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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Seinäjoen kaupunginteatterin 
markkinoinnillisia toimintoja jo olemassa olevissa markkinointikanavissa ja yrittää 
löytää uusia markkinoinnillisia toimenpiteitä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli 
saada tietoa siitä, miten ja kenelle Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi suunnata 
markkinointiviestintäänsä ja mahdollisesti löytää uusia kanavia tähän tarkoituk-
seen.  

Kvantitatiivisena kyselytutkimuksena suoritetussa tutkimuksessa analysoitiin asi-
akkaiden näkemyksiä teatterin markkinointiviestinnästä. Oli tärkeää antaa toimek-
siantajalle mahdollisimman paljon hyötyä oman liiketoimintansa markkinoinnin ke-
hittämiseen. Opinnäytetyössä perehdyttiin myös kulttuuriorganisaation markkinoin-
tiviestintään ja asiakkuuden hallintaan.  

Tutkimuksen vastausprosentti oli 49 %. Tulosten perusteella saatiin tietoa esimer-
kiksi, siitä, mistä asiakkaat hakivat yleisimmin tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin 
toiminnasta, kuinka usein sellaisia markkinointikanavia, kuten lehtiä ja Facebookia 
käytetään ja kuinka usein markkinoinnillisia toimenpiteitä tulisi suorittaa. Lisäksi 
kartoitettiin vastaajien mielipiteitä yleisesti teatterin markkinoinnista. Tutkimuksesta 
saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Seinäjoen kaupunginteatterin 
markkinointi on tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta tietyissä osa-alueissa on paran-
tamisen varaa. Nämä osa-alueet ovat esimerkiksi lehtimainonta, Internetissä ta-
pahtuva yhteisöllinen markkinointi ja mainonnan säännöllisyys. 

Kehittämisehdotuksiin listattiin uusia markkinointikanavia. Täysin uudella tavalla 
käytettäviksi kanaviksi nousi esimerkiksi radio- ja televisiomainonta.  Lisäksi ker-
rottiin myös uusista mahdollisista mainospaikoista aikakaus- ja sanomalehdissä, 
joita ei ole ennemmin käytetty. Jo käytössä oleviin markkinointikanaviin ehdotettiin 
parannuksia ja uudenlaisia käyttömahdollisuuksia.  
 
 
Avainsanat:  Markkinointiviestintä, asiakkuudenhallinta, kanavat, markkinoinnilliset 
toimenpiteet 
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The goal of this thesis was to improve all marketing measures in the Seinäjoki City 
Theatre, find new possible ways to handle the marketing and also to find new 
marketing channels. In addition, the goal was to get more information about at 
whom and how Seinäjoki City Theatre should aim its marketing.  
 
The research was performed as a quantitative research. In the research the cus-
tomers’ opinion about the marketing communications of the theatre were analyzed. 
It was also important to give the commissioner as much information as possible for 
the development of its future business. In the thesis the marketing communica-
tions of a cultural organization was handled as well as customer management. 
 
The response rate of the research was 49%. With the results from the research, 
information for example, about where the customers got their information concern-
ing the Seinäjoki City Theatre, how often marketing channels such as papers and 
Facebook were used, and also, how often marketing measures should be taken, 
was received. In addition, it was discovered how the customers feel about thea-
tre’s marketing in general. The results showed that the marketing of the theatre 
was thought to be generally good, but in certain areas there were some improve-
ments to be made. The things needing improvement are for example the advertis-
ing seen in papers, the communal marketing taking place online in the Internet and 
the regularity of the marketing measures.  
 
Development proposals included new marketing channels, such as radio and tele-
vision marketing. Furthermore, new possible advertisement spaces in magazines 
and newspapers were mentioned, none of which have been used before. To the 
marketing channels already in use, improvements and ideas were proposed. 
 
 
Keywords: Marketing communications, customer management, marketing chan-
nels, marketing measures 
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 KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 

Markkinointikanavat Markkinointikanavilla tarkoitetaan kanavia, joiden kautta 

asiakkaille viestiään ja markkinoidaan organisaation tuot-

teita tai palveluita. Tällaisia kanavia voivat olla esimerkiksi 

televisio, radio, katumainonta, suoramainonta ja kaikki 

muut kanavat, joiden kautta asiakkaille voidaan viestiä. 

 

Markkinoinnilliset toimenpiteet Tässä opinnäytetyössä markkinoinnillisilla 

toimenpiteillä tarkoitetaan yleisesti kaikkia mahdollisia 

toimia, jotka kuuluvat markkinointiin. Konkreettisemmin 

sillä tarkoitetaan esimerkiksi mainoskampanjoita, hinnan 

alennuksia ja kaikkia muita ostomäärää ja –tiheyttä lisää-

viä toimia. Opinnäytetyössä puhuttaessa markkinoinnilli-

sista toimista, tarkoitetaan samaa kuin markkinoinnillisilla 

toimenpiteillä. 

Sissimarkkinointi Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka on 

epätavallisien, täysin uusien ja totutusta poikkeavien 

markkinointikeinojen käyttöä organisaation toiminnasta ja 

toimialasta riippuen. 

Nonprofit –organisaatio   Nonprofit -organisaatio on voittoa tavoittelematonta 

liiketoimintaa harjoittava, yleensä julkisen sektorin piiriin 

kuuluva organisaatio tai yritys.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Liiketoiminnan päätavoite on tehdä voittoa. Asiakkaat ovat taas toimivan liiketoi-

minnan edellytys ja yksi sen tärkeimmistä osa-alueista. Asiakkaiden kulutuksen 

kautta yritys tekee voittoa. On kuitenkin olemassa erityyppisiä yrityksiä, voittoa 

tavoittelevia ja voittoa tavoittelemattomia. Teatteri on yksi erittäin vahva esimerkki 

voittoa tavoittelemattomista palveluorganisaatioista.  

Julkisen sektorin organisaatioiden liiketoiminnalta ei yleensä vaadita voiton tuot-

tamista, mutta niissä kuitenkin keskustellaan paljon liikkeenjohtoon liittyvästä tu-

losvastuusta. Tulosvastuu on tuonut mukanaan kuitenkin budjetti-, kannattavuus-, 

hallinta- ja tehokkuuskeskustelut mukaan kuvaan. Liikkeenjohtoon liittyvä vastuu 

tarkoittaa myös sitä, kuinka hyvin hallitaan ja johdetaan nonprofit -organisaatioon 

liittyviä ihmisiä, tavoitteita ja millä resursseilla näihin asioihin liittyviä toimintoja 

tehdään. (Vuokko 2004, 93.) 

Olipa liiketoiminta minkä tyyppistä tahansa, sen suurimpia toimintoja on toimiva 

markkinointi. Markkinoinnin avulla tavoitetaan haluttu asiakasryhmä ja saadaan 

palvelulle tai tuotteelle kysyntää ja tätä kautta kulutusta. Markkinointi yrityksen työ-

kaluna vaatii suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä. Missä markkinoidaan, miten ja 

kenelle, ovat tärkeimpiä kysymyksiä, joilla markkinointia viedään eteenpäin. On 

tiedettävä oman liiketoiminnan tavoitteet, kehityskohteet ja toisaalta myös rajoit-

teet. Kulttuurialalla – ja varsinkin teatterin toimintaa ajateltaessa, esimerkiksi bud-

jetti ja kävijämäärä ovat tietynlaisia mittareita, jotka kertovat markkinoinnin toimi-

vuudesta. 

