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Tämä työ kuvaa Alavuden kaupungin Yrittäjät Areenalla -tapahtuman näkyvyyden 
edistämistä ja kävijöiden houkuttelemista sosiaalisen median avulla. Sosiaalista 
mediaa rikastetaan niin, että se näkyy laajalti ja houkuttelee kävijöitä tapahtumaan 
eri puolilta Suomea. Sosiaalisen median avulla on nykypäivänä helppo saada kiinni 
yrityksistä, esiintyjistä ja tuotteista kiinnostuneita ihmisiä. 

Tässä työssä kerrotaan miten ja millä tavoin mahdollista asiakaskuntaa voidaan 
saada tapahtumassa esillä oleville yrityksille. Tapahtumaan houkutellaan yleisöä 
suosituilla esiintyjillä. Analysoin, kuinka helposti sosiaalisen median kautta välitetty 
mainostus iskee eri ihmisiin. Käytän tässä tapahtumassa pääsääntöisesti Instagram 
ja Facebook mainontaa. Rajasin analysoinnin Instagram-palveluun. Käytän myös 
hyödyksi Google Analytics -palvelua, jolla nähdään tietyssä aikavälissä ihmisten 
vierailut tapahtuman kotisivuilla sekä mahdolliset esiintyjä- ja lipputiedustelut. 

Lopuksi analysoidaan sosiaalisen median merkittävyyttä tapahtumatuotannossa ja 
kuinka sitä konkreettisesti voidaan hyödyntää. Otan myös selvää, miten muissa 
tapahtumissa tai yrityksissä on hyödynnetty sosiaalista median käyttöä. Minkälaiset 
tavoitteet kuuluvat mainontaan yleensäkin ja pohdin mainontaa sosiaalisen median 
alustoja käyttäen. Voisiko sosiaalisen median mainontaa enää sivuuttaa 
nykypäivänä? Vai onko se tullut jäädäkseen yhtenä tärkeänä asiana 
tapahtumatuotannoissa? Näihin kysymyksiin tullaan vastaamaan tämän 
opinnäytetyön aikana.

Avainsanat: sosiaalinen media, näkyvyys, kävijämäärä 
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This work represents Alavus city’s Yrittäjät Areenalla -event’s promotion using social 
media and how to use it allure visitors to the event. Yrittäjät Areenalla translates to 
Entrepreneurs at the (Alavus) Arena. By enriching the event’s social media profile, 
we make sure that it is widely seen and attracts visitors from all over Finland. Today, 
with social media it is easy to make people interested in companies, performers and 
products. 

This work describes in what ways it is possible to obtain the right clientele for the 
companies that are on display at the event. The clientele is attracted by having pop-
ular artists and performers at the event. We used mainly Instagram and Facebook 
advertising, but we are going to limit the analysis to studying how Instagram affects 
to the end number of visitors and how they react to our advertisements. We also 
use Google Analytics service to see people’s visits to the home page of the event in 
a given timeframe, as well as potential inquiries about performers, companies and 
ticket costs. 

Finally, we analyze the significance of social media in event production ja how it can 
be utilized in concrete terms. We will also find out about how social media is been 
used in other similar events and how businesses are using it. We learn what kinds 
of goals are part of advertising in general and we expand our knowledge on adver-
tising by using various of platforms of social media. Could advertising in social media 
be ignored nowadays? Or has it come to be as one of the most important matters in 
event production? We will find out all the answers to these questions in this thesis. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Kaikkihan lähtee siitä, että olin viime kesänä työharjoittelussa Alavuden Kehitys 

Oy:llä, Alavuden Fasadilla. Videoin ja taltioin monia eri Alavuden tapahtumia sekä 

yrityksien toimintaa Alavudella. Kuvasin urheilua ja yhdessäoloa sekä aktiviteetteja. 

Julkaisin näitä medioita Alavuden YouTube-kanavalle ja toin sen uudelleen eloon. 

Eloon siinä mielessä, että kanava oli ollut liian hiljainen viime aikoina. En vielä 

vallannut medialla Alavuden kaupungin Instagram-tiliä. Mielestäni kuitenkin 

muissakin sosiaalisen median -palveluissa tulisi myös mainostaa omaa kuntaa. 

Siellä saisi paremman kosketuksen ihmisiin. Alavuden kaupungin sosiaalisen 

median käyttö mainostamiseen on siis ollut huonolla tolalla. Siksi lähdin itsenäiseen 

työskentelyyn yrityksessä ja sain paljon hyvää palautetta työharjoittelustani. 

Opinnäytetyöideani syntyi siis tämän harjoittelupaikan työsuhteen takia ja olin 

tiiviissä yhteistyössä Alavuden Kehitys Oy:n johtoryhmän kanssa luomassa 

sosiaalisen median mainontaa tulevaan Yrittäjät Areenalla -messutapahtumaan. 

Kuten Koivuniemi (2016, 48) kirjoittaa, että ”Somen käyttö tapahtumissa on 

lapsenkengissä”, hän kertoo kuinka tutkimuksien mukaan tapahtumissa ei vieläkään 

hyödynnetä tarpeeksi sosiaalisen median mainontaa. Onneksi, tässä tapahtumassa 

johtoryhmä lähti hyvällä asenteella mukaan sosiaalisen median käyttöön. Siksi tämä 

tapahtuma oli oiva tilaisuus näyttää somen voima ja myös harjoittaa sometustaitoja. 

Käytettiin siis Instagramin ja Facebookin palveluita Yrittäjät Areenalla -

tapahtumassa. 

Yrittäjät Areenalla -messut ovat kuitenkin vielä nuorehko tapahtuma Alavudella ja 

se ei ole yhtä itsestään selvä tapahtuma kuin on esimerkiksi Alavudella jokavuotiset 

Rysköö-markkinat. Rysköö-markkinoilla on pitkät perinteet ja niitä ei tarvitse edes 

välttämättä mainostaa sosiaalisen median kautta, koska se on niin tunnettu 

tapahtuma. 

Minua kiinnosti, kuinka sosiaalisella medialla on vaikutusta tapahtuman 

onnistumiseen. Siispä, tämä kyseinen opinnäytetyö analysoi minkälainen vaikutus 
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oli sosiaalisen median käytöllä tapahtuman mainonnassa ja miten se vaikutti 

kävijämäärään. Nämä tulokset näkyvät parhaiten vertailemalla edellistä Yrittäjät 

Areenalla -tapahtumaa, jossa oli käytetty oikeastaan vain printtimediaa, esimerkiksi 

julisteita ja hieman paikallisradiomainontaa. Messupäällikön, Paula Kuhalammenkin 

(2019, 38) sanoin, vuoden 2018 tapahtuma ei olisi ollut näin rikas ilman sosiaalista 

median mainontaa. Haastattelun voi lukea liitteistä. 

1.2 Työn tavoite 

Tavoitteena oli tehdä kattava mediatyö, mainostussuunnitelma ja olla 

mahdollisimman aktiivisia sosiaalisessa mediassa tapahtumaa varten. Tällä tavoin, 

oli ideana ottaa selvää ja analysoida miten sosiaalisessa mediassa ihmiset 

aktivoituvat ennen tapahtumaa ja sen aikana. Kuinka nopeasti kasvaa mielenkiinto 

ja minkä tyyppiset mediat olivat parhaita. Lopuksi tapahtuman jälkeen, meillä tulisi 

olla jonkin sortin mielikuva, oliko sosiaalisella medialla todellakin hyötynsä Yrittäjät 

Areenalla -tapahtuman promootiossa. Tämä näkyisi sittemmin kävijämääränä ja 

yleisön palautteena konkreettisesti. 

Kävijöiden houkutteleminen sosiaalisen median avulla on siis pääaiheena. Tämä 

tarkoittaa näkyvyyden edistämistä somessa ja sitä, että yhä enemmän saadaan 

käyttäjiä seuraamaan tapahtuman julkaisuja ja reagoimaan niihin positiivisesti. 

Näkyvyyden edistämistä luodaan julkaisuin tapahtumaan tulevilla yrityksien 

mainosvideoilla ja esiintyjistä kertomalla. Tämä kaikki onnistuu sosiaalisen median 

palveluilla, esimerkiksi jo tutuiksi tulleilla kanavilla, kuten Facebook, Instagram ja 

Google-mainonta. Keskityin kuitenkin tuottamaan promootiovideoita Instagramiin 

suoranaisesti, jotka sitten julkaistiin Instagramin kautta myös Facebookiin. En 

käynyt tämän työn analyysissä läpi tapahtuman Facebook sivustoa. 
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1.3 Rajaus ja tiedonhankintamenetelmät 

Yrittäjät Areenalla -tapahtumassa, käytössä oli Instagram-tili, jolle laitettiin mediaa 

viikoittain ja tarkasteltiin sen vaikutuksia ja tuloksia tilillä vierailijoihin. Käytännössä, 

tykkäyksien, katsojien ja kommentoijien määränä. Rajasin sosiaalisen median 

palveluista analysoinnin kuitenkin vain Instagramin lukujen seurantaan promootion 

alusta tapahtuman päättymiseen saakka. 

