yleisesti miellyttävänä ilmapiirinsä puolesta. 

Ilosaareen tullaan ensisijaisesti viettämään aikaa ystävien kanssa, mutta ilmapiiri on 

tärkeä syy osallistumiselle. Festivaaleille menemisestä päätetään useita kuukausia, jopa 

vuotta etukäteen. (Emt.) Ilosaarella on myös erittäin vahva talkooperinne, suuri osa 

festivaalin rakentamisesta on aina tehty ja tehdään talkoovoimin. (Ilosaarirock 2011) 

Ilosaarirock on myös tuonut Joensuulle tunnettuutta ja muokannut koko kaupungin 

identiteettiä. Ilosaarirock on lisännyt paikallisten ylpeyttä omasta paikkakunnastaan. 

Ilosaaren koetaan oleva joensuulaisten oma juttu. (Mikkonen, Pasanen & Taskinen 2008) 
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On mielenkiintoista, miten ylpeys omaan tapahtumaan ja kaupunkiin kasvaa tietynlaisen 

kierron kautta. Ulkopaikkakuntalaisten mieltymyksen myötä arvostus paikallista 

tapahtumaa kohtaan nousee.    

Kasvottomalla festivaalilla ei ole erityistä linjausta musiikin suhteen, se ei pyri 

sitouttamaan yleisöään erityispiirteillä. Sillä ei myöskään ole mainittavaa historiaa, joka 

toisi jatkuvuudesta syntyvää identiteettiä. Kasvottomalla festivaalilla ei toisin sanoen ole 

tarinaa. 

Porispere puolestaan aloitti festivaalina, jolla oli missio: Porista oli viety tärkeä osa 

kaupunkikulttuuria, joka tultaisiin paikkaamaan omin käsin, paikallisin voimin. 

Sympaattinen pikkufestivaali tuli ilman aikaisempaa kokemusta festivaalijärjestämisestä 

suurten festivaalien joukkoon ”porilaisella hulluudella” niin kuin asia ensimmäisissä 

tiedotteissa ilmaistiin. Porisperellä oli vahva tarina jo syntyessään. Tarinallisuus personoi 

festivaalin, jolloin sillä on jotakin johon kiintyä. 

 Ensimmäisen vuoden jälkeen protestifestivaalin mainetta on hieman pyritty 

tiedottamisessa vähentämään. Painopistettä on siirretty enemmän satakuntalaisuuteen 

ja pyritty korostamaan vahvan asenteen omaavaa, omintakeista festivaalia joka tarjoaa 

muutakin kuin musiikkia. 

3.2. Porispere faktoina 

Porispere on kolmipäiväinen festivaali joka on pidetty vuosina 2011 ja 2012 elokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna Porin Kirjurinluodolla. Päälavana on toiminut Pori Jazzin 

entinen päälava, Lokkilava. Miljöönä Kirjurinluoto on vesistöjen ympäröimä 

puistomainen nurmikenttä. Vuonna 2011 kävijöitä Kirjurinluodolla oli noin 9 000, vuonna 

2012 kävijöitä oli n. 14 000. (Porispere 2011; 2012) 

Ensimmäisenä vuonna pääesiintyjinä oli mm. vuonna 1978 perustettu kanadalainen 

Anvil, joka on kerännyt kulttisuosiota mm. 15 palkintoa voittaneen dokumentin ”The 

story of Anvil” (2008) myötä. (Imdb, 2008) Kotimaisia pääesiintyjiä oli mm. Pelle 
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Miljoona Oy alkuperäisessä kokoonpanossaan, Disco Ensemble ja Michael Monroe. 

Sunnuntain lastenpäivässä nähtiin Jukka-Poika, Paleface ja Hevisaurus. (Porispere 2012) 

 Vuonna 2012 kattausta laajennettiin hieman, 20 esiintyjän sijaan yhtyeitä oli 25. 

Ulkomaisia esiintyjiä olivat mm. norjalaiset Turbonegro ja Satyricon, englantilainen 

Marky Ramone yhtyeineen, amerikkalaiset Red Fang ja jo 80-luvulla toiminut Sacred 

Reich. Suomalaisia kärkinimiä olivat PMMP, Amorphis, Pariisin Kevät, Stam1na ja Chisu. 

Lastenpäivässä nähtiin mm. teinisensaatio Robin. Vaihtoehtoista kattausta edustivat 

Notkea Rotta ja Kakkahätä-77, joka teki viimeisen esiintymisensä Porisperessä. (Emt.) 

Ensimmäisenä vuonna tapahtuman kaksi esiintymislavaa olivat vierekkäin, vuonna 2012 

toinen esiintymislava siirrettiin vastapäätä lokkilavaa rakennettuun 20x35m telttaan. 

Näin saatiin liikkuvuutta yleisöön, ja alueeseen enemmän tilan tuntua. Tunnelma on 

myös erilainen teltassa, tietty intiimiys pääsee syntymään pimeässä teltassa verrattuna 

ulkotiloihin. Vaihtuvat tunnelmat piristävät festivaalia lisäämällä elämyspuistomaista 

olemusta. Myös sisäänkäynti muutettiin yhteen pisteeseen kahden sijaan, näin 

selkiytettiin aikaisemmin hieman sekavaksi osoittautunutta käytäntöä. 

Porispere on ollut paikallisesti pidetty ja arvostettu festivaali. Vuonna 2011 Porispere sai 

Porin nuorkauppakamarin myöntämän Vuoden porilainen maineteko -palkinnon. 

Festivaali voitti myös Vuoden kaupunkiteko -palkinnon. Vuonna 2012 festivaali voitti 

ylivoimaisesti Satakunnan Paras -yleisöäänestyksen. (Satakunnan liitto 2012) 

3.3. Porilainen asenne ja murre 

Ilmeistä oli, että Sonispheren lähdettyä protestihengellä ja paikallisilla voimilla 

toteutetulla festivaalilla olisi paljon media-arvoa. Porisperen imagoa ja nimeä mietittiin 

pitkään. Mietinnän alla oli myös nimi ”Porisphere” Sonisphereä vahvemmin mukaillen. 

Lopulta päädyttiin painottamaan paikallisuutta, itsepäisyyttä, omaehtoisuutta ja 

protestihenkeä. Sonispherelle ja maailmalle yleisesti suunnattu ”Pitäkää tunkkinne” -

slogan kiteytti paikallisen festivaalin hengen.  
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Festivaali sai kaipaamaansa mediahuomiota, jota se on hyödyntänyt taitavasti. 

Festivaalin ensimmäinen vuosi huomioitiin valtakunnallisesti eikä tiedotteiden huumori 

jäänyt huomiotta, porilaisten negatiivisuutta painottavaa lähestymistapaa luettiin 

iltapäivälehtiä myöten. Iltalehti uutisoi vuonna 2011 seuraavasti: ”Porilaisia vitutti, kun 

Sonisphere tuli Poriin ja porilaisia vituttaa, kun sekin vietiin pois. Jatketaan 

vitutuskierrettä, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan festarin synnystä.” (Iltalehti, 2011). 

Porispere on lähtenyt tietoisesti liikkeelle vahvalla imagonrakentamisella. Festivaalin 

brändiä on rakennettu tempauksin ja oheistuottein. Festivaali on myynyt paitsi 

artistejaan myös itseään, jotta itse tapahtuma olisi persoonallinen ja kiinnostava 

nähtävyys. Ensimmäisenä vuonna enemmän heavy- ja rockmusiikkiin painottunut 

festivaali otti myös lapsiperheet alusta alkaen huomioon. Kolmipäiväisen festivaalin 

sunnuntai on pyhitetty perhepäiväksi, jolloin lastenmusiikin ohella on 

musiikkitarjonnallisesti kevyempi linjaus. Myös puistomainen Kirjurinluoto tukee hyvin 

nähtävyys- ja perheteemaa. 

Porisperen imagoon kuuluu oleellisena osana Porin murre, jolla radio- ja printtimainonta 

tehdään. Radiomainonnassa on käytetty mm. Pulkkinen-komediasarjasta tuttua, 

näyttelijä Antti Virmavirran esittämää Porilaista taparikollista. Sama hahmo myös juonsi 

vuoden 2012 festivaalin.  

3.4. Oheistuotteet 

Oheistuotteet ovat linjassa Porisperen imagon kanssa. Tuotteiden lanseerausta 

mietittäessä on otettu huomioon niiden media-arvo. Suunnittelussa on painotettu 

omaehtoisuutta ja uniikkiutta jotka ovat Porisperen kantavia teemoja. Symboliikkaan 

kuuluu pienen festivaalin ”taistelu” suuria festivaaleja vastaan.  

Festivaali on kehittänyt T-paitojen, kenkien ja muun tavanomaisen myyntiartikkeleiden 

lisäksi erikoistuotteita kuten oma oluen ”Kiljun”, jota valmistaa porilainen 

panimoravintola Beer Hunters. Laadukasta vehnä-alea markkinoidaan kiljuna, koska 

kiljuun kiteytyy Porispere-ideologia, eli punk- henkisyys ja tee-se-itse -asenne. Kiljuun 
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liittyy myös Porisperen pyrkimys panostaa kotiseutuun ja halu pitää hyvät asiat Porissa: 

kun Sonisphere lähti, tuli Porispere. Kun Karhu-olut lähti, tuli Porispere-kilju. 

(Satakunnan Kansa 2011). 