Markkinoinnin toimivuutta voi aina kehittää eteenpäin ja paremmaksi. Markkinointi 

tapahtuu tietyllä tavalla asiakkaiden ehdoilla ja saatavilla olevien markkinointi-
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kanavien kautta. Markkinointi on kuin kehittämishanke, joka elää koko ajan eteen-

päin, ja sen tilannetta tulee kartoittaa jatkuvasti. Ilman jatkuvaa kehitystä liiketoi-

minta voi jämähtää paikoilleen. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Seinäjoen kaupunginteatteri. Opinnäytetyön 

tekijä suoritti tradenomi-opintoihinsa liittyvän työharjoittelun kyseisessä organisaa-

tiossa ja esitteli toiveensa opinnäytetyön aiheen löytämiseksi. 

Aiheen valinta tuntui luonnolliselta, sillä opinnäytetyöntekijälle oli harjoittelun aika-

na tullut tutuksi Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointiviestintä monesta eri 

näkökulmasta. Henkilöstömuutokset yrityksessä vaativat myös uusia tuulia mark-

kinoinnilliselta kannalta. Myöhemmin käsiteltävän teorian rinnalla on käyty läpi 

myös Seinäjoen kaupunginteatterin nykytilaa, ja sitä, miten teoriassa läpikäydyt 

tilanteet hoidetaan konkreettisesti tällä hetkellä. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa Seinäjoen kaupunginteatterin 

markkinoinnillisia toimintoja jo olemassa olevissa markkinointikanavissa ja yrittää 

löytää uusia markkinointikeinoja ja – kanavia.  Tämän lisäksi tutkimuksen tarkoi-

tuksena on saada mahdollisimman kattavaa tietoa siitä, mitä kautta (missä), miten 

ja kenelle Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi suunnata markkinointiviestintäänsä 

ja mahdollisesti löytää uusia kanavia tähän tarkoitukseen. Lisäksi tutkimuksen 

kautta toivottiin löydettävän mahdollisimman hyvät keinot markkinointikanavissa 

operoimiseen. Tutkimuksessa myös analysoidaan asiakkaiden näkemyksiä Seinä-

joen kaupunginteatterin markkinointiviestinnästä yleisesti. Tärkeintä on kuitenkin 

antaa toimeksiantajalle mahdollisimman paljon hyötyä oman liiketoimintansa 

markkinoinnin kehittämiseen. Opinnäytetyössä perehdytään myös kulttuuriorgani-

saation markkinointiviestintään ja asiakkuuden hallintaan.  

Tutkimusongelmana voidaan purkaa pääkysymykseksi ”Miten Seinäjoen kaupun-

ginteatterin markkinointikanavien toimivuutta voidaan kehittää?”. Pääkysymyksen 
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ratkaiseminen edellyttää, että tutkimuksessa selvitetään myös ”Mitä uusia markki-

nointikanavia voidaan valjastaa Seinäjoen kaupunginteatterin käyttöön?”. Nykyis-

ten markkinointikanavien toimivuus halutaan maksimoida ja löytää niissä piilevät 

ongelmat. Markkinointikanavat halutaan valjastaa mahdollisimman tuottaviksi Sei-

näjoen kaupunginteatterin toiminannan ja markkinoinnin kannalta.  

Tässä opinnäytetyössä ja siinä suoritettavassa tutkimuksessa keskitytään Seinä-

joen kaupunginteatterin asiakkaiden seuraamien markkinointikanavien tutkimuk-

seen. Tutkimuksessa tutkitaan sitä, kuinka hyvin valitut markkinointikanavat toimi-

vat ja miten hyvin asiakkaita niillä tavoitetaan. Tutkimuksen avulla saadaan selvil-

le, onko Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointi halutunlaista, tarpeeksi laajaa 

ja näkyvää. Tutkimukseen on valittu joukko perusteltuja kysymyksiä, joiden avulla 

saadaan mahdollisimman paljon tietoa halutuista asioista. 

1.3 Seinäjoen kaupunginteatteri 

Seinäjoen kaupunginteatteri on keskisuuri ammattiteatteri, joka on muodoltaan 

osakeyhtiö. Teatterin toimiala on kulttuuri- ja teatteriala. Seinäjoen kaupunginteat-

teri perustettiin vuonna 1968, jolloin se toimi nykyisessä Seinäjoella toimivassa 

nuorisokeskuksessa. Seinäjoen kaupungintalon viereen teatteri muutti vuonna 

1987. Itse teatteritalo juhli 20-vuotisjuhliaan vuonna 2007, ja seuraavana vuonna 

Seinäjoen kaupunginteatteri juhli ammattiteatterin 45-vuotistaivaltaan. (Seinäjoen 

kaupunginteatteri 2010b, 2.) 

Teatterissa toimii neljä näyttämöä; Alvar-sali, joka toimii päänäyttämönä, Elissa -

näyttämö, pikkustudio ja teatteriravintola. Alvar-salissa on 429 istumapaikkaa, 

Elissa -näyttämöllä 100 paikkaa, pikkustudiossa 46 paikkaa ja teatteriravintolassa 

120 paikkaa. (Seinäjoen kaupunginteatteri 2010b, 3.) Vuonna 2009 teatterin ala-

kertaan, vanhaan metalliverstaaseen rakennettiin täysin uusi näyttämö, jota kutsu-

taan verstasteatteriksi. Syyskuussa 2009 verstasteatteri sai ensimmäisen ensi-

iltansa Rottajahti-näytelmän kautta.  



  

 

11 

 

Seinäjoen kaupunginteatterin liikevaihto liikkuu noin kolmesta neljään miljoonaa 

euroa vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2006 liikevaihto oli 3 651 00,00 euroa. Liike-

vaihto koostuu kolmesta eri osa-alueesta; lipputuloista, Seinäjoen kaupungin avus-

tuksesta ja valtion avustuksesta. Vuonna 2006 pääsylipputulojen osuus oli 41,8 %, 

kaupungin avustus 34,4 % ja valtion avustus vastaavasti 23,8 %. (Seinäjoen kau-

punginteatteri 2006, 3.) Vuonna 2009 Seinäjoen kaupunginteatterin liikevaihto oli 

37 568 47,19 euroa, joka osoittaa liikevaihdon lievää positiivista kasvua. Vuoden 

2009 lopussa omaa pääomaa yrityksellä oli 24550,89 euroa enemmän kuin vuon-

na 2008. (Seinäjoen kaupunginteatteri 2009, 6-7.) 

Seinäjoen kaupunginteatterin vuosittainen kävijämäärä on noin 70 000 – 90 000 

kävijää. Yleisö koostuu laajan maakunnan katsojakunnasta, sillä Seinäjoki on noin 

200 000 asukkaan ympäröimä maakuntakeskus. Vuoden 2010 kävijätavoite on 

68 000 katsojaa. (Seinäjoen kaupunginteatteri 2010b, 2.) 

Seinäjoen kaupunginteatterin toiminta on jaksotettu kahteen suurempaan kauteen. 