Käytössä oli myös Google Analytics -sivusto Yrittäjät Areenalla -messutapahtuman 

verkkosivuista, josta näki asiakaskäyttäytymisen koko promootion ajalta, ja josta 

tuotiin esille hieman osviittaa siitä, miten tapahtuman kotisivuilla on liikuttu ja 

paljonko siellä on käyty sekä vietetty aikaa. Google Analyticsistä kerätyt tiedot, ovat 

taas hiukan kyseenalaisia, koska niistä ei selviä, minkä ikäiset käyttäjät ovat käyneet 

sivuilla. Niistä näkee pelkästään käyttäjien luvut numeroin ja mikä on ollut 

kiinnostavinta sivustolla. 

Yrittäjät Areenalla -tapahtuman loppuraportista löytyi myös hyödyllistä ja tärkeää 

palautetta ja tietoa näytteilleasettajilta sekä vierailijoilta asiakaskyselyiden 

muodossa. Käytin näitä palautteita ja tietoja rakentaakseni riittävän mielikuvan 

tapahtuman onnistumisesta. 

Näistä lähteistä on helppo nähdä aikajanana, kuinka ja milloin suurin huomio on 

saavutettu näinä neljänä kuukautena promootion aikana. Mikä oli miellyttävintä 

paikan päällä sekä somessa. 

1.4 Työn rakenne 

Kävin läpi tiedonhankintamenetelmät. Menetelmät, joilla on hankittu tarvittavaa 

numero- ja tilastotietoa opinnäytetyön tavoitteen esittämiseksi. Seuraavassa 

luvussa kerrotaan teoriaa sosiaalisesta mediasta, sen käyttötavoista sekä miten se 

vaikuttaa yrityksien mainontaan ja menestykseen. Kerrotaan esimerkein, 

minkälaisia ammatillisia menestystarinoita sekä virheitä eri ammattialojen toimijat 

ovat saaneet aikaan sosiaalisen median verkossa. 
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Kolmannessa luvussa päästään varsinaiseen tutkimukseen käsiksi, missä käydään 

läpi Alavuden Yrittäjät Areenalla -tapahtuman sosiaalisen median vaikutusta 

kävijämäärään ja sosiaalisen median käyttäjien aktiivisuuteen. Käydään läpi 

varsinaiset tuloksien lähteet numeroin sekä kuvin läpi, Instagramissa ja Google 

Analytics -sivuston avulla näkee kävijöiden liikkumisen, klikkausten määrän sekä 

ajan käytön. Avataan myös, mitä tämän kyseisen tapahtuman päävetäjä on mieltä 

tapahtuman onnistumisesta nyt ja historiassa. 

Tulokset luvussa tiivistetään tutkimuksen pääkohdat ja avainasiat kertaalleen. 

Viimeisessä luvussa pohditaan vielä sosiaalisen median vaikutusta ja kehitetään 

yhteenvedon tapahtuman sosiaalisen median käytön hyödyistä. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA NÄKYVYYDEN EDISTÄJÄNÄ JA 

AMMATILLINEN NÄKÖKULMA 

Seuraavissa kohdissa käydään läpi taustalla piileviä teorioita somemarkkinointiin ja 

käydään tarkistelemassa myös ammatillista näkökulmaa sosiaalisen median 

hallinnasta mainonnan alustana. 

2.1 Näkyvyyden edistämisen teoria sosiaalista mediaa hyödyntäen 

Olen hakenut osviittaa ammattikirjallisuudesta, E-kirjoista sekä lehtiartikkeleista, 

joissa käsitellään tapahtumia yleisesti, niiden tavoitteita, toteutusta ja tuloksia. 

Niissä on käyty läpi sosiaalisen median merkittävyyttä ja sen oikeaoppista 

käyttötapaa. 

Korven (2010, 6) mukaan ”Yhteisön itselleen tuottama sisältö on heille 

merkityksellistä.” Korpi tarkoittaa tällä sitä, että sosiaalisen median pitäisi olla aina 

yhteisöllistä. Tämän tapahtuman sosiaalisen median sisällöntuotantoon eivät 

käyttäjät voineet osallistua konkreettisesti, mutta kommentointi ja tykkäyksien 

osoitus lisättyihin medioihin on sekin sosiaaliseen mediaan osallistumista. Tämä 

lisää tapahtuman sosiaalisessa mediassa osallistuvien käyttäjien merkittävyyttä 

tapahtuman näkyvyydessä. Sisällöntuottajana sosiaaliseen mediaan voi toimia ihan 

yksikin toimi tai henkilö. 

Sosiaalisella medialla hyödynnetään ihmisten tarvetta nähdä, kuulla ja osallistua 

asian, teeman tai tapahtuman mukana olemiseen. Ihminen osallistuu muiden 

joukossa sisällön tuotantoon ja siitä keskustelemiseen. Näin jokainen pääsee 

nopeasti kiinni reaaliajassa juuri nyt tapahtuvaan informaation vaihdokseen ja 

jakeluun. Sosiaalisella medialla pääsee verkostoitumaan saman tyyppisten ihmisten 

kanssa ja jakamaan mielipiteitään osallistujien kesken. Tapahtumatuotannossa 

sosiaalisella medialla on tärkeä roolinsa, kuten Kallio ja Sorjanen (2016, 71) toteavat 

myös, ”Tapahtuman tavoite on vaikuttaa ihmisten ajatuksiin niin vahvasti, että he 

alkavat toimia halutulla tavalla: ostavat tuotetta”. Tai, tässä tapauksessa, tulevat 
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tapahtumaan ja kuluttavat. Samalla ihmiset verkostoituvat ja yritykset, jotka ovat 

esillä tapahtumassa, saavat tärkeitä asiakaskontakteja. 

Sosiaaliseen mediaan pääsee käsiksi internetissä, selaimella, ja nykyään 

älypuhelimeen saadaan monen eri sosiaalisen median ohjelmistoa ladattua helposti 

ja median tarkastelu käy käden käänteessä. Mitä ikinä teetkään sosiaalisessa 

mediassa, olet aina kontaktissa muihin ihmisiin. Sosiaalisessa mediassa tykätään 

ja kommentoidaan julkaisuja, osallistutaan ja kommentoidaan. 

Teoriassa siis, näkyvyyden edistäminen sosiaalisen median kautta tapahtuu, kun 

käyttäjä ikään kuin itse löytää tapahtumasta jotain tietoa tai näkee mainoksen. Jos 

käyttäjä kiinnostuu, hänet on silloin palkittu positiivisesti tästä löydöstä ja täten hän 

saattaa ehdottaa tapahtumaa muillekin käyttäjille. ”Näkyvyys on tulosta 

löydettävyydestä” kertovat Keronen ja Tanni (2013, 72). Juuri tämä löydettävyys, 

josta he puhuvat, tarkoittaa sitä, että käyttäjien tulisi myös varmasti löytää 

sosiaalisesta mediasta nämä mainokset ja tapahtumien näkyvyys. Varsinkin 

Instagramissa, kun ihmiset käyttävät hauissaan hashtageja, jotka liittyvät tai 

liippaavat hyvin läheltä tapahtuman metakäsitystä ja -ajattelua, löytävät he itselleen 

oikeanlaisen tapahtuman tai seuraamisen arvoisen artistin tai yrityksen tilin. 

Sosiaalisia palveluita on monenlaisia. Osassa kirjoitetaan verkkopäiväkirjoja eli 

blogeja. Toisissa julkaistaan kuvia tai lyhyitä mietelauseita tai ilmoituksia. 

Sosiaalisen median palveluihin saa lisättyä myös videoita ja katsoa miten oman 

videon suosio ja näyttökerrat kasvavat. 

Esimerkiksi, Wikipediakin on sosiaalinen verkosto, joka on avoin kaikille käyttäjille. 

Sinne voi käydä päivittämässä tietoa erilaisista maailman asioista, mutta lähteet 

näihin tietoihin täytyy sisällyttää. Teoriassa Wikipedia-tiedon pitäisi olla aitoa, mutta 

täytyy kuitenkin muistaa olla lähdekriittinen ja kaikkea ei kannata uskoa mitä 

Wikipediassa lukee. Kannattaa tarkistaa lähteiden aitous ja mihin tutkimuksiin ne 

perustuvat ja koska ne on julkaistu. 