Vuonna 2012 mallistoon tuli skotlantilaisten miesten kansallispuvustoon kuuluva hame, 

kiltti. Porisperen musta kiltti on Jenni Ahtiaisen suunnittelema sekoitus reisitaskuhousuja 

ja hametta ja se on nimeltään Tuhma. Samaan sarjaan kuuluu nahkaranneke, jossa on 

kaiverrus ”Olny rauhalline” muistuttamaan rauhallisuudesta kaljajonoissa. Porispere ja 

Tapiola Pankki lanseerasivat vuonna 2012 myös Porispere -maksukortin, jolla sai 

alennusta ravintola- ja festivaalituotteista festivaalin aikana. (Porispere 2012)  

Mediahuomiota on kerätty myös tempauksilla, kuten Porisperen Kevätpäivällä. Tempaus 

järjestettiin Porin keskustassa vuoden 2012 maaliskuussa Eetunaukiolla. Eetunaukio 

avautuu Porin keskustassa kävelykadulta ja siihen kuuluu aukion keskellä oleva katettu 

esiintymislava. Tapahtumassa esiintyi mm. 2012 Porisperessä esiintynyt Pariisin Kevät. 

Samalla julkistettiin festivaalin ohjelmisto ja aloitettiin lipunmyynti. Heinäkuussa 2012 

järjestettiin Porin keskustassa yleisölle vapaa Kalsarijuoksu, johon osallistuvat juoksivat 

lenkin kalsareihin sonnustautuneina. Palkintona juoksijoille jaettiin festivaalilippuja. 

Illalla Bar Kinossa kaksi vapaaehtoista otti suorassa radiolähetyksessä Porispere-

tatuoinnit jotka oikeuttavat ikuiseen sisäänpääsyyn festivaaleille. 

3.5. Porispere ja elämyksellisyys 

Porispere on järjestänyt tapahtumia varsinaisen festivaalin ohella, joihin yleisö voi 

osallistua muutenkin kuin katsojana. Tempaukset, kuten heinäkuinen Kalsarijuoksu ovat 

olleet kaikille avoimia tapahtumia. Myös tatuointi-tapahtuma Bar kinossa tarjosi yleisölle 

viihdykettä ja koettavaa. Vaikka osallistujia oli sanan perimmäisessä merkityksessä vain 

kaksi, oli tapahtuma visuaalisesti ja elämyksellisesti merkittävä näytös, jossa yleisö toimi 

pääosassa artistien sijaan.  

Ensimmäisessä luvussa tarkastelin Pinen ja Gillmoren teoriaa elämyksellisyyden 

jakautumisesta neljään kategoriaan (Pine, Joseph & Gilmore, James (1999). Pinen ja 
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Gillmoren neljän elämyskategorian valossa tarkasteltuna kalsarijuoksun kaltaisen 

tapahtuman voi ajatella sisältävän kolme neljästä elämyksen osatekijästä- viihteellisen, 

opetuksellisen ja esteettisen. 

Viihteelliseksi juoksun tekee sen kevytmielinen luonne ja yhdessä tekeminen. Se on 

ajanvietettä samanhenkisten ihmisten kanssa, jotka omaavat samat tarkoitusperät 

toimintaan liittyen- tarkoituksena on viettää aikaa yhdessä toteuttamalla performanssia 

muistuttava tapahtuma. Juoksuun osallistujat asettavat itsensä alttiiksi ulkopuolisten 

katseille kalsareihin sonnustautuneina, juoksevana joukkona. Juoksulla itsellään ei 

kuitenkaan ole syvempää merkitystä kuin vapautuneisuudella sävyttynyt hauskanpito. Se 

on ajanvietettä, joka voidaan luokitella viihteelliseksi kokemukseksi. 

Esteettiseksi juoksun tekee kalsareihin pukeutunut joukko joka juoksun suorittaa. 

Kalsareiden laatu oli vapaasti valittavissa, osa suoritti juoksun vaipoissa, osa taas 

kokovartalokalsareissa. Hämmentävä ryhmä on itsessään esteettinen näky. Juoksuun 

osallistuminen ja muiden kilpailijoiden valmistamien asujen näkeminen puolestaan on 

esteettinen kokemus.  

Opetuksellisuus on suoraan suomennettu Pinen ja Gillmoren (1999) kaaviosta sanasta 

”educational”. Se viittaa myös jollakin tapaa valaisevaan kokemukseen, joka voi tapahtua 

ohjatussa toiminnassa kuten vaikkapa tanssitunnilla. Se vaatii aktiivista osanottoa 

osallistujalta toteutuakseen. Kalsarijuoksussa hienoimmat asut palkittiin 

juoksusuorituksen ohella. Kalsareiden valinta oli vapaata. Juoksijoille oli asetettu 

säännöiksi ainoastaan Kirjurinluodolla käyminen ja Eetunaukiolle palaaminen. Näin 

juoksijoilla oli vapaasti valittavissa matkareitti ja pukeutuminen. Valaisevia kokemuksia 

voivat olla vaihtoehtoisten reittien käyttäminen tai kalsareihin viittaavan asun 

suunnitteleminen ja valmistaminen. Eskapismi on neljän kategorian viimeisin aste, johon 

juokseminen ei ehkä aivan yllä. 

Saman teorian valossa perinteiset musiikkifestivaalit pyrkivät lähinnä esteettisiin 

kokemuksiin, jotka voivat olla kokemuksina totaalisia, jopa katarttisia, mutta ne eivät 
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kuitenkaan vaadi kokijalta ulospäin näkyvää aktiivisuutta. Näin ne eivät saavuta 

elämyksellisyyden ulottuvuuksia, jotka tarvitsevat osallistumista toteutuakseen.   

3.6. Festivaalioleminen: musiikin lisäksi rauhaa ja tekemistä 

Festivaali on painottanut ulkomusiikillisia tekijöitä myös aluesuunnittelussa. Ennestään 

puistomaista aluetta on monin tavoin somistettu ja puistomaiseen viihtymiseen 

viittaavia seikkoja korostettu. Rauhallisella paikalla sijaitsevalle nurmialueille oli 

esimerkiksi sijoitettu riippumattoja joissa voi rauhoittua sivussa festivaalin melskeestä. 

Vuonna 2012 lanseerattiin myös keidasmainen Lounge & Disco -alue, Hairaamo. 

Hairaamo on Porin murretta ja tarkoittaa vastakkaisen sukupuolen lähentelemistä ja 

ehdottelua. Alue sijaitsi päälavan reunustalla, virtaavan veden ääressä. Katoksen alle oli 

asetettu sänkyjä loikoiluun ja aidan takana saattoi nähdä kilipukkeja kurkistelemassa. 

Hairaamolla oli omat DJ:t ja omat ruoka-annokset, Lihakuulat. Lihakuulat olivat ravintola 

Soman tuoma tuote, suuria ja lihaisia lihapullia perunamuusilla. 

Hairaamon viereen oli sijoitettu ”Hiuka tärkee”-VIP-alue. VIP-pakettiin kuului Hiuka 

tärkee-passi, jolla sai vaivattoman sisäänpääsyn ja omat wc-tilat. Pakettiin kuului myös 

Porispere-logolla varustettu kangaskassi, jossa oli mm. pullo Kiljua, pientä purtavaa, 

Porin Sanomat, drinkkilippuja ja ruokalippuja joilla sai vapaavalintaisen ruoka-annoksen. 

Yleisöä osallistavaa tekemistä festivaaleille on haettu mm. kolmipäiväisellä PorisJam-

skeittitapahtumalla. Vuonna 2011 rakennettu ramppi sai vuonna 2012 jatkoa 

pujottelukilpailuun rakennetulla alustalla jossa kilpailtiin ns. Banana Boardeilla. Banana 

Boardit ovat polypropyleenista tehtyjä pieniä rullalautoja jotka olivat suosittuja 70-luvun 

puolenvälin tietämillä. Niitä sai kirkkaissa väreissä joista banaaninkeltainen oli yleisin, 

tästä rullalauta myös sai nimensä. Vuonna 2012 Perinteisen ramppikilpailun lisäksi oli 

sunnuntain lastenpäivälle suunnattu Skeittikoulu, jossa ammattilaiset opastivat 

veloituksetta kaikkia rullalautailusta kiinnostuneita. Rullalaudan sai halutessaan 

ilmaiseksi lainaan. 
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Osallistavaa tekemistä oli myös Rock Science-teltassa, jossa yleisö pääsi pelaamaan Rock- 

henkistä tietovisailua mahdollisuutenaan voittaa pieniä palkintoja. Tulevina vuosina 

Porispere pyrkii lisäämään yleisöä osallistavaa aktiviteettia. 

Porispere on ollut järjestelyiltään onnistunut festivaali, kumpanakaan vuonna ei ole 

kirjattu yhtään järjestyshäiriötä. Taiteellisesti tarjonta on myös ollut mielenkiintoinen, 

artistivalinnat on tehty niin että festivaalivieras voi tehdä yllättäviä löytöjä tavanomaisen 

artistikattauksen sijaan. Molempina vuosina on nähty ulkomaisia nimiä jotka esiintyivät 

suomalaisista festivaaleista ainoastaan Porisperessä. Artistikattaus on osa festivaalin 

imagoa, Porispere on pitänyt kiinni tietynlaisesta underground-mainetta omaavien indie-

artistien suosimisesta suurempien nimien ohella – ja myös kustannuksella. Esimerkiksi 

vuonna 2012 muutamien tuntemattomampien artistien poisjättäminen olisi 

mahdollistanut joidenkin tunnettujen suomalaisten nimien lisäämisen 

festivaalitarjontaan, mutta se taas olisi sotinut festivaalin linjaa ja uskottavuutta vastaan.  
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Porisperen drinkkilippu. 