Uuden kauden aloittaa syksy, jolloin lanseerataan uudet näytelmät ja vietetään 

syyskauden avajaisia. Kevätkausi on aikaa, jolloin uusien näytelmien lisäksi osa 

suosituista syksyn näytelmistä voi tilanteen mukaan jatkaa ohjelmistossa. Syys-

kauden markkinointi aloitetaan jo aikaisin edellisellä kevätkaudella ja vastaavasti 

kevätkauden markkinointi aloitetaan syksyllä. Näytelmät, lipunmyynti ja teatterin 

markkinointi jatkuu syyskuun alusta aina toukokuun loppuun, jonka jälkeen teatte-

rin toiminta hiljenee kesän ajaksi ja Seinäjoen kaupunginteatterista riippumaton 

harrastajateatterikesä -toiminta alkaa.  

Seinäjoen kaupunginteatteri työllisti syksyllä 2009 noin 55 vakituista työntekijää, 

joista taiteellista henkilökuntaa oli 21, teknistä henkilökuntaa 26, toimistohenkilö-

kuntaa 5 ja hallinnon henkilökuntaa 4 henkilöä. Vuoden 2009 lopussa kuukausi-

palkkaisia työntekijöitä oli 55, loput tilapäisiä tai vierailijoita. Suurin osa henkilö-

kunnasta tekee kuusipäiväistä työviikkoa. (Seinäjoen kaupunginteatteri 2010b, 3.) 

Seinäjoen kaupunginteatterin hallitus huolehtii teatterin hallinnosta ja toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enin-
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tään yhdeksän (9) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja yhtä monta samaksi 

ajaksi valittua henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2009 hallitukseen kuului kahdeksan 

(8) jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä. (Seinäjoen kaupunginteatteri 2009,1.)  

Teatterin hallitus nimeää teatterinjohtajan tai talouspäällikön toimitusjohtajaksi 

määräajaksi, joka on neljä (4) vuotta, ellei hallitus erityisen syyn vuoksi toisin pää-

tä. Toimitusjohtaja hoitaa teatterin juoksevaa hallintoa, hallituksen antamien ohjei-

den ja määräysten mukaisesti. Tämän hetkisenä toimitusjohtajana ja talouspäällik-

könä toimii Marja-Leena Kallantie.  (Seinäjoen kaupunginteatteri 2009, 2.) 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Koska kohdeorganisaatiossa oli ollut paljon henkilöstömuutoksia, toivottiin opin-

näytetyöstä edellisistä vuosista poikkeavaa, joten pelkkä asiakastyytyväisyystut-

kimus jätettiin pois suunnitelmista. Opinnäytetyön tekijä painotti haluavansa antaa 

toimeksiantajalle mahdollisimman paljon hyötyä opinnäytetyöstään. Muutamien 

keskusteluiden jälkeen päädyttiin tutkimaan Seinäjoen kaupunginteatterin käyttä-

miä markkinointiviesintäkanavia ja kuinka hyvin ne toimivat. Tekijä itse halusi lisätä 

opinnäytetyöhönsä mahdolliset kehittämisehdotukset ja uusien mahdollisten mark-

kinointivientintäkanavien esittelyn.  

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa kerrotaan yleisesti johdannon lisäksi tutki-

muksen taustasta, aiheen valintojen motiiveista ja aiheen rajauksesta. Luvussa 

esitellään tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet. Tutkimuksen toimeksianto 

käydään läpi myös pääpiirteittäin. Näiden lisäksi luvussa käsitellään toimeksianta-

jaorganisaation, Seinäjoen kaupunginteatterin toimintaa. Tarkemmin tarkastellaan 

toimeksiantajaorganisaation hallinnollista toimintaa ja henkilökunnan rakennetta.  

Opinnäytetyön teoriaosuus alkaa luvusta kaksi. Siinä käsitellään asiakkuuden hal-

linnan keskeisimpiä toimintoja. Teorian rinnalla analysoidaan Seinäjoen kaupun-

ginteatterin vastaavia jo käytössä olevia asiakkuuden hallinnan toimintoja. Luvus-
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sa käsitellään asiakastiedon kerääminen ja sen rekisteröintiä ja sitä, mitä rekiste-

röidylle tiedolle tulisi tehdä. Luvussa hahmotellaan tavoitteet ja strategiat asiakas-

ryhmittäin ja mietitään, miten asiakassuhteita tulisi ylläpitää ja seurata. Opinnäyte-

työn toinen teorialuku (luku 3, Kulttuuriorganisaation markkinointiviestintä) käsitte-

lee kulttuuriorganisaation markkinointikanavia ja markkinointiviestintää rinnakkain. 

Luvussa läpikäydään markkinointiviestinnän kohderyhmät, tavoitteet, strategiat ja 

markkinointiviestinnän muodot. Jokaisen teoreettisen osuuden jälkeen teoria- 

osuutta sovelletaan Seinäjoen kaupunginteatterin toimintaan. 

Neljännestä luvusta alkaa opinnäytetyön empiirisen tutkimuksen osuus. Empiiri-

sessä osuudessa käydään ensin läpi tutkimuksen pätevyyden kriteerit, tutkimuk-

sen toteutus ja otanta, kyselyn konkreettinen suorittaminen sekä aikataulutus. Lu-

vussa kerrotaan myös tutkimuksen saatekirjeen teko ja kyselylomakkeen laadinta 

sekä esitestaus. Näiden seikkojen ohella neljännessä luvussa keskitytään tutki-

muksesta saatujen tulosten analysointiin niin kuvioin kuin sanallisestikin. Siinä ker-

rotaan tärkeimmät seikat tutkimusryhmittäin, jotka nousivat tutkimuksen tuloksista.  

Viimeinen, viides luku koostuu yhteenvedosta ja kehittämisehdotuksista yleisellä 

tasolla, jolloin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset nivoutuvat yhteen. Joihinkin 

kehittämisehdotuksiin on paneuduttu tarkemmin ja kerrottu syvemmin, miten ne 

voidaan konkreettisesti toteuttaa tulevaisuudessa. 
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2 ASIAKKUUDEN HALLINTA 

2.1 Asiakastiedon keruu ja rekisteröinti 

Asiakasrekisteri on hyvä työkalu liiketoiminnan hoitamiseen. Asiakasrekistereiden 

avulla yritys voi keskittää tietynlaista markkinointia erilaisille ryhmille ja näin mak-

simoida markkinoinnillisista toimenpiteistä saatavaa hyötyä. Asiakasrekistereitä 

voidaan myös pitää tietynlaisina markkinointikanavina tai väylinä, joiden kautta 

yritys voidaan yksilöidä eri asiakasryhmien ostokäyttäytymistä erilaisin markkinoin-

tikeinoin. (Bergström & Leppänen 2009, 463.) Asiakkuuden hallintaan liittyviä toi-

mia on käsitelty myös Seinäjoen kaupunginteatterin nykytilan kautta. 