Korven (2010, 27) mukaan ”perinteinen vuorovaikutustapa netissä on 

keskustelupalsta. Keskustelupalstoja on ollut olemassa jo yli kymmenen vuotta ja 

ne ovatkin vieraskirjojen ohella yksi vanhimpia osa-alueita, joista voidaan puhua 

sosiaalisena mediana”. Keskusteleminen anonyymisti on myös otettava kuitenkin 



13(40) 

 

kriittisesti. Keskustelupalstoilla pyörii paljon trolleja. Nämä keskustelijat yrittävät 

huvikseen jakaa vääränlaista tietoa muille ihmisille. 

Yleensä sosiaalisen median palveluihin vaaditaan rekisteröitymistä ja samalla oman 

nimen sekä sähköpostin antamista palvelulle. Esimerkiksi palvelussa Facebook, 

kaikki kommentoivat omalla aidolla nimellään ja muut tietävät kuka olet. Tämä 

ehkäisee ihmisiä jakamasta valheellista informaatiota muiden korville. On toki 

niitäkin tapauksia, joissa joku on tehnyt identiteettivarkauden ja esittää olevansa 

joku toinen ihminen verkossa. Nämä profiilit ovat yksi olemassa olevia vaaroja, 

joissa vilpillinen käyttäjä saattaa metsästää esimerkiksi viattomia lapsikäyttäjiä 

verkosta ja ehdotella tapaamisia pimeille kujille. 

2.2 Ammatillinen näkökulma 

Kulttuurituottajan ammattiin kuuluu usein markkinointityöt, eri tapahtumissa ja 

yrityksissä. Oman yrityksen tai tapahtuman sisällyttäminen sosiaalisen median 

verkostoihin on tehokas keino löytää ja ansaita uusia kiinnostuneita asiakkaita ja 

kävijöitä. Yritys tai taho, on sosiaalisessa mediassa niin kuin muutkin sen 

yksityiskäyttäjät. Yritysprofiili edustaa sen yrityksen työntekijöidensä ja johtajiensa 

kasvoja. Siksi on myös todella tärkeää, ettei yritysprofiilissa julkaista mitään sinne 

asiankuulumatonta materiaalia tai loukata mahdollista asiakaskuntaa. Hyvänä 

esimerkkinä, toimii ravintolayrityksissä viimevuosina nousseet ilmaisen veden ja 

maksullisen veden dilemma. Yksi näistä oli Hans Välimäen Midhill-ravintola, joka 

joutui juuri tällaisen vesikohun keskelle. Hänestä kirjoitettiin Iltalehden sivuilla näin: 

”Tähtikokki Hans Välimäen Midhill-ravintola joutui taannoin myrskyn silmään 

sosiaalisessa mediassa. Asiakas kummasteli, miksi vesilasista veloitetaan 1,5 

euroa. Ravintola vastasi palautteeseen siihen tyyliin, että kotona on ilmaista, 

ravintolassa ei” (Pimiä, 2013). Pimiän (2013) mukaan Midhillin omistama Facebook-

sivusto täyttyi heti vihaisista kommenteista. Sen jälkeen Midhill oli poistanut koko 

keskustelun Facebookista, mikä oli Pimiän (2013) mielestä virhe, sillä se oli vain 

lisännyt vihaisten kommenttien tulvaa. Tällaiset tapaukset ovat oiva esimerkki siitä, 

miten yrityksen ei kannattaisi suhtautua palautteeseen. Palautteisiin täytyisi vastata 

asiallisesti tai ei laisinkaan. Siitä ei jutussa mainita kuitenkaan, kuinka törkeästi 
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asiakas oli kirjoittanut Facebookin seinälle. Mutta oli palaute kuinka törkeää 

tahansa, ei pitäisi ammattilaisen siitä nostaa meteliä tai vetää hernettä nenäänsä. 

Ilmarinen ja Koskela (2015, Johdanto, 1/3) kirjoittavat näin: ”Digitalisaatio on 

aikakautemme suurin muutosvoima. Se muuttaa radikaalisti ihmisten tapaa hankkia 

informaatiota, ostaa tuotteita, kuluttaa palveluja, hoitaa asioitaan, jakaa 

kokemuksiaan ja olla vuorovaikutuksissa muiden kanssa.” Ajan hengessä täytyy siis 

pysyä mukana. Jos hankkii itselleen sosiaalisen median mainostuspohjan, pitäisi 

olla valmis uudistamaan toimintatapojaan ja olemaan itsekriittinen palautetta 

saadessaan asiakkailta. Eri ammattilaiset käyttävät digitalisointia yrityksensä 

mainostamiseen ja liikevaihtonsa kasvattamiseen. Digitalisoiminen tarkoittaa 

käytännössä eri asioiden, esineiden, medioiden ja palveluiden tuontia digitaaliseen 

muotoon. Esimerkiksi, kirjoja on alettu jo monet vuodet nauhoittamaan nauhalle, 

tekemällä digitaalisen kirjan, jonka voi ladata eri palveluista itselleen kuunneltavaksi 

maksua vastaan. Näitä tuotteita sanotaan nykykielellä äänikirjoiksi. E-kirjoja saa 

lukea netissä selaimella tai vaikka ladata omalle päätteelleen tiedostona. 

Tavaratalot hyödyntävät digitalisointia sähköisellä verkkokauppa palveluillaan, 

joista ihmiset voivat tilata nykyään jopa ruokaa itselleen kotiinkuljetuksena. 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, Asiakaskäyttäytymisen murros, 2/9) mukaan 

”Sosiaalinen media on luonut uudenlaisen tavan olla olemassa ja ilmaista itseään.” 

Useimpia sosiaalisen median palveluita käytetään nykyään älypuhelimilla. Yritysten 

ollessa esillä näissä palveluissa antaa se kuluttajille valtaa ilmaista erilaisia 

kokemuksia yrityksen palveluista tai tuotteista. Siksi yritysten täytyy olla valppaina 

sosiaalisen median palveluissa, sillä pienikin asia tulee esille kuluttajien 

keskuudessa, eritoten esimerkiksi, negatiivisesta palautteesta, huonosta palvelusta 

tai rikkinäisestä tuotteesta voi nousta isokin yritystä koskeva takaisku. Digitalisaatio 

ja sosiaalinen media näyttävät yrityksen toiminnan läpikotaisin, jolloin asiakkaat 

vaativat yritykseltä avoimuutta ja rehellisyyttä sekä sen, että yritys pitää 

lupauksensa ja muistaa myös mitkä ovat hyvät arvot liiketoiminnassa. Sosiaalinen 

media on kuitenkin vain yksi keino olla näkyvillä yksityishenkilönä tai yrityksenä. 

Kaikki ei voi tapahtua pelkän verkon välityksellä. Yrityksen kannattaakin tuoda 

asioita ihan ihmisten nenän eteen todistaakseen puheensa aidoiksi. Silläpä tämän 
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kaltaiset tapahtumat, kuin Yrittäjät Areenalla on, ovat tärkeä ja oivallinen keino tulla 

yrityksenä esiin aidosti asiakkailleen. 

Esimerkiksi, Finnairin sosiaalisen median näkyvyys eri kanavissa on todella laaja. 

Finnair on mukana Instagramissa, Pinterestissä ja he tekevät paljon YouTubeen 

videoita myös. ”Visuaalisen viestinnän trendi on vahva. Ihmisiä kiinnostavat kuvat 

ja lyhyet videot. Teemme myös Youtube-videoita entistä enemmän. Niiden merkitys 

korostuu, ja videot ovat myös asiakaspalvelussa erittäin tehokas kanava” kertoo Aku 

Varamäki (Kortesuo, 2014). Tällaisen yrityksen pitäisikin olla esillä mahdollisimman 

paljon, sillä lentäminen on varmasti monen mielestä epämiellyttävää edelleen ja 

lentoyhtiön mainokset voivat lieventää ahdistusta, koska he ovat tiiviissä 

kosketuksessa asiakkaisiinsa. Koska eihän kukaan uskaltaisi mennä lentoyhtiön 

koneeseen, josta hän ei ole kuullut vielä yhtään mitään. 

Kortesuon (2014) mukaan ”Varustelekan toimitusjohtaja Henri Nyström kuvailee, 

että sosiaalinen media ja sisällöntuotanto tuplasivat Varustelekan liikevaihdon 

vuosina 2010–2011. Kaikki perustui hyvään asiakaspalveluun ja sen aiheuttamaan 

puskaradioon”. Tämän tiedetään hyvin myös itse, olemme huomanneet 

sosiaalisessa mediassa Varustelekan eri mainostus- ja toimintatavat viime vuosina. 