 

 

Porisperen mainos Rumba-lehdessä.
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Kysely Porisperen kävijöille 

Tein festivaaliosallistujille suunnatun yleisökyselyn vuoden 2012 Porisperessä. Kyselyn 

tavoitteena oli selvittää, miten festivaalikävijät näkevät Porisperen ulkomusiikillisen 

puolen. Ulkomusiikilliset seikat tekevät festivaalista kiinnostavamman ja ne saattavat 

myös vaikuttavaa päätökseen tulla festivaaleille. Tätä näkemystä tukee esimerkiksi Timo 

Cantellin kaupunkifestivaalitutkimus, jonka tuloksena yhtenä keskeisenä osallistumiseen 

motivoivana tekijänä on tapahtuman tunnelma ja ilmapiiri. (1996. 29.) Porisperessä 

tekemääni kyselyä ja sen tuloksia käytetään tämän opinnäytetyön lisäksi myös festivaalin 

kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Rakensin kyselyn niin, että vastaaminen on yleisön näkökulmasta mahdollisimman 

helppoa. Kyselyn tulee myös olla linjassa festivaalin imagon ja tunnelman kanssa, jos 

suinkin mahdollista. Kysymykset eivät saa olla myöskään liian puisevia, koska kontrasti 

kyselyn ja festivaalihumun välillä ei saa olla liian räikeä. Vastaajan pitäisi tuntea, että 

kysely on osa festivaalitunnelmaa. Lomailutunnelman ei tulisi katketa festivaalikyselyä 

täytettäessä. Tästä syystä integroin kyselyn ulkoisesti osaksi Porispereä. Tein kyselyn 

Porin murteella ja Porisperen sävyyn sopivalla reteällä kielenkäytöllä niin, että 

vastausvaihtoehdoista näkyy satakuntalainen asenne. Tästä esimerkkinä ovat 

viisiportaiset likert-vastaukset, joissa huonointa edustava 1 on kuvattu sanallisesti ”iha 

paska”, kun paras 5 on ”ei huono”. Näin kysely ei tunnu ulkopuoliselta suhteessa 

Porispereen ja on helpommin lähestyttävissä festivaalivieraan kannalta. 

Kohdevastaajaksi hahmottelin nousuhumalaisen, lomailevan ihmisen joka haluaa juhlia 

huolettomasti. Kyselyn täyttäminen tapahtuu hektisessä ja todennäköisesti meluisassa 

festivaaliympäristössä, jossa keskittyminen voi olla vaikeaa.  

Nämä seikat vaikuttavat siihen, millainen kyselylomakkeen pitää olla. Ensinnäkin, 

kyselyyn vastaamisen tulee olla nopeaa eikä kysymysten tulisi näin ollen olla liian 

vaikeita, jotta mahdollisimman moni jaksaa vastata koko kyselyyn ja vielä palauttaa 

lomakkeen. Kysymyksiä ei voi myöskään olla liikaa, jotta keskittyminen ei herpaannu niin, 

että vastaamisintressi loppuu kesken täyttämisen. Tämän tyyppisessä kyselyssä on myös 
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hyvä olla myös jokin palkinto joka arvotaan vastaajien kesken, jotta kynnys kaavakkeen 

täyttämiseen olisi matala. 

Kyselyn perimmäisenä tarkoituksena oli kartoittaa ulkomusiikillisten tekijöiden 

vaikutusta festivaaleilla käymiseen. Uskomukseni on, että ulkomusiikilliset festivaaleilla 

käymisen syyt ovat osin tiedostamattomia. Tämän takia kysymykset eivät saa olla liian 

johdattelevia, joten päädyin kysymään festivaalin imagon kannalta oleellisten asioiden 

miellyttävyyttä. Ongelmallista suoraan kysymisessä on se, että vastaaja usein päätyy 

vastaamaan mitä olettaa kysyjän haluavan kuulla tai mitä pitää sosiaalisesti 

hyväksyttävänä vastauksena. Jos kysyy syytä festivaaleille saapumiseen ja antaa 

vastausvaihtoehdoksi yhtyeet tai listaa festivaaliesiintyjät, vastaaja todennäköisesti 

nimeää listasta jonkin häntä miellyttävän yhtyeen. Suuri osa festivaalikävijöistä ei 

kuitenkaan välttämättä lähtisi katsomaan juuri nimeämäänsä yhtyettä esimerkiksi 

baariin. Yhtyeet ovat siis helppo vastaus kysymykseen, jota vastaaja ei ehkä täysin 

kykene määrittelemään.  

Syyt festivaaleille tulemiseen koostuvat kuitenkin todennäköisesti monen tekijästä, jota 

vastaaja ei mielessään ole jäsennellyt. (vrt. esim. Taanila 2011, 21–23.) Syiden 

perusteleminen järjellä voi osoittautua ongelmalliseksi myös siitä syystä, että sosiaalisten 

yhteisöjen kontekstissa järjellä on vain pieni osuus mielipiteiden muodostumisessa. 

Teoksessaan Time of the Tribes (1996) Michel Maffesoli tarkastelee heimoutumisen 

sosiaalisia rakenteita. Hänen mukaansa järkeä suurempi osuus mielipiteiden 

syntymiseen on kautta historian ollut mekanismeilla, jotka levittävät yleisesti vaalittuja 

tuntemuksia. Esimerkkeinä hän mainitsee kristinuskon alkutaipaleen ja 1800-luvun 

sosialistityöläiset (Maffesoli 1996). Yleisesti vaalittu tuntemus festivaaleilla käymiseen on 

luonnollisesti musiikin kuuntelu.  

Kun yhdistetään vaatimus siitä, että kysely ei saa olla vastaajalle liian monimutkainen tai 

työläs siihen, että kysyttävää asiaa ei voi selvittää kysymällä suoraan, asetelma asettaa 

rajat sille, kuinka syvällisesti kyselyn avulla voi tutkia ulkomusiikillisten tekijöiden 

vaikutusta viihtyvyyteen ja festivaaleille osallistumiseen. Niinpä päätin toteuttaa kyselyn 
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rasti ruutuun -menetelmällä lyhyenä, yhden A4:n mittaisena lomakkeena yksinkertaisten 

kyllä-ei kysymysten ja likert-asteikollisten muuttujien avulla.  

Sisällöllisesti kysely tiivistyy kahteen osa -alueeseen: kysymyksiin, joissa tiedustellaan 

sitä, kuinka hyvin viihtyy ja kysymyksiin, joiden tavoitteena on selvittää, miksi vastaaja on 

tullut paikalle. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat kysymykset festivaalialueen 

viihtyvyydestä ja toimivuudesta (1. ja 2. kysymys) ja tunnelmasta, (4. kysymys). Toiseen 

osa-alueeseen kuuluvat kysymykset imagosta (5, kysymys) ja Porispereen liittyvien 

tempausten ja tuotteiden tuntemisesta (6. kysymys) Näistä etenkään jälkimmäinen ei 

kuvaa suoraan paikalle tulon syitä, mutta se haarukoi sitä, minkä verran paikalle tulijat 

ovat kiinnittäneet huomiota festivaalin erilaisiin markkinointitapoihin. Lisäksi 

lomakkeessa kysytään suoraan, miksi on tullut paikalle. (3. kysymys) 

Kaavakkeen lopussa kysyin vastaajien ikää, nimeä ja osoitetta palkinnon lähettämistä 

varten. Näin sain myös vastaajien sukupuolen selville. Kyselylomake on liitteenä. (liite 1) 

Vastaajien kesken arvottavaksi palkinnoksi laitoin liput vuoden 2013 Porispereen, sillä jos 

ihmiset olivat jo festivaaleilla, olisi todennäköistä että myös ensi vuoden festivaali 

kiinnostaisi.  

Ainoa paikka festivaalialueella, jossa ihmiset istuivat muuten kuin keskustellakseen ja 

väen vaihtuvuus oli suuri, oli ruokailualue, joten sijoitin kyselylaatikot ruokailupöytiin. 

Kyselaatikoissa oli Porisperen logolla varustettu teksti: ”Siin ku syöt ni vastaa samal ja 

voit liput ens vuode Porisperee!”. Näin vastaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi 

ja palkinto toimii houkuttimena. ’ 

Kyselylomakkeita oli yhteensä 100 kappaletta, joista palautettiin 68. Kyselyn tuloksista 

hain SPSS-ohjelmalla tilastollisia faktoja, joista voi tehdä kysymyskohtaisesti suuntaa-

antavia johtopäätöksiä.  Yleisesti ottaen vastaukset olivat erittäin positiivisia, festivaali 

sai kyselyn perusteella kiitettävää palautetta ympäristöstä ja järjestelyistä.  
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3.7. Kyselyn rajoitteet 

Tämänkaltaisen kyselyn ongelmana ovat vastaustilanteen asettamat rajoitukset. 

Festivaaliympäristössä oleva vastaaja, joka on juhlatuulella, ei välttämättä ole 

motivoitunut vastaamaan pitkiin kyselyihin, tai kyselyihin ylipäätään. Kyselyn 

reliabiliteettia heikentäviä tekijöitä on läsnä runsaasti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

kyselyn pätevyyttä suhteessa siihen vaikuttaviin tekijöihin. Näitä ovat mm. vastaajan 

motivaatio, vastaustilanne, vastausajankohta (ilta) ja vastauspaikka. Edellä mainittujen 

takia kyselyn pitää olla lyhyt, mikä johtaa siihen, ettei aiheeseen pääse kovin syvälle. 

Kyselyn validiteetti taas kärsii reliabiliteetin heikkenemisestä. Validiteetilla mitataan sitä, 

onnistuuko kysely vastaamaan niihin kysymyksiin joita se pyrkii selvittämään. 