Erilaisista asiakasryhmistä voidaan ylläpitää rekisteriä, johon kirjataan yritykselle 

markkinoinnillisesti tärkeää tietoa. On myös tärkeää kerätä tiedot nykyisistä ja uu-

sista potentiaalisista asiakkaista yrityksen sisältä ja ulkoa. Asiakasrekisterien avul-

la tiedot erilaisista asiakkaista pysyvät yhdessä paikassa, tiedot on helppo etsiä 

käsiinsä ja myös asiakassuhteen kehittymistä voidaan tarkastella vuosien saatos-

sa. Myös yksilöllisten markkinoinnillisten toimenpiteiden suunnittelu on yksinkertai-

sempaa ja helpompaa. (Bergström & Leppänen 2009, 463.) 

Asiakassuhdemarkkinoinnissa on tärkeää miettiä, mitä tietoja yritys asiakkaistaan 

kerää. Perustettaessa tai uudelleenjärjesteltäessä asiakasrekisteriä täytyy ottaa 

huomioon muun muassa se, mitä tietoja asiakkaista tarvitaan, miten tiedot rekiste-

röidään, miten saatuja tietoja hyödynnetään ja miten rekisteriä huolletaan ja päivi-

tetään. Asiakasrekisteriin ei kuitenkaan kannata kerätä kaikkea mahdollista tietoa, 

vaan kannattaa myös taloudelliselta ajateltuna kannalta määritellä etukäteen, mil-

laisia tietoja todella tarvitaan. Esimerkiksi ajan tasalla olevat yhteystiedot ja tietyt 

demografiset tiedot ovat hyvä perusta asiakasrekisterien sisältämälle tiedolle. 

Asiakassuhteen kehittyessä rekisteriin voidaan merkitä tarkempia tietoja esimer-

kiksi ostokäyttäytymisestä. Esimerkiksi ostokäyttäytymisestä voidaan merkitä tie-
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toa ostotiheydestä, ajankohdasta, ostopaikasta ja käytetystä rahamäärästä. (Berg-

ström & Leppänen 2009, 464–465.) 

 Tällä hetkellä Seinäjoen kaupunginteatterilla on käytössä vain yksi asiakasrekiste-

ri edellisten kolmen sijaan. Kyseiseen asiakasrekisteriin kirjataan jokainen asiakas, 

joka on suostunut olemaan Seinäjoen kaupunginteatterin kanta-asiakas. Asiakas 

voi ilmoittaa itsensä kanta-asiakkaaksi teatterin kotisivuilla Internetissä, erillisellä 

liittymislomakkeella tai esimerkiksi lippuja varatessaan. Kanta-asiakkaille annetaan 

ajankohtaista tietoa esimerkiksi tarjouksista ja erikoistapahtumista. Markkinointi on 

pääasiassa suoramainontaa joko sähköpostitse tai paperimateriaalina. Kanta-

asiakasrekisterin välityksellä myös lähetetään tietty määrä teatterin ohjelmistoleh-

tisiä.  

Seinäjoen kaupunginteatterin ainoaa asiakasrekisterilistaa käytetään tällä hetkellä 

suppeahkosti siihen nähden, kuinka suuren hyödyn siitä voisi saada. Asiakkaiden 

osoitetiedot eivät aina ole välttämättä ajan tasalla, eikä kanta-asiakkaita ole ryhmi-

telty tarpeeksi tarkasti. Samassa ryhmässä saattaa olla henkilöitä, jotka ostavat 

teatterin palveluita kerran vuodessa ja myös niitä, jotka ostavat ainakin yhden li-

pun jokaiseen ohjelmistossa olevaan näytelmään. On siis tärkeää sisäistää, että 

jokainen asiakas on tärkeä teatterissa (Mäki-Mantila 2009).  Asiakasrekisterilistan 

antamaa hyötyä vähentää myös se, että järjestelmä ja tietokoneet, joissa rekisteriä 

pääasiassa päivitetään ja käytetään, ovat vanhoja ja tietokone-ohjelma raskas. 

Esimerkiksi tietyillä hakukriteereillä tehtävä haku tuottaa useasti ongelmia. Asia-

kasrekisterilistojen käytön kehittämisestä on jatkettu enemmän luvussa 5, Yhteen-

veto ja kehittämisehdotukset.  

2.2 Asiakasanalyysit ja asiakasryhmittely 

Asiakasanalyysit ja asiakkaiden ryhmittely tehokkaasti vaatii päivitettyjä asiakasre-

kistereitä. Edellisessä kappaleessa mainittujen tietojen ollessa ajan tasalla, on 

asiakkaiden analysointi ja sitä kautta ryhmittely tehokkaampaa ja helpompaa. Täs-

sä yhteydessä on siis tärkeää selvittää, keitä asiakkaat todella ovat ja millaisin 
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demografisin perustein heitä voidaan ryhmitellä. (Mäntyneva 2003, 25). 

Perinteisen asiakasryhmittelyn mukaan asiakkaat voidaan luokitella neljään perin-

teiseen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat potentiaaliset asiakkaat, jotka 

kuuluvat kohderyhmään, jota yritys tavoittelee, mutta jotka eivät ole vielä ostaneet 

yrityksen tuotteita tai palveluita. Toiseen ryhmään kuuluvat asiakkaat, jotka ostavat 

yrityksen tuotteita tai palveluita satunnaisesti ilman tiettyä ostokaavaa. Kolman-

teen ryhmään kuuluvat luonnollisesti kanta-asiakkaat, jotka ostavat yrityksestä 

säännöllisesti ja toistuvasti. Neljäs, ja monesti unohdettu ryhmä on asiakasryhmä, 

johon kuuluvat henkilöt, jotka eivät enää osta yrityksen tuotteita tai palveluita esi-

merkiksi pettymyksen, muuton, kuoleman tai huonon asiakaspalvelun vuoksi. 

(Bergström & Leppänen 2009, 467.) 

2.2.1 Perinteisen asiakasryhmittelyn syventäminen 

Potentiaalisten asiakkaiden, satunnaisasiakkaiden, kanta-asiakkaiden ja entisten 

asiakkaiden ryhmittelyä voidaan tarkentaa luokittelemalla asiakkaat ryhmien sisäl-

lä tarkemmin. Potentiaaliset asiakkaat voidaan luokitella suspekteiksi, joista yrityk-

sellä ei ole juuri lainkaan tietoa, tai prospekteiksi, eli asiakkaiksi, joista yritys on 

saanut esimerkiksi yhteys- ja demografisien tietojen lisäksi hieman tietoa ostokäyt-

täytymisestä. (Bergström & Leppänen 2009, 467.) 

Yritykselle on tärkeää tunnistaa ensiostajat, jotka olisi saatava tyytyväisiksi, jotta 

asiakassuhde saadaan jatkumaan ja kehittymään tulevaisuudessa. Täytyy siis ot-

taa huomioon, että satunnaisasiakas voi samaan aikaan olla myös ensiostaja tai 

satunnaisesti ostava uusintaostaja. Kanta-asiakkaat voidaan edelleen luokitella 

erilaisiin ryhmiin. Tällaisia luokitteluja voi olla avainasiakkaat ja perusasiakkaat, 

jotka ovat yrityksen ylivoimaisesti tärkeimmät asiakkuudet. Entiset asiakkaat voi-

daan luokitella esimerkiksi asiakassuhteen katkeamisen perusteella. Tärkeintä on 

kuitenkin se, että yritys saa asiakassuhteen katkeamiselle oikean ja konkreettisen 

syyn ja oppii menetettyjen asiakkaiden kautta, miten kasvattaa nykyisten ja poten-

tiaalisten asiakkaiden asiakassuhteita. Näiden ryhmien lisäksi yritys voi seurata 
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myös suosittelijoiden ryhmää. Suosittelijat ovat henkilöitä, jotka suosittelevat yri-

tyksen tuotteita tai palveluita muille henkilöille, vaikka eivät välttämättä ole itse 

merkittäviä ostajia yrityksen liikevaihdon kannalta. (Bergström & Leppänen 2009, 

468.) 