Juuri tällaisella sosiaalisen median mainonnalla ja asiakaspalvelulla ammattilaiset 

saavat uutta asiakaskuntaa kasaan. Näin myös meidän Alavuden Yrittäjät -

tapahtuman sosiaalisen median mainonnan vuoksi, saatiin todella paljon kävijöitä 

tapahtumaan, sekä esillä olleet yritykset solmivat uusia asiakassuhteita. 

Tapahtumatuotannossa, Provinssi-tapahtuma on ollut malliesimerkki sosiaalisen 

median mainonnassa jo vuosia. Tapahtuma on suurimmilta osin esiintyjä 

painotteinen ja esiintyjistä tietoa aletaan tiputtamaan someen jo hyvissä ajoin jo 

joulukuussa (provinssi Instagram-tili, 2019). Heidän sosiaalisen median 

mainostaminen on jo kehittynyt todella aktiiviselle tasolle, onhan tapahtumakin 

kuitenkin joka vuosi. 

Näiden esimerkkien ansiosta, on turvallista sanoa, että sosiaalinen media ja sen 

hyödyntäminen on tullut jäädäkseen yrityksien ja tapahtumien yhdeksi tärkeäksi 

elementiksi. Kuhalammenkin (2019, 38) mielestä sosiaalisen median käyttäminen 

lisää kävijämäärää, helpottaa mainontaa ja lisää houkuttelevuutta. ”Ärsykkeitä 
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täytyy käyttää, koska ei sitä mainontaa lehdistä niin bongaa enää. Somessa 

mainostaminen on niin nopeaa, eikä se lisää taloudellista panostusta hirveästi” 

Kuhalampi toteaa. Keino siis lisätä houkuttelevuutta sosiaalisen median voimalla ja 

melkeinpä ilmaiseksi. 
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3 VARSINAINEN TUTKIMUS JA ANALYYSI 

3.1 Instagram analyysi 

Yrittäjät Areenalla -tapahtuman Instagram tili luotiin tammikuussa ja tammikuun 11. 

päivänä otettu näyttökuva (Kuva 1.) kertoo seuraajien määrän, joka oli tuolloin jo 29 

seuraajaa. Kuvassa näkee, että pelkästään parilla kuvalla on saatu jo seuraajia 

hyvin. Nämä seuraajat olivat ensisijaisesti tapahtuman yhteistyökumppaneita ja 

yrityksiä sekä yksityisiä käyttäjiä, jotka tulivat olemaan mukana jollain tavoin 

tapahtuman tekemisessä. Esimerkiksi, seuraajana näkyy tuolloin jo 

alavuskaupunki-nimellä tili, jonka omistaa Alavuden kaupunki. Tämä siksi, että 

hankkeessa on tietenkin ollut mukana paljon työntekijöitä kaupungilta. 

9. Huhtikuuta seuraajia oli jo 105 ja tapahtumaviikonloppuna; lauantaina 21. 

Huhtikuuta seuraajia oli 116 ja tapahtuman viimeisenä päivänä sunnuntaina 22. 

Huhtikuuta 127 seuraajaa (Kuva 2. ja Kuva 3.). Kuvista näkee myös hyvin 

julkaisujen määrän nousun alkuun verrattuna. 40 julkaisua on ilmestynyt 

tapahtumapäivään mennessä. Kuvasta 2. näkee myös vierailijoiden määrän 

profiilissa viimeisen viikon ajalta ennen tapahtumaa (286). 17.5.2018, seuraajia oli 

Yrittäjät Areenalla -tapahtuman Instagramissa vieläkin tuo sama 127 seuraajaa, 

koska jälkimarkkinointia ei ole suoritettu. Tänä päivänä 24.5.2019, seuraajia on 133. 

Kuitenkin tilastollisesti 6,7% nousu seuraajissa joka viikko noin 14 ja puolen viikon 

promootion aikana. 

Huomion arvoisia piikkejä ovat olleet tietysti esiintyjien, kuten Tanhupallon 

esiintymisestä kuvattu video, joka sai suuren katsojamäärän Instagramissa 234, ja 

tämä näkyi myöskin paikan päällä, kun kävijöitä oli suureksi jonoksi asti noin 100 

metriä pääovilta, eivätkä kaikki päässeet edes näkemään esiintyjää (Kuva 4.). 

Kuvasta näkee myös hyvin sen, että Instagramiin kannattaa laittaa usein videoita, 

koska se näyttää yleensä automaattisesti paremman totuuden siitä, että kuinka 

moni on nähnyt videon, koska applikaatio laskee näyttökerrat heti kun käyttäjä tulee 

mediaan. Monet käyttäjät eivät edes tiedä tykkäysfunktion kaksoisnäpäytys 

toimintoa tai eivät ole ikinä tykänneet mistään mediasta ennemmin painamalla 

sydäntä median vasemmassa alakulmassa. Jotkin käyttäjät taas eivät halua 
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välttämättä näyttää omille seuraajilleen, mistä medioista he ovat tykänneet. 

Käyttäjästä ei kuitenkaan paljasteta tietoa, onko hän nähnyt jonkin Instagram-

videon. 

Instagram-tutkimus on enimmäkseen määrällinen tutkimus. Joitakin laadullisia 

pointteja myös löytyy, kuten Roni Backia mainostetussa mediassa oli nuorten 

käyttäjien kommentteja, joissa he tägäsivät jonkun ystävänsä kommentteihin, jolloin 

tämä ystävä näkisi tuon mainoksen ja kiinnostuisi lähtemään tapahtumaan tämän 

esiintyjän vuoksi. Instagram-tilillä julkaistujen tarinoiden vuoksi, yläastelaiset saivat 

paljon asiakkaita ostamaan heidän tekemiään belgialaisia vohveleita. Vohvelit 

myytiin loppuun jo ensimmäisenä päivänä. 

Käytimme myös aina julkaisuissa hashtageja, eli siruaita-merkillä (#) varustettuja 

hakusanoja, joilla on helppo löytää kaikki tapahtumaan liittyvät julkaisut. Meillä oli 

käytössä seuraavat hashtagit: #yrittäjätareenalla #yrittajatareenalla 

#kohdataanalavudella. Tuo ”kohdataanalavudella” tagi, koska se on Alavuden 

kaupungin tapahtumissa käytettävä slogan, jollan yritetään herättää ihmisissä 

yhteisöllisyyden tunteita. Tälläkin hetkellä tuota kyseistä Alavuden tapahtumia 

niputtavaa tagia käytetään melkeinpä jokaisessa Alavutta koskevassa toiminnassa. 

Viimeisin julkaisu, jossa tätä on käytetty, on tällä hetkellä SM Motocrossin 

kilpailupäivien mainosjulkaisu, jossa Alavus on yhtenä kisapaikkana. Ajot pidetään 

Alavudella elokuussa 2019 (asmp_alavus Instagram-tili, 2019). 

3.2 Google Analytics 

Google Analytics -sivustolla pääsi analysoimaan Yrittäjät Areenalla -tapahtuman 

verkkosivuston liikennettä. Helmikuun 7. – toukokuun 6. päivään asti, sivuilla on 

vieraillut noin 6,1 tuhatta uniikkia kävijää, eli omasta IP-osoitteesta tulleita selauksia. 

Isoin piikki saavutettiin viikko ennen tapahtumaviikonloppua, 13. – 15. huhtikuuta 

välisenä aikana. Tästä voidaan päätellä, että suurin osa kävijöistä ovat suunnitelleet 

tapahtumaan lähtöä jo viikkoa ennen (Kuva 5.). Kuvasta näkee, että sivustolla on 

vietetty keskiarvoltaan noin 3 minuuttia. Lauantaina 14.4.2018, sivustolla oli eniten 

käyttäjiä samaan aikaan klo 9 – 13. Voidaan vain päätellä, että tällöin on lippuja 

varmasti eniten hankittu tapahtumaan. 
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Kävijän kulku 1.2.2018 – 7.5.2018; suurin osa sivustolla vierailleista käyttäjistä 

kulkivat etusivun kautta suoraan kävijöille tarkoitettuun osioon ja lauantai päivän 

ohjelmalistaa katselemaan. Toisena tuli osastokartta ja kolmantena lippujen 

hintojen tiedustelu (Kuva 6.). Kotisivut eivät sinällään ole sosiaalinen media. 

Kotisivujen on vain tarkoitus hieman näyttää, onko sosiaaliseen mediaan julkaistut 

mediat ja mainokset tehneet tehtävänsä. Kuvassa 7. Näkee kuinka yhä enemmän 

tilastollisesti selataan verkkosivuja mobiililaitteilla ja tietokoneet alkavat jäämään 

niiden varjoon. Tietokoneet ja mobiililaitteet kilpailevat kumpikin 50% tasosta, 

mobiililaitteiden jäädessä vain 4,6% vähemmälle käytölle. 