Voidaan myös kysyä, vastaako otanta Porispere-festivaalin yleisöstä yleistä Porispere-

festivaalin kävijää. Koska ei ole tietoa kaikista festivaalin kävijöistä, keskiarvoa on 

mahdotonta selvittää. Voidaan kuitenkin ajatella, että vastaajien ikähaarukka 14–59 

vuotta ja sukupuolijakauma 47 % miehiä, 53 % naisia on melko kattava läpileikkaus 

festivaalin kävijöistä. 

Koska näin lyhyellä kysymyslomakkeella ei pääse kovin syvälle ulkomusiikillisten 

tekijöiden vaikutuksiin festivaaliosallistumiseen, ei ole kannattavaa myöskään tehdä 

kovin suurta otosta. Kysely antaa kuitenkin osviittaa paitsi siihen, miten ihmiset viihtyvät 

festivaalialueella, myös siihen miten kävijät ovat ottaneet vastaan festivaalin yleisilmeen 

ja imagon, sekä tunnistaneet niihin liittyviä tapahtumia ja tuotteita. 

3.8. Analyysi 

Otin kaikista vastauksista ensin jakaumat saadakseni yleiskuvan vastauksista. Keskeiset 

tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon. 
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Taulukko 1: vastaajien perustiedot 

Vastausprosentti oli 68. Vastaajista on miehiä 47 ja naisia 53 prosenttia. Ikäjakauma on 

14 vuodesta 59 ikävuoteen. Vastaajista 67 prosenttia on satakuntalaisia. 

Vastausten yleistarkastelun jälkeen jaoin vastaajat neljään luokkaan iän perusteella. 

Luokat olivat 14–20 vuotta, 21–25 vuotta, 26–35 vuotta ja 36–59 vuotta. Tämän jälkeen 

tarkastelin muuttujia ristiintaulukoinnin avulla saadakseni selville, onko niissä 

merkittäviä eroja taustamuuttujien eli sukupuolen, ikäluokkien tai asuinpaikan suhteen. 

Erittelen seuraavassa jakaumat ja ne ristiintaulukoinnin tulokset, joista löytyi merkittäviä 

eroja taustamuuttujien suhteen. 

Käytännön järjestelyjen toimivuutta mittaavassa kysymyskohdassa kysyttiin 

jonottamisesta anniskelupisteissä ja wc-tiloissa. Lisäksi tiedusteltiin ruokatarjoilun 

monipuolisuutta. Kysymykseen ”Jonotaks vessaa liia kaua?” vastasi kieltävästi yhdeksän 

kymmenestä vastaajasta. ”Saaks kaljaa tapeeks nopeest?” ja ”Löyräks ruakaa mitä haluut 

syöd?” -kysymyksiin vastasi myöntävästi yhdeksän kymmenestä vastaajasta. 

Yksi kysymyksistä (Onks Porispere--?)käsitteli festivaalin viestinnän porilaisuutta 

haarukalla yhdestä viiteen, yhden ollessa ”Sopiva porilaine” ja viiden ”liia porilaine”.  

Kaikista vastaajista 6 kymmenestä vastasi 5, ”sopiva porilaine”. Liian porilaiseksi 

tapahtuman mieltäneet (1 ja 2 kohdan rastittaneet) kuuluivat ikäluokkaan 1 ja 2, eli 14–

25-vuotiaihin. Näistä myös kaikki yhtä vastaajaa lukuun ottamatta olivat 

ulkopaikkakuntalaisia. Viimeisestä ikäluokasta (36-59v.) kaikki vastasivat joko 5, ”sopiva 

porilaine” (77 %) tai 4 (23 %). 

Taulukko 2 Vastaajien näkemykset porilaisesta asenteesta ikäkuokittain 

 vastausprosentti sukupuoli / % ikäjakauma /vuotta kotipaikka / % 

  mies nainen 

 

nuorin 

vastaaja 

vanhin 

vastaaja 

Satakunta muu 

Suomi 

  68 47 53 14 59 67 33 
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Vastausten perusteella voisi ajatella että porilainen imago ja huumori aukeavat 

paremmin muille kuin kaikkein nuorimmille vastaajille. Myös ulkopaikkakuntalaisuus oli 

selkeästi hankaloittava tekijä.  

Tuotannollisessa mielessä voisi vastausten perusteella ajatella mainonnan 

mukauttamista alueellisesti niin, että esim. helsinkiläisille suunnattu mainonta poikkeaisi 

paikallisesta. 

Juontajista, paikallisradion Julle Kalliosta ja Porilaisesta taparikollisesta eli näyttelijä Antti 

Virmavirrasta oli pidetty yleisesti, yli kolmasosa vastasi ”ei huonoi”, mikä on poriksi 

erinomaisia, eli vastausasteikolla 5. Huomattavaa oli kuitenkin, että toisessa ikäluokassa 

eli 21–25 vuotiaiden luokassa jopa 30 % vastasi 2, yhden ollessa ”iha paskoi”. 10 % 

samasta ikäryhmästä vastasi 1. 

Tähän voi olla osasyynä se, että komediasarja Pulkkista esitettiin vuosina 1999–2002 

jolloin kyseinen ikäryhmä on ollut liian nuorta tunnistaakseen porilaista taparikollista tai 

tunteakseen hahmon käyttämiä fraaseja. Tätä nuorempi ikäryhmä, 14–21-vuotiaat eivät 

tuominneet juontajia yhtä jyrkästi, joka voi johtua siitä, ettei niin nuori ikäryhmä 

 

Porispere – sopivan porilainen vai liian porilainen ikäluokittain 

Count 

  Luokiteltu ikä 

  1 2 3 4 Total 

liia porilaine 1 0 1 0 2 

2 1 3 1 0 5 

3 0 2 2 0 4 

4 3 0 7 3 13 

Onks 

porispere...? 

sopiva porilaine 7 5 16 10 38 

Total 12 10 27 13 62 
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ylipäätään kyseenalaista lavalla tapahtuvia juontoja; Vuoden 2012 Porispere saattoi olla 

monelle heistä ensimmäinen festivaalikokemus. 

Kysymyssarja jossa selvitettiin Porispereen liittyvien tuotteiden ja tempauksien 

tunnettavuutta, käsitti neljä kohtaa. Kysymys kuului ”Ooks sä näist kuullu mittää?”, 

vastaaminen tapahtui rasti ruutuun -menetelmällä. Tempauksista tiedustelun kohteena 

oli Porisperen Kevätpäivä Porin keskustassa Eetunaukiolla, jossa julkistettiin vuoden 

2012 ohjelmisto ja aloitettiin lipunmyynti. Esiintymässä oli paikallisia nimiä ja 

Porisperessä samana vuonna esiintynyt Pariisin Kevät akustisena.  

Toinen tempaus-aiheinen kysymys liittyi heinäkuiseen Kalsarijuoksuun joka niin ikään 

pidettiin Porin keskustassa. Juoksussa juostiin Kirjurinluodolle ja takaisin. Osallistujien 

kesken arvottiin pääsylippuja. Yksi kysymys käsitteli Porisperen Kesäpäivän huipennusta, 

jossa kaksi vapaaehtoista ottivat suorassa radiolähetyksessä Bar Kinossa Porissa 

Porispere-tatuoinnit ja saivat ikuisen sisäänpääsyn Porispere-festivaaleille. 

Tuotekysymyksessä tiedusteltiin Porisperen omasta vaatteesta, skotlantilaistyylisen kiltti-

hameen ja reisitaskuhousujen yhdistelmästä, Tuhmasta.  

 
  Frequency Percent Valid Percent 

0 11 16,2 16,2 

1 20 29,4 29,4 

2 7 10,3 10,3 

3 14 20,6 20,6 

4 16 23,5 23,5 

Valid 

Total 68 100,0 100,0 

 

Taulukko 3: Porispere -tuotteiden ja tempausten tunnettuus 

Yllä oleva taulukko kertoo Porispere-tuotteiden ja tempausten tunnettuudesta. Ryhmään 

0 kuuluvat vastaajat eivät ole kuulleet mistään neljästä kysymyksessä olleesta kohteesta. 



 37 

Ryhmään 1 kuuluvat tunnistivat yhden neljästä kohteesta. Ryhmän 2 vastaajat 

tunnistivat 2 kohdetta jne. Noin 85 % vastaajista oli kuullut jostakin neljästä kohteesta. 

Kevätpäivän tunnisti kolmasosa vastanneista. Kalsarijuoksusta ja Porispere-tatuoinneista 

oli kuullut noin puolet vastaajista. Tuhma-kiltti oli aiheista tunnistetuin 69,1 prosentilla. 

Syitä tunnistettavuuseroihin löytyy mm. julkistamisajankohdista. Porisperen Kevätpäivä 

pidettiin maaliskuussa 2012, kun Tuhma-kiltti julkistettiin heinäkuun 2012 loppupuolella. 

Mitä lähempänä itse tapahtumaa ollaan, sitä suurempaa on yleisön saavutettavuus. 

Ihmiset seuraavat festivaaliuutisointia mm. Facebookissa ja muukin media huomioi 

festivaaliin liittyvät tapahtumat herkemmin. Jenni Ahtiaisen suunnittelema Tuhma-kiltti 

sai huomiota paikallislehtien lisäksi mm. City-lehdessä, kaupunkilehti Metropolissa ja 

useissa verkkojulkaisuissa. 

Tuotteilla on tärkeä ilmoituksellinen rooli, festivaalin lähetessä on tärkeää pysyä ihmisten 

mielissä erilaisilla tiedotteilla ja tempauksilla. Tiedotteita on hyvä julkaista tasaisin 

väliajoin. Tiedotteiden aiheiden tulisi olla paitsi kiinnostavia, jollain tavalla ajankohtaisia 

ja viihdearvoa omaavia. Festivaalin tarkoitus on kuitenkin viedä ajatukset arjesta ja 

tiedotteiden tehtävä on muistuttaa tulevasta festivaalista. 