 

Kuvio 1. Perinteinen asiakasryhmittely ja asiakassuhteen tasot (Bergström & Lep-
pänen 2009, 468). 

Yllä oleva kuvio on mukailtu Bergström ja Leppäsen (2009, 468) mukaan. Seinä-

joen kaupunginteatterissa suspekteiksi voidaan luokitella esimerkiksi potentiaaliset 

asiakkaat, jotka asuvat muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla, eivät ole vielä tutustu-

neet, saatikka ostaneet teatterin palveluita. Näitä asiakkaita voidaan saavuttaa 

esimerkiksi mainostamalla eri kaupunkien paikallislehdissä (esimerkiksi Tampe-

reen, Vaasan ja Turun paikallislehdet). 

Prospektit, eli asiakkaat, joista Seinäjoen kaupunginteatterilla on jo jotain tietoa, 

voivat olla esimerkiksi eri yhteistyötahojen asiakkaita. Näiksi yhteistyötasoiksi voi-

daan mainita esimerkiksi järjestöt ja niihin kuuluvat henkilöt, yritykset ja heidän 
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asiakkaansa ja henkilökuntansa ja muut mahdolliset tahot. Prospekteille voidaan 

tulevaisuudessa hahmottaa omanlaisia markkinointitoimenpiteitä, esimerkiksi yh-

teistyön merkeissä niin sanottujen ”emoyritysten” kautta. Esimerkiksi asiakas, joka 

kuuluu omalla paikkakunnallaan Martta-järjestöön, voi olla yhteyshenkilö, jonka 

kautta Seinäjoen kaupunginteatteri tarjoaa omia palveluitaan järjestön muille hen-

kilöille. On tärkeää kuitenkin huomata, että yhteistyötahojen ja –toiminnan kautta 

pyritään saamaan kontakti yksittäisiin asiakkaisiin, eikä ryhmiin. 

Kanta-asiakkaille tulisi olla oma, räätälöity tapa kommunikoida, markkinoida ja he-

rättää ostohalukkuutta. Kanta-asiakkaille suunnattuja toimintoja on kerrottu luvus-

sa 5.11, asiakasrekisterilistat. Kuten kuvion 1. ryhmittely osoittaa, tulee kanta-

asiakkaista erottaa yrityksen avainasiakkaat, joita edustavat tällä hetkellä Seinäjo-

en kaupunginteatterin kutsuvieraslistoilla olevat henkilöt. Kutsuvieraisiin kuuluu 

tällä hetkellä julkisuuden henkilöitä ja muita vaikuttavia henkilöitä Etelä-

Pohjanmaan alueelta. Kutsuvieraslistalla olevat henkilöt kutsutaan erikseen esi-

merkiksi ensi-iltoihin ja heille annetaan erityishuomiota. On myös olennaista miet-

tiä, kannattaisiko kutsuvieraslistoihin lisätä niin sanottuja tavallisia henkilöitä, kan-

ta-asiakkaita, jotka voivat myöhemmin muuttua myös suosittelijoiksi. Seinäjoen 

kaupunginteatterin tulisi valjastaa erityisesti tämä suosittelijoiden ryhmä, johon 

kuuluu tällä hetkellä edesmenneen pilettiporukan jäsenet ja muut epäviralliset ta-

hot. Tällaisille henkilöille tulisi antaa mahdollisimman paljon huomiota tulevien 

markkinointitoimenpiteiden kautta. Tyytyväisten suosittelijoiden avulla olisi mahdol-

lista päästä myös tilanteeseen, jossa puskaradiota voitaisiin jossain määrin hallita. 

2.2.2 Ostokäyttäytymisen kautta tapahtuva asiakasryhmittely 

Perinteisen asiakasryhmittelyn lisäksi asiakkaita voidaan ryhmitellä muillakin ta-

voin. Myöhemmin esiteltävien tutkimustulosten valossa, voidaan ehdottaa myös 

ostokäyttäytymisen perusteella tapahtuvaa ryhmittelyä.  

Yrityksen nykyisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä voidaan tutkia esimerkiksi 

asiakasrekistereiden ja myyntitilastojen avulla. Ensimmäinen tehtävä ennen lopul-
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lista luokittelua on päätettävä, millä perustein luokittelu tehdään. Asiakkaiden os-

tokäyttäytymistä voidaan tarkastella muun muassa viimeisimmän ostoajankohdan 

kannalta, ostotiheyden ja –määrän kannalta ja lopuksi ostokohteiden kannalta. 

(Bergström & Leppänen 2009, 469.) 

Seinäjoen kaupunginteatterin nykyisen kanta-asiakasrekisterin avulla on mahdol-

lista saada selville yllämainitut seikat tulevaa luokittelua varten. Kun luokittelu on 

saatu valmiiksi, on tärkeää varmistaa, että tulevaisuudessa saatavien uusien asi-

akkaiden ostokäyttäytyminen rekisteröidään tarkasti asiakasrekistereihin. Näin 

asiakasrekisterien sisältämä tieto kasvaa. Tätä kautta jatkossa voidaan keskittyä 

ryhmien entistä syvempiin markkinoinnillisiin toimenpiteisiin ja henkilökohtaisem-

paan markkinointiin henkilötasolla. 

2.3 Tavoitteet ja strategiat eri asiakasryhmille 

Yhteinen tavoite kaikille asiakasryhmille on saada asiakkaat sitoutumaan yrityk-

seen ja sitoutumisen kautta kasvattaa ostoja ja ostokertoja (Siukosaari 1999, 133). 

Parhaimmassa tilanteessa yritys saisi oikeanlaisen asiakassuhdemarkkinoinnin 

kautta kasvatettua kanta-asiakkaiden ja suosittelijoiden ryhmiä mahdollisimman 

suuriksi. Myöhemmin voidaan arvioida, kuinka sitoutunut asiakas yritykseen on. 

Tällöin ne henkilöt, jotka tuntevat asiakkaat (asiakaspalvelijat) arvioivat asiakkuu-

den lujuutta erilaisin tavoin (Lehtinen 2004, 143). 