3.3 Tapahtuman loppuraportin analysointi 

Yleisön palautetta antoivat 534 kävijää ja heistä tapahtumasta olivat kuulleet 336 

lehti-ilmoituksesta, 65 mainosjulisteista, 102 tuttavilta ja sosiaalisen median kautta 

vain 108 (Kuhalampi, 2018). Tästä huomaa, että edelleen lehti-ilmoituksia luetaan 

kaikista eniten, mutta sosiaalinen media on mennyt julistemainonnan edelle. 

Pohdin, että tähän löytyy selvä syy, sillä sosiaalista mediaa käytetään päivittäin ja 

julistemainontaa ei välttämättä ihminen edes näe missään, koska aikaa vietetään 

nykyään enemmän kotona oman mediaviihteen parissa. Esimerkiksi, televisiota 

katsellen tai sosiaalista mediaa ja verkkosivuja selaillen. Tv:ssä ei tätä tapahtumaa 

mainostettu laisinkaan, uskon ettei siihen olisi budjetti riittänytkään. Ulkona ei käydä, 

muuta kuin töissä ja kaupassakaan ei tarvitse käydä ihan joka päivä. 

Mainosjulisteita on niin paljon tienvarsilla ja ilmoitustauluilla, ettei ihmiset välttämättä 

kaikessa kiireessään huomaa bongata juuri tämän yksittäisen tapahtuman 

mainosta. 

Kyselyyn vastasivat eniten 51 – 70 vuotiaat, tästä voi päätellä, että miksi juuri lehti-

ilmoituksesta saatu tieto tapahtumasta oli suurin. Mitä vanhempi vastaaja, sen 

vähemmän he käyttävät sosiaalista mediaa. Tämä on mielestäni yleisestikin ottaen 

selvä asia, vaikka nykyään monet vanhemmatkin ihmiset ovat liittyneet, esimerkiksi 

Facebookiin. Tätä ei kuitenkaan pysty ihan varmaksi sanomaan, onko asian laita 

juurikin näin. Pitäisi olla jonkinlainen diagrammi siitäkin, että mitä eri ikäiset 
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vastaajat ovat vastanneet siihen kysymykseen, mistä he olivat kuulleet 

tapahtumasta konkreettisesti. Sellaisia tuloksia ei valitettavasti ole. 

Kuhalammen (2018) mukaan, positiivista palautetta tapahtumasta olivat, muun 

muassa järjestelyt, hyvät esiintyjät, hyvä tunnelma, ruoka oli hyvää, ystävällinen 

palvelu ja oltiin ylpeitä, että Alavudella on tapahtumia ja toimintaa. Arvosana 

messuista oli keskiarvoltaan 9, vastaajien kesken. Alavudella on toivottukin jo kauan 

aikaa paljon enemmän tapahtumia ja Alavuden kaupungilla on otettu tehtäväksi 

rikastaa tulevaisuudessa yhä enemmän vuotuista tapahtumien määrää ja 

viihtyvyyttä. Yhä enemmän muuttoliikenne suuntautuu isoimpiin kaupunkeihin, 

kuten Seinäjoelle tai muutetaan Etelä-Suomeen päin. Nämä tapahtumat hankkivat 

myös samalla uusiomuuttajia Alavuden kuntaan. 

Negatiiviset mielipiteet liittyivät ilmastoinnin huonolaatuisuuteen, liian suuret 

ruuhkat, kova meteli, pankkikorteilla maksua varten korttikoneiden puuttuminen 

joiltain myyntikojuilta, kaikki eivät saaneet nimikirjoitusta eritoten Tanhupallolta ja 

ruoka pääsi loppumaan messuravintolasta (Kuhalampi, 2018). Ilmastointi 

tapahtumassa oli hoidettu vähän huonosti ja tuli yllätyksenä myös ylläpidollekin, että 

tapahtumaan tuli niinkin paljon väkeä katsomaan eritoten Tanhupalloa. Tästä koitui 

hieman ongelmia, kun pari lasta ei saanut tarpeeksi happea ja he pyörtyivät ja heidät 

jouduttiin viemään paikallaolleeseen ensiapuun. Vanhan kansan sanonta on, että 

käteisellä aina pärjää, mutta nykyaikana korttimaksuvälineiden hankinta 

tapahtumiinkin olisi suotavaa. Nykyään kortilla maksetaan todella paljon, eikä 

kaikilla aina ole sitä käteistä. Tapahtumaan tuli tosiaankin odotettua enemmän 

väkeä, joten ruokakin pääsi tosissaan loppumaan messuravintolasta. Yläkerrassa 

tosin oli vielä makkara-, vohveli- ja kahvilatarjontaa. 

Kuhalampi (2018) kirjoittaa raportissaan näin: Näytteilleasettajien sekä henkilöstön 

palaute on tehty Webropol-kyselynä. Vastaajien määrä 53. Suurin osa on pitänyt 

messuja erinomaisesti onnistuneina. Neljä kappaletta on pitänyt messuja 

tyydyttävänä. Näitä vastauksia perustellaan seuraavasti: yritykset saivat paljon 

asiakaskontakteja, mikä olikin tapahtuman perimmäinen tarkoitus. Tavoitteena 

yrityksillä oli tulla nähdyksi ja se oli heidän mielestään onnistunut. Laaja 

asiakaskunta saatiin haltuun ulkopaikkakunnilta. Kojuilla, joissa myytiin jotain 

tuotteita, myynti ei saavuttanut tarvittavaa määrää, syyksi moitittiin liikaa 
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ihmismäärää, jolloin ihmiset eivät pysähtyneet juttelemaan tai ostamaan mitään. 

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit olivat ylpeitä omasta näkyvyydestään 

tapahtumassa. Alavuden peruskoulujen oppilaat saivat hyvin myytyä yläparvella 

kaikki tuotteensa. 

Kuhalampi (2018) tiivistää tiedon kulun: useimmat yritykset tapahtumassa olivat jo 

ennestään tuttuja osallistujia näytteilleasettajina. Kun tapahtuma lähestyi taas 2018, 

suurin osa oli jo varautunut tulemaan. Messupäällikkö, Kuhalampi, otti kuitenkin 

yhteyttä kaikkiin heihin ja myös kyseli uusilta yrityksiltä halukkuudesta lähteä 

mukaan. Noin 11 yritystä oli nähnyt sosiaalisesta mediasta mainoksen ja Yrittäjät 

Areenalla -tapahtuman verkkosivuilta saivat tiedon tapahtumasta, jolloin he 

päättivät lähteä mukaan. 7 yritystä saivat tiedon ystäviltä, Koiviston Ullalta 

(Alavuden Kehitys Oy:n johtaja), yrittäjien sähköpostista ja yksi oli saanut tiedon 

jopa ihan eri kunnalta, Kuortaneelta. 

Raportissa kerrotaan myös messujen aukioloajoista. Messut olivat auki molempina 

päivinä kello 10-17, mutta näytteilleasettajien mielestä messut olisivat voineet 

loppua molempina päivinä kello 16, varsinkin sunnuntaina. Omasta mielestäni, on 

hyväkin, että loppuivat mahdollisimman myöhään, sillä asiakkaat kerkesivät 

paremmin paikalle ja oli aikaa vielä käydä messuilla alkuillasta ennen kuin ovet 

sulkeutuivat. 

Enemmän oli raportin mukaan toivottu parempaa tekniikkaa, esimerkiksi iso 

videokangas, josta olisi nähnyt esiintyjät paremmin omalta osastoltaan. 

Tanhupallon nimikirjoituksien saamattomuudesta jäi huono maku monen suuhun ja 

niitä vielä toivottiin jälkeenkin päin saataville. Olen samaa mieltä, että videokangas 

olisi tuonut parempaa näkyvyyttä esiintyjille ja se olisi näkynyt hallin perälle saakka 

myös. Monet myös valittivat raportin mukaan liian kovasta metelistä esiintyjien 

aikana, jolloin ei voinut keskustella asiakkaiden kanssa luontevasti. Tanhupallon 

esiintymiseen olisi pitänyt valmistautua paremmin ja tehdä selkeät ohjeet kaikille, 

jolloin jokainen lapsi olisi saanut tavata Tanhupallon ja saada häneltä 

nimikirjoituksen. Koko loppuraportti luettavissa liiteluettelon linkistä numerolla 10. 
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3.4 Yrityksien mainostaminen sosiaalisessa mediassa 

Kuvasin 14 yrityksen edustusvideon tapahtumaa varten sosiaaliseen mediaan, jotka 

jaettiin ensikädessä Instagram-palveluun, josta ne myös jaettiin tapahtuman 

Facebook-sivustolle. Näissä videoissa yrityksien pääjohto kertoo yrityksen 

toiminnasta lyhyesti ja mitä tullaan näkemään Yrittäjät Areenalla -tapahtumassa. 