Tuhman kaltainen uniikkituote on täydellinen tiedotettava festivaalin näkökulmasta. 

Tunnetun vaatesuunnittelijan ideoima festivaaliin kytkeytyvä myyntituote herättää 

kiinnostusta tavanomaisten paitojen sijaan. Uniikki tuote myös vahvistaa mielikuvaa 

uniikista festivaalista. 

Porispere on poikkeuksellinen festivaali huomiota herättävine tempauksineen ja 

omintakeisine tuotteineen. Suurin osa porilaisella huumorilla ja murteella markkinoidun 

tapahtuman kävijöistä ja kyselyyn vastaajista ovat porilaisia, jotka puhuvat samaa kieltä 

festivaalin identiteetin kanssa. Tapahtuman kävijät ovat kokeneet ulkomusiikilliset 

tempaukset positiivisiksi. Voidaanko ajatella, että satakuntalaisella asenteella ja 

huumorilla markkinoidussa tapahtumassa tehty kysely mittaa lähinnä satakuntalaisten 

mieltymystä satakuntalaisuuteen? Onko kohderyhmä liian täsmämarkkinoitua 

vastatakseen yleistä festivaalikävijää? 
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Toisaalta, ulkomusiikillisia tekijöitä mitattaessa satakuntalaisuuskin on ulkomusiikillinen 

tekijä ja mittaa kävijöiden mieltymystä ehkäpä hetkittäiseen heimoutumiseen tai 

muuhun vastaavaan, ollen ulkomusiikillinen motivoiva tekijä. Voidaan myös ajatella että 

vastaavanlainen ulkomusiikillinen viitekehys on siirrettävissä mihin tahansa 

maantieteelliseen kohteeseen ja kuvitteelliseen festivaaliin jossa paikallisen väestön 

identiteetti on markkinoinnillisesti hyödynnettävissä.  
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4. Identiteettejä & festivaaleja 

Tässä luvussa pohdin syitä siihen, miksi ihmiset käyvät festivaaleilla. Tarkastelen yksilön 

identiteettiin liittyvää etsintää sekä yhteisöllisyyden muotoja, joita festivaaleille 

osallistumisen tukee. Käsittelen yhteisöllisyyttä nimenomaan sellaisten festivaalien 

yhteydessä jotka ovat erikoistuneet johonkin suuntaukseen, joko musiikilliseen tai 

tyylilliseen. Hahmottelen myös festivaalien tulevaisuutta ja uusia rooleja, joita 

asiakkaalla ja festivaalilla tulee olemaan. Esimerkkinä käytän muun muassa Tuska-

festivaalia, joka on vahvasti erikoistunut sekä musiikillisesti että tyylillisesti. 

Erityyppisenä esimerkkinä festivaalien muuttumisesta toimii Savonlinnan Oopperajuhlat, 

joka on laajentanut liiketoimintaansa tapahtumaan liittyvien ulkomusiikillisten 

festivaalielämyksien markkinointiin. Olen liittänyt jokaisen kappaleen loppuun laatikon, 

jossa tarkastelen kappaleen aihetta Porisperen ja sen kehittämisen näkökulmasta. 

Liikesalaisuuksien vuoksi en voi paljastaa Porisperen tulevien vuosien suunnitelmia ja 

hankkeita yksityiskohtaisesti, mutta käyn läpi festivaalin päälinjauksia.  

4.1. Liikkuva juhla 

Aikaisemmissa luvuissa olen tarkastellut elämyksellisyyden korostumista nykyihmisen 

tavassa kuluttaa kokemuksia. Aina vain monimuotoisempien elämyksien janoa 

tarkastellessa on syytä paneutua myös yksilön postmoderniin, pirstaloituneeseen 

identiteettiin ja uusyhteisöllisyyteen. Postmodernilla identiteetillä ei ole kiinteää tai 

pysyvää muotoa. Siitä tulee ”liikkuva juhla”: se muotoutuu ja muokkautuu jatkuvasti 

suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä representoidaan tai puhutellaan meitä 

ympäröivässä kulttuurisissa järjestelmissä (Hall 1987/1999, 22–23).  

Pirstaloituneessa, globalisoituneessa maailmassa ihmiset liikkuvat kulttuurista toiseen 

määrittäen itseään suhteessa niihin ja niiden erilaisiin arvoihin. Näennäisesti 

pirstaloituneista kokemuksista voi rakentua suurempi, ihmiskuntaa ja maapalloa koskeva 

tarkastelutapa. Kiinnostavina ilmiöinä tässä kehityksessä on virtuaalisuuden rinnalle 

noussut uusi tarve fyysisyyteen ja konkreettisen toiminnan paikkoihin ja muotoihin sekä 
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hakeutuminen perinteisten yhteisöjen ja minuuksien sijaan uusiin ryhmiin ja 

kokoonpanoihin. Tätä kehitystä kuvataan uusyhteisöllisyyden käsitteellä. 

Uusyhteisöllisyys on kehittynyt vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kanssa. 

(Opetusministeriö 2009.) 

Luvussa 2 käsittelin Flow-festivaalin yleisön identifioitumista festivaaliin. Yleisö kokee, 

että festivaali kommunikoi sen kulttuuri-identiteetin kanssa. Flow edustaa juurikin 

pirstaloitunutta kulttuuri-identiteettiä, moninaisuutta vailla yhtä olemusta. 

Musiikkitarjonta ei rajoitu mihinkään tyyliin, tarjolla on kaikenlaista urbaanista popista 

etniseen aavikkobluesiin. Myös festivaalin tiedotuksellinen anti on visuaalisesti 

pirstoutunutta. Palapelimäiset nettisivut ovat omiaan kuvaamaan Flow:n harkittua 

musiikillista sillisalaattia.  

Kantava teema, joka yhdistää suurinta osaa musiikkivalinnoista ja luo tärkeän osan koko 

festivaalin identiteetistä, on juuri tällä hetkellä mielenkiintoiseksi luonnehdittujen 

artistien muodostama kokonaisuus. Tärkeintä on silti mukanaolo itse tapahtumisessa, se 

että voi tuntea olevansa osa uutuutta ja tuoreutta henkivää kaupunkikulttuuria. 

Festivaaleilla ilmenee yleisön hetkellinen heimoutuminen ja uusyhteisöllisyys.     

Uusyhteisöllisyydelle on ominaista yksilöiden vapaa oman viiteryhmän valinta kokemus- 

ja elämyshakuisuuden kautta. Reaktiona postmoderniin identiteetin 

pirstoutuneisuuteen hakeudutaan yksilölliseen yhteisökokemukseen. yhteisöllisyys 

toteutuu parveilemalla ja liikkumalla hetkellisesti erilaisissa projekteissa. Tätä on 

kuvattu parveilevaksi kevytaktivismiksi. (Tuottaja 2020.)  

Festivaalien yhteydessä identiteetti voi vaihtua liikkumalla hyvin erilaisesta festivaalista 

toiseen. Identiteettiä voi tuottaa samaistumalla tai erottumalla. Identiteetti ei siis ole 

pysyvä ominaisuus, mutta toisaalta sitä ei voi myöskään aina tietoisesti valita tai vaihtaa. 

Kun sama kuulija siirtyy hyvin erilaisesta musiikkifestivaalista toiseen, yksilölliset rajat 

saattavat kadota ja pysyvät asemat korvautuvat hetkeksi liikkuvuudella, jossa sosiaaliset 

suhteet vaihtuvat asiayhteyden mukana. Eri skeneihin liittyy tekeminen ja 

osallistuminen, jolloin skene on irrottautunut ”vakituisesta” paikasta, eikä se enää 
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välttämättä ole vahvasti kiinni toista festivaalia sitovassa rakenteessa. Vaikka yksilö on 

ikään kuin irti tavanomaisesta paikastaan, hän ei kuitenkaan ole irrallaan, vaan kuuluu 

”sallitusti” joukkoon. Juuri tekemisen – skenen – kautta yksilö voi ilmaista omia arvojaan 

ja asenteitaan ilman että hän peilautuu kahlitsevasti paikkaansa. Hän voi kuljettaa 

mukanaan ominaislaatuaan, mutta voi yhtä hyvin turistin tavoin vaihtaa 

horisontaalisesti identiteettiä siirtyessään tilasta tai kentästä toiseen, heimosta toiseen. 

(Hako, 2007.) (Gibson, & Connell 2005, 210–261). 

Festivaalikontekstissa tietynlainen heimoutumisen tarve synnyttää erikoistumista 

palvelevaa festivaalitarjontaa. Esimerkiksi Tuskan tai Flow:n kaltaisissa tapahtumissa 

kävijä voi tuntea, että festivaali on räätälöity juuri hänen kaltaisilleen ihmisille. 

Erikoistuneen festivaalin yleisö muistuttaa Michel Maffesolin (1996) määritelmää 

uusheimoista. Hän määrittelee uusheimot sosiaalisiksi mikroryhmiksi, jotka usein 

kehittyvät kommunikaatioteknologian mahdollistaman, itse määritellyn eettisen 

koodiston ympärille. Uusheimot ovat kulutusyhteiskunnalle tyypillisiä, sirpaleisia ja 

irrallisia ryhmiä. Tällaiset postmodernit heimot ovat väliaikaisia ja helposti muuntuvia. 

Niitä yhdistää samanlainen elämäntapa ja maku, jotka heimojen omimina muotoutuvat 

uusiksi sosiaalisen kollektiivisuuden muodoiksi. (Maffesoli, 1996.) 

Uusheimoutumisen ominaisuuksiin kuuluu yksilön häilyvä sitoutuminen niihin. 