Kun asiakkuuksien yleiset periaatteet on määritelty, jokaiselle asiakasryhmälle 

laaditaan tavoitteet ja millä keinoin tavoitteet saavutetaan. Tässä tilanteessa asi-

akkuudet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joilla määritellään, mitä toimintoja 

niille tulevaisuudessa tehdään. Nämä ryhmät ovat säilytettävät, kehitettävät ja 

muutettavat tai poistettavat asiakkuudet. Säilytettäviin asiakkuuksiin kuuluvat asia-

kassuhteet, jotka ovat sekä yrityksen että asiakkaan kannalta hyödyllisiä. Kehitet-

täviin asiakkuuksiin kuuluvat asiakassuhteet, joita voidaan hyödyntää ja kehittää 

tulevaisuudessa tietynlaisissa tilanteissa. Muutettaviin tai poistettaviin asiakkuuk-

siin kuuluvat asiakassuhteet, joita täytyy muuttaa esimerkiksi liian suurien palvelu-
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kustannusten vuoksi. Poistettavia asiakassuhteita voi syntyä esimerkiksi asiak-

kaan maksuvaikeuksien kautta. Tuolloin täytyy pyrkiä myönteiseen asiakassuh-

teen päättämiseen. (Bergström & Leppänen 2009, 472–473.) 

Strategioita voidaan hioa asiakkaan sitouttamisen kautta. Grönroosin (2007, 38–

39) mukaan on olemassa kolmenlaisia syitä, miksi asiakas sitoutuu yritykseen. 

Luottamus yritykseen vähentää asiakkaan halua vaihtaa yrityksestä toiseen. Luot-

tamuksen kautta asiakas myös tuntee uskollisuutta yritystä kohtaan, joka myös 

vahvistaa tuntemusta siitä, että asiakas itse hyötyy yrityksestä. Sosiaalisen kans-

sakäymisen kautta asioiminen on henkilökohtaisempaa ja asiakas tuntee itsensä 

erityiseksi, esimerkiksi kun yrityksen henkilökunta tunnistaa asiakkaan henkilökoh-

taisella tasolla. Tätä kautta asiakas kokee itsensä osaksi yritystä ja sitoutuu enti-

sestään yritykseen. Kolmantena syynä Grönroos esittää erityskohtelun. Erityiskoh-

telu sisältää esimerkiksi muille asiakkaille rajoitettuja palveluita ja erikoistarjouksia. 

Tärkeintä on näyttää tietyin tavoin asiakkaan erottuminen muista asiakasryhmistä. 

(Grönroos 2007, 38–39.) 

2.4 Asiakassuhteiden ylläpitäminen ja seuranta 

Satunnaisasiakkaat tuovat yritykselle hyödyntämätöntä ostopotentiaalia, ellei osto-

tapahtumaa saada toistetuksi. Bergströmin ja Leppäsen (2009, 477) mukaan en-

siostoa voi seurata esimerkiksi kiitoskirje ja kannustin seuraavaa ostoa ajatellen. 

Kannustin voi olla alennus, arvonta tai muunlainen houkutin. Ensioston ja mahdol-

lisen uusintaoston jälkeen voidaan asiakkaalle tiedottaa yrityksen uutuustuotteista 

tai –palveluista, suositella kanta-asiakkaaksi ryhtymistä tai kutsua vaikkapa asia-

kastilaisuuksiin. (Bergström & Leppänen 2009, 477.)  

Asiakkaille voidaan esimerkiksi kehitellä uskollisuusohjelma, jonka avulla tyytyväi-

sen asiakkaan asiakassuhteen hoitamisesta tulee yritykselle taloudellisempaa ja 

helpompaa hoitaa. Kokemustensa kautta kanta-asiakas, tai käytettävästä ryhmitte-

lystä riippuen avainasiakas, tietää yrityksen tuotteet tai palvelut entuudestaan ja 

tietää, mitä odottaa käyttäessään niihin taloudellisia varojaan. Tätä kautta myös 
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reklamaatioiden määrä vähenee ja virheet annetaan helpommin anteeksi. (Berg-

ström & Leppänen 2009, 478.) 

Uskollisuusohjelma voi olla tuotteistettu, joka tarkoittaa sitä, että kehitetty ohjelma 

on kaikille asiakkaille julkinen ja siihen on laadittu tarkat säännöt (Bergström & 

Leppänen 2009, 478). Esimerkkinä voidaan käyttää vaatetusalan liikkeiden etuoh-

jelmia, joissa asiakas palkitaan alennuksella tietyn ostomäärän jälkeen.  Tuotteis-

tettua uskollisuusohjelmaa käytetään kuitenkin lähinnä kuluttajamarkkinoinnissa.  

Uskollisuusohjelma voi olla myös tuotteistamaton, jolloin asiakkaalle ei välttämättä 

edes kerrota kaikista mahdollisista hyödyistä, vaan asiakas yllätetään myönteisellä 

tavalla yrityksen toimesta. Tuotteistamatonta uskollisuusohjelmaa käytetään lähin-

nä b-to-b –markkinoinnissa. (Bergström & Leppänen 2009, 478.) 

Siukosaaren (1999, 133) mukaan yrityksellä ei ole asiakkaita, vaan asiakassuhtei-

ta. Siukosaari myös painottaa asiakasrekisterien kautta kerättyjen pohjatietojen 

aktiivista ylläpitoa ja huoltoa, ja huomauttaa, että yrityksen tulee lähestyä asiakas-

taan vähintään neljä kertaa vuodessa.  

Mainonnan ja informoinnin toistuvuus-kappaleessa sivulla 54 kerrotaan tutkimuk-

sessa esille nousseista tuloksista koskien asiakkaiden lähestymistä mainostamis- 

ja markkinointi toimenpitein. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että Seinäjoen 

kaupunginteatterin tulisi mainostaa ja informoida tapahtumistaan kuukausittain tai 

kerran näytöskauden aikana. On kuitenkin hyvä miettiä, tulisiko tehdä tietynlainen 

kompromissi asiakasryhmästä riippuen. Asiaa on pohdittu lisää sinulla 55. 

Yrityksen tulee säilyttää ja kehittää asiakassuhteitaan jatkuvasti. Kun asiakassuh-

demarkkinoinnin työkaluja käytetään oikein, on helpompaa tutkia asiakkaiden käyt-

täytymistä. Kun asiakassuhteen kehittymistä seurataan, voidaan tutkia asiakastyy-

tyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja asiakaskannattavuutta. 

Asiakastyytyväisyys on yksi yrityksen perusmittareista, jotka kertovat liiketoimin-

nan tilasta. Asiakastyytyväisyyttä kannattaa seurata jatkuvasti, jotta erilaisiin tilan-
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teisiin, esimerkiksi huonontuneeseen asiakastyytyväisyyteen, voidaan reagoida 

nopeallakin tempolla. (Bergström & Leppänen 2009, 484.) 

Jatkuva palaute on asiakassuhdemarkkinoinnin yksi peruspilareista. Asiakastyyty-

väisyyttä voidaan seurata muun muassa tyytyväisyystutkimusten ja spontaanin 

palautteen avulla. Spontaanilla palautteella tarkoitetaan asiakkaan omasta tahdos-

ta antamaa palautetta yrityksen toiminnasta, tuotteista tai palveluista. Palaute voi 

olla kiitosta, kehuja, ja moitteita. Yrityksen tulee myös tehdä palautteen antamises-

ta helppoa ja houkuteltavaa ja palautekanavia tulee olla useita. On myös tärkeää, 

että spontaaniin palautteeseen reagoidaan, eikä palaute jää huomioimatta. (Berg-

ström & Leppänen 2009, 484.) 