Tavoitteenani oli saada yritys esille tapahtuman Instagram-tilissä ja tietoa ihmisille, 

että tällainen yritys on tulossa näytille tapahtumaan. Videoiden täytyi olla lyhyitä 

maksimissaan minuutin pituisia infopläjäyksiä. Niissä kuvattiin haastattelun ohella 

myös vähän tuotteita ja haastateltava pystyi myös esittelemään niitä. Tein tiukan 

leikkaustyön, ettei videoiden pituus nousisi minuutin yli. Tämä siksi, koska 

Instagramissa julkaisut eivät ole voineet olla pitempiä kuin minuutin mittaisia. 

Kuvauksia ja haastatteluita tein ympäri Alavuden kaupunkia sekä kävin myös 

Seinäjoella ja Virroilla ottamassa materiaalia. Tärkeimmät yritykset, jotka pääsivät 

näytille, olivat tietenkin tapahtuman pääsponsorit. Niitä olivat Lähitapiola Etelä-

Pohjanmaa, Koillis-Satakunnan Sähkö oy sekä Oma Säästöpankki. Näiden 

yrityksien ihmisiä haastateltiin ja taltioitiin heidän fiiliksiään vielä myös Yrittäjät 

Areenalla -tapahtuman tapahtumapäivinä sosiaaliseen mediaan. 

Otin paljon tarinoita, kuvia ja jaoin ne Instagram -palvelussa reaaliaikaisesti 

käyttäjien nähtäville tapahtumapäivinä. Ne saivat paljon katsojia, sekä julkaisut 

tykkäyksiä sekä kommentteja. Varsinkin Tanhupallon ja Roni Backin esiintymisistä 

julkaistut mediat saivat paljon huomiota osakseen Instagramissa. 

Käytin Canon Legria HFR606 -mallin käsikameraa kuvatessani. Yleensä kamera oli 

telineellä, kun otin haastatteluita. Tuotteita kuvasin käsivaralla. Äänityksessä käytin 

sekä kameran, että kännykän mikrofonia ja näitä yhdistelemällä sain parhaimman 

äänenlaadun ja selkeyden puheisiin. 

Käytin jokaisessa videossa tekijänoikeudellisesti vapaata musiikkia taustalla. Kaikki 

kappaleet on ladattu käyttöön Incompetech-sivustolta, jossa pääartistina toimii 

Kevin McLeod. McLeod on yhdysvaltalainen säveltäjä ja muusikko. MacLeod on 

tehnyt Creative Commons -lisensillä yli 2 000 musiikkikappaletta. Linkki 

promootiovideoihin löytyy liiteluettelosta numerolla 9. 
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4 TULOKSIEN TIIVISTYS JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaiken kaikkiaan, tapahtuman Instagram-palvelun sosiaalisen median läsnäolo on 

osoittanut, että sillä on ollut vaikutusta tapahtuman suureen osallistujamäärään. 

Tutkimuksessa mainitut luvut ja näyttökuvat ovat osoitus siitä, miten paljon 

tapahtumien järjestäjien kannattaa olla vaikuttamassa sosiaalisessa mediassa jo 

monia kuukausia ennen tapahtumaa. 

Tätä teoriaa vahvistaa Google Analytics -sivustolta poimitut tiedot, joiden 

perusteella asiakaskunta on lähtenyt liikkeelle lippujen hankinnassa ja asiakkaita oli 

tulvinut tapahtumaan myös kauempaakin. Erityisesti, ihmiset tulivat katsomaan 

suuren suosion saavuttanutta Tanhupalloa sekä YouTube tähteä Roni Backia on 

ihailtu jo kauan myöskin, eivätkä fanit voineet jättää tätä mahdollisuutta nähdä 

hänet. Televisiosta tuttu Putous show, jossa Tanhupallo oli osallisena ja voitti 

hahmokisan, on vedonnut erityisesti lapsiperheisiin. Roni Backia tulivat katsomaan 

nuoret YouTubea seuraavat fanit sekä sisällönluojat, jotka ovat itsekin 

kiinnostuneita tubettamisesta. 

Loppuraportin perusteella on saatu tietoa siitä, kuinka osa kävijöistä oli kuitenkin 

kuullut ensimmäisen kerran tapahtumasta sosiaalisen median mainonnan kautta. 

Yhä enemmän kuitenkin lehdestä on bongattu tapahtumasta tieto, mutta erikseen 

ei enää tarvitse hirveästi painattaa julisteita ihan joka kuntaan, että tavoitettaisiin 

laajalti yleisöä. Sosiaalinen media on hoitanut ainakin sen osa-alueen hyvin tähän 

tapahtumaan. Kävijät selvästi kuulivat jo kaukaa, että tapahtumaan on tulossa 

suosittuja esiintyjiä ja heitä olisi mahdollista nähdä ja saada hyviä muistoja. 

Huomattiin, että mitä aktiivisempi on sosiaalisen median mainostamisessa, sitä 

enemmän saadaan käyttäjiltä reaktioita ja seuraajamäärät kasvavat. Somettaminen 

on yksi tärkeimpiä asioita yrityksille ja tapahtumille. Täytyy julkaista kuukausittain tai 

jopa viikoittain erilaisia mainoksia, tuotteista tai kilpailuista, joilla asiakkaille ja 

kävijöille luodaan parempia kokemuksia ja tietoa yrityksen tai tapahtuman 

palveluista. Tällä tavoin pyritään siihen, että syntyy asiakaskuntaa, joka aidosti 

uskoo yrityksen toimintaan tai halukkuus lähteä tapahtumaan kasvaa. Tämän 

vuoksi pyrittiin samantyyppiseen sosiaaliseen aktiivisuuteen myös tässä 
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tapahtumassa. Sain luotua erinomaista näkyvyyttä, en pelkästään tapahtumalle, 

mutta myös tapahtumassa olleille yrityksille ja siitä kiitettiin paljon. 

Tällaiset tapahtumat ovatkin todella hyödyllisiä yrityksille, sillä he saavat 

asiakaskunnastaan paljon myös tietoa samalla ja he voivat tällä tavoin parantaa 

tuotteitaan asiakkaidensa toiveiden mukaan, kysyä mielipiteitä ja julkaista 

asiakaskyselyitä, joilla yritykset pääsevät oikeaan suuntaan. Asiakkailta ja kävijöiltä 

kysytään, mitä tapahtumissa voisi ja täytyisi olla, että asiakkaiden tyytyväisyys 

täytettäisiin. 

Yrityksen kannattaa luoda selkeä ja asiallinen sosiaalisen median profiili, joka on 

helppo löytää ja jonne kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan ja jakamaan 

kommenttejaan. Liika mainostaminen on pidettävä minimissä, mutta ilmoita tulevista 

tapahtumista aina aika-ajoin. Asiallisesti vastaaminen asiakkaiden esittämiin 

kysymyksiin on hyvä perusta. Vastausnopeudesta aina palkitaan. Näin luodaan 

ystävällinen ilmapiiri yrityksen ja asiakkaiden välillä sosiaalisen median avulla. 

Lehtisen (2016, 52) sanoin ”Kanavat alkavat olla tuttuja lähes jokaiselle, joten 

resursseja kannattaa laittaa somen tekemiseen. Parhaimmillaan luot 

tapahtumastasi niin yhteisöllisen, että kävijät palaavat sinne innolla seuraavalla 

kerralla”. Yrittäjät Areenalla -tapahtuma on ollut aina toivottu ja neljän 

tapahtumakerran jälkeen jo huomaa, kuinka yhteisöllinen siitä on tullut. Yrityksistä 

huokuu into palata aina kolmen vuoden välein näyttämään osaamistaan ja kuinka 

he ovat jälleen kehittyneet vuosien varrella. Tämän huomasin myös tapahtuman 

Instagram-tililtä, kun edelliskerran tapahtumassa mukana olleet yritykset kävivät 

tykkäämässä ja kommentoimassa julkaisuja. 
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5 POHDINTAA JA YHTEENVETO 

Käytännössä, yrittäjänä, olet sosiaalisessa mediassa omalla profiilillasi kuin yksi 

muista yksityisistä käyttäjistä. Sinulla on samat säännöt kuin muilla ja voit tehdä vain 

rajoitetun määrän muutoksia julkiasuusi, riippuen tietysti mikä sosiaalinen media on 

käytössäsi. Esimerkiksi Facebookissa voit luoda oman yrityssivustosi ja hallinnoida 

sitä ylläpitotyökalujen avulla. Muut käyttäjät näkevät yrityksesi julkaisut reaaliajassa 

omassa uutissyötteessään ja etusivulla. Instagramissa on mahdollisuus useisiin eri 

tileihin, jotka ovat täysin samanlaisia kuin henkilön yksityinen tili. Voit hallita kaikkia 

tilejäsi yhdeltä puhelinsovellukselta käsin. Näillä kaikilla tileillä on siis yksi ja sama 

sähköpostiosoite ja salasana. 