Samanaikaisesti voi kuulua useampaan yhteisöön antamatta itsestään kohtuuttoman 

paljon kullekaan yhteisölle. Koska yhteisöt kokoontuvat vain hetkellisesti esimerkiksi 

tapahtumissa, ovat ne samanaikaisesti sekä yksilöä sitovia että vapauttavia. Tällainen 

pyrähtely on yksi uusheimojen oleellisimmista ominaisuuksista. Yksilö voi olettaa 

paradoksaalisella tavalla kuuluvansa sekä massaan että heimoihin. Molempien 

jäsenyyden voi halutessaan peruuttaa tai palauttaa. Tämä johtaa siihen, että yksilö 

kuuluu yhä kasvavaan suhteiden verkostoon. Huolimatta kiinnittymisestä useisiin 

yhteisöihin, yksilö voi kokea odottamattomia tapahtumia ja seikkailuja (Maffesoli, 1996, 

Cummings, 2007.) Emotionaalisessa yhteisössä yhteiskunnallisuus korvautuu 

sosiaalisuudella ja kollektiivinen subjekti katoaa, kun tunnepohjaiset reaktiotavat ja 

toimintamallit liikkuvat edestakaisin ja hakevat tukea pysyvyyden ja häilyvyyden 

välisessä todellisuudessa (Rubin, 2004.) Maffesoli, 1996). 
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4.2. Uusheimot festivaaleilla 

Erikoistuneiden festivaalien yhteydessä voidaan myös puhua tietyn, samoja 

ominaispiirteitä omaavien ryhmien suorittamasta rituaalista. Durkheimin esimerkin 

mukaan ryhmän rituaali muistuttaa sitä olemassaolostaan. Paras tae ryhmän tai heimon 

olemassaolosta on rituaali, (Durkheim, 1912/2001) festivaalin tapauksessa 

kokoontuminen. Esimerkiksi Tuska-festivaalin yleisön jäsen näkee festivaaleilla tuhansia 

mustiin pukeutuneita ihmisiä, joita yhdistävät samat mieltymykset musiikkiin ja 

pukeutumiseen. Tällainen säännönmukainen käyttäytyminen luo mielikuvan heimosta tai 

yhteisöstä joka elää festivaalin ulkopuolellakin.    

Uusheimot painottuvat sen ympärille, mikä ymmärretään emotionaalisesti yhteiseksi. 

Ne eivät noudata rationaalisten modernin yhteiskunnan yhteisöjen normeja ja malleja, 

vaan ne ovat pikemminkin elämys- ja tunneyhteisöjä, jotka ovat syntyneet 

massayhteiskunnan kapinasta. Siten ne ovat tietoisesti epärationaalisia ja joustavia, 

jatkuvasti muuttuvia, hajoavia ja yhä uudelleen järjestäytyviä, eikä niitä voida ohjata tai 

niiden rakenteita säädellä säännöillä tai laeilla. (Rubin, 2004, Maffessoli 1996, 18.) 

Uusyhteisöjä ohjaa "puissance", elinvoima, joka on modernin yhteiskunnan vallan 

vastavoima (Maffessoli 1996, 21). 

Monissa erikoistuneiden festivaalien vieraissa voidaan havaita tietynlaista kapinaa 

massayhteisöä vastaan; pyrkimystä eristäytyä massakulttuurista suuntaamalla 

festivaalille, joka edustaa ainakin kävijöidensä mielestä jonkinlaista marginaalia 

suhteessa suuriin, perinteisiin rock-festivaaleihin. Festivaalit ovat kuitenkin 

massatapahtumia, jolloin yleisö voi kokea kuuluvansa paradoksaalisesti marginaaliin 

kuuluessaan samanaikaisesti massaan. 

Festivaalien yleisön heimoutuminen on myös vastavuoroista, festivaalin identiteetti 

rakentuu osittain kävijöiden mukaan. Yleisön mieltymykset ja tarpeet johdattelevat 

festivaalin tarjontaa. Myös yleisön ulkoinen olemus voi määritellä festivaalista syntyvää 

mielikuvaa, kuten Tuska-festivaalin tapauksessa. Varsinkin mediassa näytettävät kuvat 

festivaalin yleisöstä ovat tietoisen räikeitä. Osittain rajunkin näköisellä pukeutumisella ja 
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lävistetyillä naamoilla on tietynlainen shokkiarvo, jota luonnollisesti käytetään 

uutisoinnissa.     

Puntala-Rock on hyvä esimerkki uusheimoutumisesta ja tapahtumasta, joka toimii 

identiteetin rakentamisen välineenä. Puntala-rock on kaksipäiväinen punk-musiikkiin 

keskittyvä tapahtuma Lempäälässä. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran 1982. 

Festivaalin henkeen kuuluu vahvasti punkille ominainen tee-se-itse -asenne ja 

tietynlainen yhteiskunnallinen tiedostavuus. Festivaali ilmoittaakin sivuillaan, ettei 

festivaalilla ole varsinaisia sponsoreita ja että mainoksia myydään muun muassa 

käsiohjelmiin rajattu määrä, eikä mitä tahansa mainosteta. (Puntala-rock, 2012.) 

Tapahtuman tunnelma on riehakas ja vapaamuotoinen. Punkille ominainen 

auktoriteettien halveksunta, individualismi, anarkismi ja eettinen ajattelu yhdistävät 

kävijöiden arvomaailmaa ja heijastuu ulkoisessa olemuksessa. Puntala-rockia voisi 

luonnehtia punkkareiden vuosikokoontumiseksi, noin 2 000 kävijän festivaali on 

suurimpia punk-musiikkiin keskittyviä tapahtumia Suomessa. Ulkopuolisen silmin 

tapahtuma näyttää hyvinkin pienen piirin omalta juhlalta, jossa noudatetaan tietynlaista 

pukeutumistyyliä ja jaetaan olemisen tavat, kieli ja spesifi tietämys musiikista. Asiaan 

perehtymättömälle suurin osa yhtyeistä on täysin tuntemattomia, sillä punk ei ole kuin 

osin kaupallinen musiikkityyli eikä monien yhtyeiden levyjä löydä suurten 

kauppaketjujen jakelupisteistä. Musiikkia löytääkseen joutuu perehtymään aiheeseen ja 

tilaamaan levyjä pieniltä välittäjiltä, usein yhtyeiltä itseltään. Tämä lisää alan 

harrastajien yhteisöllisyyttä. Asiaan vihkiytymättömälle punk näyttäytyy kuin suurena 

salaseurana. Verrattuna edellä kuvattuun Tuska-festivaaliin Puntala-rockin osallistujia 

yhdistää musiikkimaun ja ulkoisen olemuksen lisäksi yhteinen arvomaailma. Tämä tekee 

festivaalista muutakin kuin musiikkitapahtuman. Se kokoaa saman elämäntavan ja -

asenteen edustajat vahvistamaan ja uusintamaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä 

identiteettiään.   

Postmodernin identiteetin pirstoutuneisuus ja siitä syntyvät tarpeet viihteen kentällä 

heijastuvat festivaaleihin ja värittävät niihin liittyviä odotuksia. Festivaalien tulevaisuus 

onkin todennäköisesti elämyksellisyyden monimuotoistamisessa, varsinkin jos luvussa 2. 
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tarkastelemieni Boutique-festivaalien saavuttama suosio jatkuu. Näiden 

elämyspuistojen rikas kattaus pieniä yksityiskohtia ja yllättäviäkin tapahtumia 

muistuttavat Ulf Hannerzin (1980) luonnehdintaa väliaikaisesta, rakennetusta 

kaupunkielämyksestä. Vaikka kokemus on osittain suunniteltu, sillä on joitakin 

tahattomia seurauksia, ”onnekkaita sattumia”. On esimerkiksi mahdollista löytää jotain 

aivan muuta kuin mitä lähti etsimään tai törmätä ihmisiin, joita ei odottanut näkevänsä. 

Tällaiset seuraukset voivat olla sisäänrakennettuja kaupunkilaisuuteen. Samalla ne ovat 

elämykselle ominaisia luonteenpiirteitä (Hannerz, 1980.) 

Porispere ja uusheimot 

Porisperellä ei ole tiukkaa musiikillista linjausta, jos ei tietynlaista yllätyksellisyyden 

viljelyä lasketa sellaiseksi. Tapahtuman identiteetti tai yhteisöllistävät tekijät eivät 

synny musiikillisista linjauksista, jotka tekisivät festivaalista jonkin tietyn ryhmittymän 

kokoontumispaikan. Festivaalin identiteettiin kuuluu kuitenkin vahvasti 

satakuntalaisuus ja satakuntalaisena pidetyn negatiivisuuden sävyttämä huumori, 

johon yleisö on kävijäkyselyn ja yleisöpalkintojen perusteella samaistunut. Festivaali 

koetaan omaksi ja siitä tunnetaan paikallisesti ylpeyttä. Festivaali nimettiin 

satakunnan parhaaksi yhteishengen rakentajaksi vuonna 2012 (Satakuntaliitto 2012). 

Voidaan ajatella, että paikallisen hengen kiteyttäjänä Porispere toimii maaperänä 

Maffesolin (1996) teorian mukaiselle, satakuntalaiselle festivaaleilla kokoontuvalle 

uusheimolle.  