Tyytyväisyystutkimukset antavat tarkempaa tietoa asiakkaiden tyytyväisyyden ti-

lasta. Tyytyväisyystutkimuksien kohteina ovat asiakkaat ja heidän odotuksensa 

yrityksen tuotteisiin ja palveluihin ja siihen, miten ne toimivat. Asiakastyytyväisyys-

tutkimusten avulla voidaan tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä osa-alueittain, esimer-

kiksi tuoteryhmittäin, osastoittain tai aiheryhmittäin. (Bergström & Leppänen 2009, 

485.) 

Asiakasuskollisuuden seurannalla saadaan selville asiakkaan ostouskollisuus ja 

uskollisuuden kehittyminen, seurataan keskiostosta ja ostotiheyttä, sekä sitä, mitä 

asiakas konkreettisesti yrityksestä ostaa. Täytyy myös huomioida, ettei asiakastyy-

tyväisyys aina takaa asiakasuskollisuutta, sillä jotkut asiakkaat saattavat ostaa 

yrityksen tuotteita tai palveluita esimerkiksi paremman tarjonnan puuttuessa. 

(Bergström & Leppänen 2009, 488.) 

Asiakasuskollisuutta tutkittaessa asiakkaat voidaan luokitella asiakkaisiin, jotka 

ovat vain tietyn aikaa uskollisia yritykselle (hard loyals), asiakkaita, jotka ovat us-

kollisia tietylle merkille kerrallaan (soft loyals) ja asiakkaita, jotka suosivat muuta-

maa yritystä tai merkkiä kerrallaan (shifting loyals). On myös olemassa asiakkaita, 

jotka eivät ole uskollisia millekään tietylle yritykselle tai merkille (switchers). Tavoit-

teena on tunnistaa omien asiakkaiden joukosta erilaiset asiakasuskollisuuden ta-

sot ja pyrkiä lisäämään asiakasuskollisuutta. (Bergström & Leppänen 2009, 488.) 



  

 

23 

 

Seinäjoen kaupunginteatterissa asiakastyytyväisyyttä on seurattu satunnaisin vä-

liajoin opiskelijoiden tekemien asiakastyytyväisyystutkimusten kautta. Viimeksi 

vastaavanlainen yleiskartoitus teatterin asiakkaiden tyytyväisyydestä suoritettiin 

vuonna 2003 (Kolistaja, Kortesmäki & Seppälä 2003, 10). Tulevaisuudessa kan-

nattaa miettiä asiakastyytyväisyystutkimuksien säännöllistä uusimista. Asiaa on 

pohdittu pidemmälle luvussa 5, Yhteenveto ja kehittämisehdotukset. 
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3 KULTTUURIORGANISAATION MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

3.1 Markkinointiviestinnän peruselementit  

Markkinointiviestinnän suunnittelemisen tarkoituksena on aikaan saada yrityksen 

tavoittelemat vaikutukset. Tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen tai organisaa-

tion tunnettuuden lisääminen, ostotiheyden nostaminen ja asiakkaiden mielikuvien 

muuttaminen. Tärkeintä markkinointiviestinnän suunnittelussa on se, että viestin-

nällä saavutettu vaikutus vastaa asetettuja tavoitteita. (Vuokko 2003, 27.) 

Viestinnässä pätevät tietyt peruselementit ja viestintäprosessilla tarkoitetaan sitä, 

mitä viestin lähettämisen ja sen tulkinnan välillä tapahtuu. Viestinnän perusele-

menttejä ovat lähettäjä, vastaanottaja, sanoma, kanava, vaikutus ja viestinnän hä-

lyt. Viestintää voidaan myös kuvata niin sanotun Laswell-formulan kannalta. Las-

well-formulan mukaan viestintä kulminoituu lauseeseen ”kuka sanoo mitä, kenelle, 

minkä kanavan välityksellä ja millaisin vaikutuksin. (Vuokko 2003, 27.) 

 

Kuvio 2. Vuokon (2003, 28) mukaan mukaillut viestintäprosessin peruselementit.  
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Kuviossa kaksi konkretisoidaan markkinointiviestinnän peruselementit ja näyte-

tään, kuinka ne käytännössä toimivat. Aluksi organisaation täytyy määrittää mark-

kinointiviestinnän kohderyhmät (kohderyhmiä analysoidaan tarkemmin luvussa 

3.2). Viestinnän peruslähtökohta on se, että lähettäjät ja vastaanottajat ovat kyke-

neviä viestintään ja ovat motivoituneita siihen. Vastaanottajan motivaatio takaa 

viestinnän onnistumisen sekä tuloksen saannin. Jotta tavoite syntyy, tulee lähettä-

jän koodata viestinsä ja lähettää se vastaanottajalle tiettyä kanavaa pitkin. Kuiten-

kin se, miten vastaanottaja tulkitsee lähetetyn sanoman, määrittää tuloksen. Vas-

taanottajalta siis vaaditaan kyky dekoodata lähettäjän sanoma oikein, että haluttu 

tulos syntyy. Vastaanottajalta ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tarvita motivaa-

tiota sanoman vastaanottoon. Esimerkiksi mainosten toistaminen ja ärsykkeiden 

painottaminen ovat keinoja, joilla sanoma voidaan saada vastaanottajalle, vaikka 

vastaanottaja olisikin passiivinen. (Vuokko 2003, 28–31.) 

Kuviossa 2. näkyy myös palautejärjestelmä, jonka kautta nähdään onko viesti vas-

taanotettu ja onko viestinnällä saavutettu halutunlainen tulos. Jos palautejärjes-

telmä indikoi, ettei viestiä ole vastaanotettu tai halutunlaista tulosta ole syntynyt, 

syynä voi olla viestinnän hälyt. Tyypillisin häly voi olla esimerkiksi vastaanottajan 

negatiivinen suhtautuminen viestin lähettäjään, sen käyttämään kanavaan tai itse 

viestiin. Näiden lisäksi viestinnässä olevia hälyjä voivat aiheuttaa vastaanottajan 

negatiiviset kokemukset organisaation tuotteista, palvelusta tai vaikka asiakaspal-

velusta. (Vuokko 2003, 28–31.) 

Tässä tilanteessa Seinäjoen kaupunginteatteri toimii viestin, eli esimerkiksi mai-

noksen lähettäjänä. Teatterilla on tavoite lisätä ostokertoja, myyntiä ja mahdolli-

sesti saada uusia asiakkaita. Sanomana toimii esimerkiksi Tervetuloa Seinäjoen 

kaupunginteatteriin -tyylinen lehtimainos. Teatterilla on kyky ja motivaatio viestin 

lähetykseen samalla tavalla kuin se osaa koodata lähettämänsä mainoksen hou-

kuttelevaksi ja informoivaksi. Mainoksen lähettämiskanavana käytetään esimerkik-

si Ilkka-lehteä, jota asiakas oletettavasti lukee. Kun asiakas vastaanottaa viestin, 

hän vastaanottaa sen sisältämän sanoman. Asiakkaalla on siis kyky vastaanottaa 

viesti ja hän on motivoitunut saamaan sen lukemalla Ilkka-lehteä. Jos asiakas 

osaa dekoodata viestin sisältämän sanoman tarkoitetulla tavalla, tuloksena on uusi 
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asiakas, uusintaosto ja myynnin kasvu Seinäjoen kaupunginteatterille. Jos haluttu 

tilanne ei toteudu, voidaan määritellä viestinnän hälyiksi esimerkiksi se, että sa-

massa lehdessä mainostaa myös Vaasan kaupunginteatteri, jota asiakas pitää 

parempana edellisten kokemustensa ja käyntiensä perusteella. Tällöin asiakkaalla 

saattaa olla harhauttava kuva Seinäjoen kaupunginteatterista ja sen näytelmätar-

jonnasta. Seurantatutkimusten perusteella (palautejärjestelmä) huomataan, ettei 

lähetetyn viestin ärsyke ollut esimerkiksi tarpeeksi voimakas, koska haluttua tulos-

ta ei saavutettu. Tämän perusteella Seinäjoen kaupunginteatteri voikin tulevaisuu-

dessa miettiä tehokkaampia viestejä, kanavia ja mahdollisesti sitä, miten ylimää-

räisiä viestinnän hälyjä voidaan poistaa.  