Sosiaalisessa mediassa luot mainoksesi haluamallasi tavalla. Voit lähettää tekstejä, 

kuvia ja videoita. Kaikilla on pääsy näihin mainoksiisi ja julkaisuihin, vaikkeivat he 

seuraisikaan yritysprofiilia. Yritysprofiili kannattaa pitää julkisena, että yleisöllä on 

helpompi seurata sitä, eikä tarvitse erikseen kaikkia käyttäjiä vahvistaa 

seuraajikseen. Voit myös saada mainoksesi tarkkaan määritetylle yleisölle näkyville; 

joko koko Suomessa tai jopa maailmanlaajuisesti. Näitä mainoksia kutsutaan 

sponsoroiduiksi mainoksiksi ja Instagram myy näitä mainospaikkoja yrityksille 

suoraan puhelinsovelluksen etusivulle. Myös Facebookin uutisvirrassa on paljon 

sponsoroituja mainoksia ja ne näkyvät kaikille pakotetusti. 

Mielestäni sosiaalisella medialla on yritykselle tai tapahtumalle tarkoitus saada 

erilaisia mielipiteitä, toivomuksia ja kehitysehdotuksia sen käyttäjäkunnalta. 

Asiakkaat antavat sosiaalisessa mediassa palautetta ja yrityksen tai tapahtuman 

järjestäjien on helppo seurata myös sitä, mikä idea tai tuote saa eniten tykkäyksiä 

ja huomiota osakseen. Monet yritykset käyttävät somemarkkinointia kertoakseen 

uudesta yrityksestään tai vahvistaakseen suuren yrityksensä jo suosituksi tullutta 

brändiä tai kertomalla uusista tuotteistaan. Somemarkkinointi on tehokas keino 

näyttää asiakkaille, että yritykset ovat läsnä, lähellä, tuotteet saatavilla heti ja heidän 

joukkoonsa kuuluu samanlaisien arvojen omaavia ja työtä tekeviä ihmisiä. 

Esimerkiksi, Facebookissa markkinoidaan tuotteita ja palveluita tiuhaan tahtiin sekä 

pidetään kilpailuja, joissa voi voittaa yrityksen tai tapahtuman tuotepalkintoja tai 

lippuja. 
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Yrittäjät Areenalla -tapahtuma oli siis jälleen kerran menestys. Messukävijöitä 

saapui paikalle mielin määrin ja ihmiset viihtyivät. Tavoitteenani oli saada taltioiduksi 

mahdollisimman paljon tarinoita reaaliajassa Instagram-tilille ja luoda näkyvyyttä ja 

todisteita, että messuilla todellakin on paljon kävijöitä ja kaikilla on viihtyisää. 

Työprosessiini kuului kuvata tapahtuman pääsponsoriyritysten fiiliksiä ja tarjota 

heille erikoisnäkyvyyttä ja mielestäni onnistuin niissä hyvin. Kuvasin myös 

muutaman yrityksen osastolla, kun he esittelivät tuotteitaan. Yksi tällainen osasto 

oli puukkoja valmistava Uniikit puukot -yritys, jossa Simo Passi esitteli 

mielipuukkojaan Instagram julkaisuun ja kertoi miten ja mistä materiaalista ne on 

tehty. Simo Passin Uniikit Puukot -osasto voitti Yrittäjät Areenalla -tapahtuman 

parhaimman osaston palkinnon. 

Hieman olen pettynyt Tanhupallon esiintymisen aikana ilmentyneisiin ongelmiin. 

Kuvasin Instagramiin livenä koko esiintymistä, mutta laatu heikkeni ja lopulta yhteys 

ei jaksanut enää pysyä tasaisena ja live-kuvaus katkesi. Internetyhteydet eivät olleet 

areenalla kovin suotuisat tähän kuvausominaisuuteen. Minun olisi pitänyt testata jo 

ennestään live-kuvauksen mahdollisuuksia ja rajoja. Hätäännyin ja kuvasin vähän 

lian pitkää videokuvaa puhelimella, jota sitten myöhemmin yritin julkaista 

Instagramiin pieninä pätkinä. Tähän prosessiin meni liian kauan aikaa ja olisin voinut 

käyttää sen ajan paremminkin kuvaten esiintymisen jälkeen monia muitakin 

osastoja ja fiiliksiä tapahtumassa. Mielestäni tähänkin tapahtumaan olisi voinut 

palkata sometushommiin enemmän väkeä, jolloin työtaakka ei olisi ollut niin 

kiireinen ja raskas. Myös Kuhalammenkin (2019, 38) mukaan ” Yksi voisi olla aina 

kuvaamassa ja toinen taas editoimassa ja kolmas lataamassa materiaalia 

sosiaaliseen mediaan ja tällä saataisiin reaaliaikainen käyttäjäkokemus aikaan.” 

Kuhalampi on varmistanut tapahtuman loppukokouksessa, että tähän asiaan tullaan 

keskittymään paremmin tulevaisuudessa. Minulla olisi voinut olla myös 

kännykkäteline tärinää vähentämään tai parhaimmassa tapauksessa olisin 

kuvannut omalla kameralla, mutta silloin aikaa olisi mennyt vielä kauemmin 

videokuvan siirtämiseen tietokoneelle ja tietokoneelta puhelimeen, jolla se olisi 

julkaistu sosiaaliseen mediaan. Äänitysmikkikin olisi ollut parempi vaihtoehto, kuin 

puhelimen mikillä nauhoitus. 
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Hieman huonosti mielestäni, löysin ammattikirjallisuutta aiheesta, jossa 

analysoitaisiin konkreettisesti sosiaalisen median vaikutusta näkyvyyteen ja siitä 

koituneeseen asiakaskontaktien luomiseen ja tapahtumassa kävijöiden määrään. Ei 

esimerkiksi, löytynyt sellaista tapahtumaa, jossa olisi saatu ylivoimaisen suuri 

kävijämäärä edellisiin tapahtumakertoihin verrattuna, vain pelkästään sen vuoksi, 

että tapahtumaa oli mainostettu ensimmäisen kerran sosiaalisessa mediassa, jolloin 

voisi jo selkeästi sanoa, että somettamisella on todellakin ollut vaikutuksensa. 

Tämä, ehkä siksi, koska monet tapahtumat jo nykyään ovat käyttäneet sosiaalista 

mediaa jo jonkin verran, jo silloin kun se tuli kaikkien käytettäväksi ja tietoisuuteen, 

mutta ei ollut vielä käytetty niin voimakkaasti, kuin nykypäivänä pystyy käyttämään. 

Tietysti, minulla oli tiukka aikataulu myös opinnäytetyötäni tehdessäni, etten 

kerennyt etsimään ja paneutumaan tarpeeksi lähteisiin. Ainakin, tässä meidän 

Yrittäjät Areenalla -tapahtumassa, on nähtävissä selkeästi sosiaalisen median 

vaikutus mainosalustana ihmisiin ja kävijöihin. 

Tulevaisuudessa toivon, että olen edelleen mukana tämänkaltaisissa projekteissa 

ja saan näyttää kokemukseni sometuotannosta jossain uudessa tapahtumassa. 

Sosiaalisen median materiaalin luominen ja tekeminen on mielenkiintoista ja 

antoisaa työtä. Siinä saa olla tekemisissä ihmisten kanssa ja sen työstäminen on 

hauskaa ja miellyttävää. Uskon, että somettaminen ja promootion tekeminen saa 

tulevaisuudessa ihan oman virallisen työnimikkeensä. Tapahtumat varsinkin 

tarvitsevat sosiaalisen median omaavia ja osaavia ihmisiä. Yritysmielessä, 

markkinointia hoitavat tekijät ovat yhä enemmän mukana sosiaalisen median 

luonnissa. Asiakaskunnan ja kävijöiden houkuttelu on taattu sosiaalisen median 

avulla. 
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Liite 8. Yrittäjät Areenalla -tapahtuman 2018 messupäällikön Paula Kuhalammen 

haastattelu 

Haastattelin Yrittäjät Areenalla -tapahtuman messupäällikköä Paula Kuhalampea. 
Listasin 12 kysymystä tapahtumatuottamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen. 
Kysymykset olivat seuraavia: 

1. Milloin Yrittäjät Areenalla -tapahtuma pidettiin ensimmäisen kerran? 

2. Missä ja miten tapahtumaa on mainostettu ensimmäisiä kertoja? 

3. Kuinka mainostaminen on tapahtuman osalta kehittynyt vuosien varrella? 

4. Onko sosiaalinen media ollut tuttu asia jo ennestään? 

5. Onko mielestäsi sosiaalisen median mainontaan panostaminen tärkeää? 

6. Mitä haasteita sosiaalisessa mediassa on sen käyttäjille tapahtumaa varten? 

7. Oletko ollut tyytyväinen sosiaalisen median toimivuuteen ja käyttökokemukseen? 

8. Minkälaista palautetta olet saanut sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa, 
varsinkin vuoden 2018 tapahtumassa? 