 

4.3. Festivaalin uudet roolit 

Festivaalien rooli on muuttumassa pelkän tapahtuman tuottamisesta 

kokonaisvaltaisten, jopa kokonaan festivaalien ulkopuolisten elämyksien tuottamiseen, 

jolloin näistä elämyksistä kasvaa festivaalia suurempi kokonaisuus. Festivaalit myyvät ja 

tuotteistavat aktiivisesti palveluja, joista festivaalivieraan kokonaiselämys rakentuu. 
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Esimerkkinä voi mainita Savonlinnan Oopperajuhlat, jossa painotus on pelkän 

tapahtuman järjestämisen sijaan enenevässä määrin siirtynyt uusien palvelu- ja 

elämyskonseptien kehittelyyn ja myyntiin. Ooppera ei enää tyydy lippujen myyntiin vaan 

se tuotteistaa ja myy oopperaan liittyviä erilaisia palveluja. Se on ryhtynyt 

tuotteistamaan ja myymään asiakkaillensa kokonaisvaltaisia elämyksiä erilaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa, Näin eri alojen palveluntarjoajista on tulossa enemmän 

sopimustyyppisiä alihankkijoita oopperajuhlille. Oopperajuhlat tarjoavat esimerkiksi 

paketteja, joihin kuuluu oopperaesityksen lisäksi risteily Saimaalla. Näin ooppera on 

aktiivinen kilpailija matkailutoimistomarkkinoilla. Tätä varten oopperajuhlilla on 

käytössä asiakkuussuhteiden hallintajärjestelmä (CRM). (Savonlinnan Oopperajuhlat 

2012; Mepco 2009). Näin Savonlinnan Oopperajuhlat tavallaan toimii päinvastoin kuin 

teknisessä tuotannossa: myynnin ja markkinoinnin ulkoistamisen sijaan se pyrkii 

ottamaan tällä alueella entistä vahvemman roolin. Tämä muutos tekee festivaalista 

aktiivisen asiakkaan elämyksien tuotteistajan ja tuotekehittelijän. (Tuottaja 2020.)  

Elämysten kysyntä on saanut vanhan ja vakiintunen oopperafestivaalin laajentamaan 

tarjontaansa niin merkittävässä mittakaavassa, että sitä varten tarvitaan erityinen 

tekninen sovellus ja henkilökuntaa vastaamaan uusista palvelutuotteista ja niiden 

ylläpidosta. Elämysten nälkä on näin muuttanut paitsi Savonlinnan oopperajuhlien 

tarjontaa, myös sen hallintorakenteita. (Savonlinnan Oopperajuhlat 2012.) 

Tällainen ulkomusiikillisten elämyksien tuotteistaminen tulee todennäköisesti 

kuulumaan myös suomalaisten rock- ja popfestivaalien rooleihin tulevaisuudessa. 

Festivaalit tuovat mukanaan kuluttajia jotka käyttävät rahaa muuallakin kuin 

festivaalialueella. On luonnollista että festivaalit pyrkivät ottamaan osansa myös näistä 

tuloista ja samalla mainostamaan festivaalia yhteistyökumppanien kautta. 

Kokonaistuotteistamisen seurauksena myös elämys laajenee kun siihen liittyvät 

perustarpeet kuten majoitus ja ruokailu personoidaan osaksi festivaalia. Jos niistä 

onnistutaan tekemään festivaalin näköisiä, festivaalivierailusta voi rakentaa 

kokonaisvaltaisen elämyksen, joka taas osaltaan sitouttaa kävijöitä tuotteeseen. 
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Porisperen uudet roolit 

Porispere tulee tähtäämään vuonna 2013 kokonaisvaltaisempaan 

festivaalielämykseen kehittämällä uudentyyppisiä palveluita ja sovelluksia, jotka 

personoituvat vahvasti festivaaliin. Lähtökohtina on lanseerata uusia teknisiä 

sovelluksia sekä parantaa saavutettavuutta. Saavutettavuuden kehittämiseen kuuluu 

myös elämyksellisyyden yhdistäminen peruspalveluihin. Festivaali painottaa 

ulkomusiikillisia tekijöitä aikaisempaa enemmän. Tarkoituksena on olla 

tulevaisuudessa muutakin kuin musiikkifestivaali. 

 

4.4. Asiakkaan uudet roolit 

Festivaalille osallistumisen muodot ovat muuttumassa niin ajallisesti kuin 

paikallisestikin. Pelkkä paikan päällä osallistuminen on laajenemassa teknologisten 

sovellusten myötä niin festivaaleilla osallistumiseen kuin itse festivaalin ulkopuolelle. 

Sosiaalisen median kautta tapahtuma laajenee ajallisesti. Tapahtumaan liittyviin 

keskusteluihin, oheistapahtumiin ja esimerkiksi kilpailuihin osallistutaan ennen ja 

jälkeen festivaalin. Kokemuksia puretaan yhteisöllisesti tapahtuman jälkeen kuvin ja 

kertomuksin sekä Facebookissa että blogeissa. Tapahtumat laajenevat myös 

yritysyhteistyön merkeissä. Anniskeluravintolat järjestävät festivaaleihin liittyviä klubeja 

ja tarjoilevat esimerkiksi esiintyjiin liittyviä ruoka-annoksia ja juomasekoituksia. 

Esimerkiksi Madonnan konsertin aikaan elokuussa 2009 ravintolat tarjoilivat Madonna-

menuja ja antoivat alennuksia konserttilippuja hankkineille. Elintarvikeliikkeet 

huomioivat vieraat noudattamalla pidennettyjä aukioloaikoja (Tuottaja 2020.) 

Asiakkaiden roolit elämyksien haalimisessa ovat muuttumassa muutenkin kuin 

kulutusmielessä. Luvussa 2. mainitut Boutique-festivaalit haastavat asiakkaansa 

tekemään muutakin kuin seisomaan lavan edessä koko viikonlopun. Poikkitaiteellisilla 

festivaaleilla on paljon muutakin nähtävää ja esimerkiksi Englannissa järjestettävien 



 47 

Nova-festivaalien järjestäjien toive on, että vieraat suunnittelevat päiviänsä etukäteen 

kokeakseen mahdollisimman paljon. Tarjolla on musiikin lisäksi esimerkiksi 

seikkailuhenkinen golf-rata jonka reiät ovat nimekkäiden taiteilijoiden suunnittelemia, 

valokuva- ja taidenäyttelyitä, teatteria, stand-up -esityksiä sekä alueita joissa on paljon 

muuta leikkimielistä, yleisöä osallistavaa aktiviteettia. (Nova Press Pack, 2012.) 

Etukäteissuunnittelu taas edellyttää festivaalin tarjontaan tutustumista internetin 

välityksellä. Joihinkin Nova-festivaalin ajanvietteisiin, kuten kuumiin kylpyihin ja 

hierontoihin voi varata ajan etukäteen festivaalin sivuilta. Festivaaleilla on myös 

yllätyksiä, joita ei ole mainittu missään ohjelmissa. Kaiken laittaminen ohjelmaan olisi 

järjestäjien mukaan mahdotonta, sillä sattumanvaraisuus on oleellinen osa kokemusta. 

Se, että voi kierrellä ja yllättäen törmätä asioihin on keskeinen osa festivaalin luonnetta. 

Festivaali luonnehtii itseään interaktiivisen taiteen leikkikenttänä, ”A playground of 

interactive art”. Festivaaleilla olemista on haluttu rakentaa leikkimielistä ja hyvällä 

tavalla haastavaa. (Emt.)  

Tapahtumatuotannon tulevaisuutta Suomessa kartoittavassa tutkimuksessa nähtiin 

asiakkaiden tarpeiden muutos kohti yhä räätälöidympiä tapahtumia jo vuonna 2005. 

Tutkimuksessa haastateltiin helsinkiläisiä tapahtumatuottajia. Vastaajat olivat lähes 

yksimielisiä siitä, että asiakaskunta tulee muuttumaan yhä monikulttuurisemmaksi ja 

heidän vaatimustasonsa tulee kasvamaan. Tapahtumatuottajien mukaan asiakaskunta 

jakaantuu aikaisempaa pienempiin asiakasryhmiin, jotka kaikki edellyttävät yhä 

selkeämmin räätälöityjä tapahtumapalveluita. Etenkin nuoret vastaajat pitivät 

todennäköisenä, että asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa tapahtuman sisältöön 

tulevat lisääntymään ja elämyksellisyyttä tullaan rakentamaan yhä enemmän uutta 

tuotantotekniikkaa hyväksikäyttäen. Tapahtumien elämyksellisyyden lisääntymistä 

painotti noin 2/3:aa vastanneista. (Halonen, 2005.) 

Asiakkaiden osallistamisen ideana on myös roolien hetkellinen muuttuminen. 

Identiteetit tavallaan hajoavat hetkeksi ja synnyttävät uudenlaista yhteisöllisyyttä ja 

erottautumista. Tällainen voi olla kävijöille haastavaa verrattuna tavalliseen 

musiikkifestivaaliin. Se on kuitenkin ajatuksia herättävää ja jättää tapahtumasta 
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vahvemman muistijäljen. Osallistavat aktiviteetit sisältävät viihteellisiä, esteettisiä, 

opetuksellisia ja eskapistisia ulottuvuuksia joita tarkasteltiin luvussa 2 Pinen ja Gilmoren 

(1999) elämysteorian valossa. Näin ne jäävät elämyksinä elämään tapahtuman 

jälkeenkin sitouttaen asiakkaat vahvasti tuotteeseen.  

Porispere ja asiakkaan uudet roolit 

Asiakkaan näkökulmasta Porisperessä tulee olemaan entistä enemmän 

mahdollisuuksia aktiiviseen kanssakäymiseen festivaalin kanssa. Festivaali aloitti 

ennakkomyynnin lokakuussa 2012. Osana ennakkomyyntiä lipun ostajat saavat 

vaikuttaa tulevan festivaalin esiintyjiin äänestyksen kautta. Uusien sovellusten myötä 

festivaalipäiviä ja aikatauluja voi suunnitella etukäteen. Sovellukset liittyvät myös 

aluesuunnitteluun ja liikkuvuuteen. Elämyksellisyyden kasvattaminen vaatii 

asiakkaalta aikaisempaan festivaalielämykseen verrattuna, enemmän huomiota 

valinnanvaraa on enemmän. Toisaalta kaikkea ei tarvitse halutessaan nähdä.   
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5. Lopuksi 

Hain opinnäytetyössäni vastauksia siihen, miksi ihmiset ylipäätään käyvät festivaaleilla, 

millaisiin tarpeisiin ja itsensä toteuttamisen osa-alueisiin festivaaleilla käymisellä 

pyritään vastaamaan? 

Löysin vastauksia identiteetin etsintään liittyvistä ilmiöistä, kuten uusheimoutumisesta. 

Tarkastelin myös kasvavan elämystarjonnan ja lisääntyvän hektisyyden synnyttämää 

monimuotoisempien ja rikkaampien kokemusten nälkää, johon erilaiset osallistavat, 

etenkin eskapistiset kokemukset vastaavat. Festivaaleista haettavia sisältöjä 

kartoittaessani tulin siihen tulokseen, että vaikka festivaaleilta haetaan myös hetkellistä 

ja kevyttä viihdettä, syvimmillään niihin osallistumisen syinä voi olla identiteettiin liittyvä 

etsintä ja tarve vahvoihin yhteisöllisiin kokemuksiin. 

Festivaaleilla on myös sosiaalisia uusluokkia ilmentäviä ulottuvuuksia. Stanley 

Watermanin mukaan festivaalit vaikuttavat asiakkaisiin rakentamalla heidän 

persoonaansa sopivia sisältöjä. Hän viittaa elitistisiin tapahtumiin, jotka sulkevat 

esimerkiksi köyhimmiltä mahdollisuuden osallistua. Festivaaleilla on myös sosiaalinen 

rooli, ihmisiä määritellään sen mukaan missä he käyvät ja näkyvät. (Waterman, 1998. 

65–67.)  

Ajatus pohjaa Bourdieun distinktioteoriaan, jossa elämäntyylin on katsottu määrittyvän 

sosiaalisen aseman sanelemien pääomien (ennen muuta taloudellinen, kulttuurinen) 

määrän ja laadun perusteella (ks. Bourdieu 1986; 1984). Kulttuuriset makumieltymykset 

kiinnittyvät siten juuri pääomien välityksellä luokkataustaan. Bourdieun mukaan 

jokapäiväisessä elämässä käytävässä symbolisessa taistelussa yläluokan makua määrittää 

legitiimiys ja lähes täydellinen hienojakoistenkin kulttuuristen erojen taju. Siten 

yläluokka ymmärtää korkeakulttuurin ja kuluttaa legitiimejä kulttuurintuotteita.  

Erona distinktioteoriaan nykyaikaisessa festivaalikontekstissa luokkajaossa ei pyritä 

välttämättä ylöspäin. Flow-festivaalin ja Puntala-Rockin kävijöillä on hyvinkin 

hienojakoinen kulttuuristen erojen taju omaan uusluokkaansa nähden. Puntala-Rockin 
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tapauksessa luokkajaossa voidaan kuitenkin ajatella pyrkimyksen olevan jopa alaspäin. 

Molemmissa festivaaleissa yleisöllä on pyrkimys erottautumiseen massayhteiskunnasta. 

Puntalassa ilmenee halveksunta auktoriteetteja ja yläluokkaista elitismiä kohtaan. Flow:n 

kävijäkunta on puolestaan tiedostavaa tyyliin ja moderniin kaupunkikulttuuriin nähden. 

Molempia erottaa distinktioteoriasta kuitenkin tietynlaisen vakavamielisyyden 

puuttuminen; molempien festivaalien kävijöillä on itseironinen tietoisuus roolistaan ja 

näkyvyydestään festivaaleilla. Toimintaan liittyy tietynlaista tiedostettua camp-

huumoria. 

Kysyin myös, mikä on festivaalien tulevaisuuden suunta Suomessa, millaisia 

ennusmerkkejä on havaittavissa festivaalien kehityksessä. Lisäksi kysyin, Mitä ovat ne 

tarpeet, joihin uudet osallistavat, elämyksellisyyteen pyrkivät festivaalit vastaavat ja 

toisaalta, millaisia uusia tarpeita ne luovat?  

Festivaalien kehitys viittaa siihen, että palveluja tullaan monipuolistamaan 

kokonaisvaltaisemman elämyksen rakentamisen suuntaan. Festivaalit tuotteistavat 

oheispalveluja tapahtuman imagoon sopiviksi, jolloin asiakkaille voidaan myydä 

elämyspaketteja, joihin sisältyy kaikki tarpeellinen festivaaleille saapumisesta aina 

lähtemiseen asti. Tapahtumatuotannon tulevaisuutta käsittelevät tutkimukset antavat 

viitteitä yleisön osallistumismahdollisuuksien ja tapahtumien elämyksellisyyden 

kasvamisesta. Yleisössä on havaittavissa merkkejä uusheimoutumisesta ja parveilusta 

erilaisten identiteettien värittämissä tapahtumissa. Yleisön tarpeet liittyvät 

monipuoliseen elämyksellisyyteen, yhteisöllisyyden eri muotoihin ja erottautumiseen. 

Näihin tarpeisiin uudet, monimuotoiset, elämyspuistomaiset ja osallistavat 

poikkitaiteelliset festivaalit pyrkivät vastaamaan. Nämä tarpeet ovat syntyneet osittain 

aikamme kuvina, osittain festivaalitarjonnan tuloksena. Ne syntyvät kuitenkin aina 

yleisön ja festivaalien vuorovaikutuksessa. Yleisöllä on tarve, johon festivaalit vastaavat 

uudistumalla. Samalla ne synnyttävät uusia, yllättäviäkin palveluja jotka voivat 

menestyessään muodostua uusiksi tarpeiksi. 

Festivaalit heijastelevat myös sosiaalisia erottautumisen tarpeita. Rinnastuksena 

Bourdieun luokkajakoon, jossa luokkia käsitellään nimenomaan kulttuurin kuluttajina, 
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festivaalien voidaan ajatella ilmentävän kulttuurillisia uusluokkia. Uusluokissa voidaan 

havaita elitismin piirteitä poikkeuksena uusheimoihin. Nämä uusluokat eivät ole 

selkeässä hierarkiassa keskenään, vaan ennemminkin rinnakkain. Varallisuus ei 

määrittele luokkiin kuulumista, uusluokat määrittyvät kulttuurisen maun perusteella. 

Bourdieun elitismiä leimaa pyrkimys erottautumiseen varallisuuden kautta 

saavutettavien kulttuurielämysten kuluttamisella. Uusluokkien elitismiä leimaa pyrkimys 

muunlaisina hyveinä pidettävien asioiden, kuten tyyli- tai asiatietoisuuden kautta 

erottautumiseen.   

Festivaalit, kuten viihdetarjonta yleisestikin, heijastavat aikaansa ja ovat aina oman 

aikansa kuvia. Siksi festivaalit ovat hyviä mittareita sosiaalisten ilmiöiden ilmentäjinä. 

Festivaalit ovat tietoisia asiakkaidensa mieltymyksistä ja olemisen tavoista. Olen 

aikaisemmin käsitellyt tietyn tyylin edustajille suunnattuja festivaaleja identiteetin 

ilmentämisen esimerkkinä. Kun kävijöiden identiteetit ovat pirstaloituneempia, myös 

festivaalit rakentavat ohjelmistonsa vastaamaan moninaisia identiteettejä. Festivaalit 

pyrkivät ikään kuin imitoimaan asiakkaidensa elämäntapaa. Toisin sanoen festivaalit 

haluavat antaa mielikuvan tapahtumasta joka kuvastaa sellaista elämäntapaa jota 

asiakkaat toivoisivat omaavansa. Festivaalit siis luovat mielikuvaa asiakkaidensa 

elämäntavan ideaalista. 
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Liite 1: Kyselylomake 

 

 

 
VASTAA JA VOIT LIPUT ENS VUODE PORISPEREE! 
 
 
Mitä miält näist? (Rasti ruutuu, 1= Iha paska,  5= Ei huono) 
 
-Aluee viihtyvyys   1 2 3 4 5  

Iha paska      Ei huono  
  
-Ne juontajat, porilainen taparikollinen ja Julle Kallio  
    1 2 3 4 5    
  Iha paskoi      Ei huonoi  
 
-Hairaamo (Lounge & Disco) 
    1 2 3 4 5    
   Iha paska      Ei huono 
 
 
Kui hyvi jutut toimii? (rasti ruutuu) 
 
Jonotaks vessaa liia kaua?     
Saaks kaljaa tapeeks nopeest?    
Löyräks ruakaa mitä haluut syöd?      
   
 
Miks sää ny tän tulit? 
     1 2 3 4 5 
Iha sama ko jotai vaa tapahtuu      Porispere o vaa iha paras 
 
 
Millai fiilis Porisperes? 

 iha paska  1 2 3 4 5  Ei huono 
         
 
Onks Porispere 

Liia porilaine  1 2 3 4 5  Sopiva porilaine 
         
 
    
Oleks näist kuullu mittää? (rasti ruutuu) 

 
-kevätpäivä (maaliskuu, Eetunaukio) 

 
 

 
 
Voit vastaa muute vaa, mut jos haluut liput, ni täytä nää. Mei annet su tietoi muil. 
 
 
Nimi________________________________________________________________ Ikä_________  
 
S-posti (kerrotaa ku oot voittanu)_________________________________________________________ 
 
Mihi liput lähetetää? (osoite)_____________________________________________________________ 