9. Uskotko, että sosiaalisella medialla on merkitystä tapahtuman onnistumisella 
sekä kävijämäärässä, että asiakkaiden viihtyvyydessä? 

10. Uskotko, että ilman sosiaalista mediaan, vuoden 2018 tapahtuma, ei olisi ollut 
niin suosittu? 

11. Tunnetko, että sosiaalinen media on tullut jäädäkseen yhtenä kulmakivenä 
tapahtumien järjestämisessä? 

12. Mitä ideoita, kehityssuunnitelmia on ja tulee olemaan, tai mielestäsi tarvitaan 
seuraavaa tapahtumakertaa varten? Erityisesti sosiaalisen median käytössä? 

Kuhalammen mukaan tapahtuma on järjestetty aluksi hankevetoisena 2009. ”Minä 
olen tullut mukaan varsinaisesti vasta vuonna 2012, ja siitä asti se on ollut 
tämäntyyppinen mitä se nykyään on. Reinikan Aino on vetänyt ensimmäisen 
tapahtuman vuonna 2009.” Kuhalampi tarkoittaa, että tapahtumasta on tullut 
Alavuden kaupungin ylläpitämä, järjestämä ja sponsoroima tapahtuma vuonna 
2012. 

Kuhalampi kertoo, miten tapahtumaa on alun perin mainostettu ”Lehti- ja 
julistemainoksin. Perinteistä printtimainontaa. Paikallisradioissa kuten 
Järviradiossa. Sähköisempään suuntaan on kehittynyt. Printtimainonta vähentynyt 
ja kehitetty nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan on tultu esille”. 
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Kuhalampi kertoo sosiaalisen median tutuksi tulemisesta ”On ollut tuttu jo 
ennestään ja olen käyttänyt paljon. Olen aloittanut ensimmäisenä messuvetäjänä 
tässä tapahtumassa sosiaalisessa mediassa mainostamisen. Alussa ei ollut niin 
vahvana osa-alueena sosiaalinen media, mutta siellä mainostaminen on kehittynyt 
vuosien varrella.” Kuhalammella on messutaustaa, esimerkiksi Tampereen ja 
Helsingin matkamessuista, jo 16 vuotta. 

Sosiaaliseen mediaan panostaminen on tärkeää Kuhalammen mielestä ”Minä 
näkisin sen tärkeänä, koska monen ikäiset nykyään seuraavat sosiaalista mediaa 
ja sillä pystyy tavoittamaan laajasti yleisönsä sekä pystyy kohdistamaan, 
tapahtumasta riippumatta, eri ikäluokat”. 

Kuhalampi kertoo sosiaalisen median käytön haasteista ”Pystyt tekemään tarpeeksi 
iskevän kampanjan siellä ja saat sen kohderyhmän haltuun sieltä mitä haluat. Se on 
se viidakko, minkä sinun täytyy pystyä ottamaan haltuun… se iskevä kampanja on 
se paras konsti ja sitä pitää tuoda esille. Se on se vaikein asia siinä varmasti. 
Kannattaa tehdä paljon ennakkomainontaa ja sillä lähteä liikkeelle”. Kuhalampi 
aloitti vuoden 2018 tapahtuman mainostamiskampanjan jo edellisvuoden 
loppukesästä, silloin laitettiin ensimmäiset mainokset esille tapahtumasta. 

Kuhalampi on tyytyväinen sosiaalisen median käyttökokemukseen ”Kyllä, sieltä 
huomasi sen, että sieltä tavoitti nuorempaa väkeä, kun meillä kuitenkin niillä 
esiintyjillä pelattiin paljon messujen aikana. Ne olivat niitä vetonauloja. Käyttäjät 
huomasivat sieltä Tanhupallon ja Ronin. Varsinkin Roni oli juuri tämä, joka näytti 
houkuttavan siellä ja nosti keskustelua somessa”. Kuhalampi käytti myös 
Facebookin ja Instagramin maksullista mainostuspalvelua, joka näkyi niille, jotka 
eivät vielä seuranneet kyseistä tapahtumaa. 

Kuhalampi kertoo palautteesta ”Ihan hyvää palautetta, että on hyvin näkynyt ja itse 
toivoisin, että näkyisi vielä vähän enemmänkin. Huomasin, että ihmiset tulivat 
tietoiseksi tapahtumasta todella hyvin”. 

Kuhalampi uskoo sosiaalisen median merkitykseen ja voimaan ”Kyllä minä uskon. 
Nykyisin sosiaalinen media on tosi voimakas alusta, että jos vertaisi siihen, että sitä 
ei käyttäisi ollenkaan tai hyvin heikosti, niin kyllä minä sanoisin, että sen käyttö tai 
käyttämättä jättäminen vaikuttaa. Niin paljon ihmiset kuitenkin seuraavat näitä 
sosiaalisen median kanavia”. Kuhalammen mielestä sosiaalisen median 
käyttäminen lisää kävijämäärää, helpottaa mainontaa ja lisää houkuttelevuutta. 
”Ärsykkeitä täytyy käyttää, koska ei sitä mainontaa lehdistä niin bongaa enää. 
Somessa mainostaminen on niin nopeaa, eikä se lisää taloudellista panostusta 
hirveästi” Kuhalampi toteaa. 

Vuoden 2018 tapahtuman suosio ei Kuhalammen mielestä olisi ollut niin suosittu 
ilman sosiaalisen median vaikutusta ”Ei olisi ollut. Kyllä se laajemmalle levitti sitä 
tietoa. Pystyttiin lähikunnat ja kaupungit Etelä-Pohjanmaalta saamaan haltuun. 
Levisi kauas, että meillä on Tanhupallo esiintymässä”. Tapahtumassa, Tanhupallon 
esiintymisen aikaan, areenan ulkopuolella oli vielä noin 100 metrin jono ihmisiä, 
jotka eivät edes päässeet kaikki näkemään esiintymistä, Kuhalampi myöntää. 

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen yhtenä tärkeänä kulmakivenä 
tapahtumatuottamisessa Kuhalammenkin mielestä ”Kyllä varmasti. Eihän sitä 
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koskaan tiedä mitä tulevaisuudessa tulee vielä kaikkea hienoa, mutta se, että ei siitä 
ainakaan luopumaan voi ruveta. Se on seuraavillakin messuilla tärkeimpiä 
markkinointivälineitä, mitä on”. 

Kysyin, mitä kehityssuunnitelmia on jo olemassa ja tulee olemaan seuraavaa 
tapahtumaa varten: ”Pohdimme tapahtuman jälkeen palautekokouksessa, kun 
palautetta oli tullut näytteilleasettajilta ja kaikilta messuihin osallistujilta, että ilman 
muuta seuraavaan tapahtumaan samalla tyylillä ja enemmänkin tuoda esille 
sosiaalisen median käyttöä. Painottuu entistä enemmän sinne, kun tavallaan 
vähenee se printtimainonta, joka kerta on vähentynyt näitten aikana ja varmasti 
tulee vähenemään seuraaville messuille taas” Kuhalampi varmentaa. 

Kuhalammen mielestä nettisivut ovat tavallaan se pohja sähköiselle tiedottamiselle, 
mutta heti tapahtuva markkinointi menee sen edelle. Kuhalammen mielestä 
sosiaalisen median luontiin ja ylläpitoon olisi hyvä tulevaisuudessa palkata erikseen 
toimihenkilöt, ainakin tapahtuman ajaksi. Yksi voisi olla aina kuvaamassa ja toinen 
taas editoimassa ja kolmas lataamassa materiaalia sosiaaliseen mediaan ja tällä 
saataisiin reaaliaikainen käyttäjäkokemus aikaan. ”Messupäällikkö ei voi tätä työtä 
hoitaa yksin todellakaan. Tällä ajatuksella lähdetään tulevaan, että siellä olisi 
henkilö tai henkilöt, jotka taitavat sosiaalisen median käytön ja keskittyvät vain 
siihen työhön” Kuhalampi selventää. Koko haastattelu on kuunneltavissa 
liiteluettelossa olevasta linkistä numerolla 8. 