Yhteenvetona voidaan pitää Bergströmin ja Leppäsen (2009, 328) kehittelemää 

kuviota markkinointiviestintä kilpailukeinona, joka on mukaillen kuvattu alla. 

 

Kuvio 3. Markkinointiviestintä yrityksen kilpailukeinona (Bergström & Leppänen 
2009, 328). 

3.2 Markkinointiviestinnän kohderyhmät ja tavoitteet 

Markkinointiviestintää tulee suunnitella kohderyhmittäin niin, että viestinnästä 

muodostuu halutunlainen ja yhtenevä kokonaisuus. Viestintää täytyy siis käsitellä 
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koko organisaation näkökulmasta, että sen kohderyhmien kannalta katsottuna. 

Markkinointiviestinnällä voi olla monia erilaisia ryhmiä, esimerkiksi nykyiset ostajat, 

mahdolliset ostajat ja tuotteen tai palvelun lopulliset käyttäjät. Näiden lisäksi täytyy 

muistaa organisaation sidosryhmät, kuten jälleenmyyjät, suosittelijat ja media. 

(Bergström & Leppänen 2009, 329.) 

Kohderyhmien määrittelyssä on tärkeintä käyttää oikeanlaisia segmentointikritee-

rejä ja kohderyhmämäärittelyitä, jotka edesauttavat markkinointiviestinnän suunnit-

telua organisaatiossa. On tärkeää, että valitut kohderyhmät ovat organisaation 

asettamien tavoitteiden mukaisia sidosryhmiä. Samalla kohderyhmämäärittelyiden 

tulee olla sellaisia, että niille on helppo valita omat viestintäkeinonsa. Kohderyhmät 

täytyy siis olla sellaisia, että ne helposti erotetaan omiksi segmenteikseen. (Vuok-

ko 2003, 144.) Kuviossa 4 on kuvattu viestinnän kohderyhmiä Bergströmin ja Lep-

päsen (2009, 329) mukaan. 

Organisaation määrittäessä segmenttejään, tulee sen myös tuntea ja tietää millai-

sia segmentit ovat. Tällainen tietämys on elintärkeä pohja kun suunnitellaan vies-

tintää segmenteittäin, jotta niissä saadaan aikaan tavoitellun lainen vaikutuspro-

sessi. (Vuokko 2003, 144.) 

 

Kuvio 4. Markkinointiviestinnän erilaiset kohderyhmät (Bergström & Leppänen 
2009, 329).  
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Kaikki markkinointiviestinnän kohderyhmät eivät kuitenkaan ole samanarvoisia 

organisaation toiminnan kannalta. Asiakkuuksien eri tasoja on käsitelty yleisesti 

tarkemmin luvussa 2.2.1, Perinteisen asiakassuhteen syventäminen. Markkinointi-

viestinnän kohderyhmistä rakentuvien asiakkuuksien eri tasojen kautta tulee nonp-

rofit -organisaation miettiä muitakin sidosryhmiä ja niille suunnattua markkinointi-

viestintää. Vuokko (2004, 45) antaa esimerkkinä sponsorisuhteet, jotka ovat kult-

tuuriorganisaation kannalta erityisen tärkeitä. Vuokko painottaa, että kulttuuriorga-

nisaation tulee toimia sponsorointiosapuolena, eikä hyväntekeväisyyskohteena. 

Sponsorisuhde voi vaatia kulttuuriorganisaatiolta toiminnan ja toimintatapojen ke-

hittämistä juuri markkinointiviestinnässä, jotta markkinointiviestinnän päätavoite, 

kannattavan myynnin lisääminen, toteutuu. (Vuokko 2004, 45.) 

Se, kenelle markkinointiviestintää tehdään, on siis tärkeä kaikissa nonprofit – or-

ganisaatiossa. Seinäjoen kaupunginteatteri nauttii valtion antamaa avustusrahaa 

(katso tarkemmin luku 1.3 Seinäjoen kaupunginteatteri) ja vaikkakin liiketoiminta 

teatterin kaltaisessa kulttuuriorganisaatiossa on voittoa tavoittelematonta, kannat-

taa silti pyrkiä tuottavaan liiketoimintaan. Tuottavaan liiketoimintatilanteeseen taas 

päästään esimerkiksi juuri oikeanlaisen markkinointiviestinnän ja sen kohderyhmi-

en oikealla ryhmittelyllä. Seinäjoen kaupunginteatterissa on mahdollista käyttää 

ostokäyttäytymisen kautta tapahtuvaa asiakasryhmittelyä (luku 2.2.2). Ostokäyt-

täytymisen mukaan tehty ryhmittely voi siis olla sama kuin markkinointiviestinnäs-

sä käytettävä segmentointi. 

Markkinointiviestinnän tavoitteet juonnetaan yrityksen markkinoinnin kokonaista-

voitteista. Nämä tavoitteet voivat olla myyntitavoitteita, välitavoitteita ja kannatta-

vuustavoitteita. Myyntitavoitteissa keskitytään myynnin määrän, markkinaosuuden 

ja liikevaihdon kasvattamiseen. Välitavoitteissa vastaavasti keskitytään esimerkiksi 

palvelu- ja yrityskuvan kehittämiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja asiakasuskolli-

suuteen. Kannattavuustavoitteissa taas keskitytään muun muassa markkinoinnin 

tuottoasteeseen. (Idman, Kämppi, Latostenmaa & Vahvaselkä 1993, 25.) Berg-

ström ja Leppänen (2009, 330) summaavat markkinointiviestinnän lopulliseksi ta-

voitteeksi sen, että sillä saadaan aikaan kannattavaa myyntiä. 
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Markkinointiviestinnän päälähtökohtana on tietää, miten viestinnän kohderyhmät 

hankkivat, prosessoivat ja käyttävät hyväkseen viestinnän antamia tietoja. Kun 

yrityksen markkinointiviestintä on onnistunutta, tulee sen täyttää kolme erilaista 

astetta. Ensimmäisessä asteessa viestinnän tulee välittää niin, että se on mahdol-

lista kuulla tai nähdä. Tätä astetta kutsutaan altistumiseksi. Toinen aste on pyrki-

mys tuottaa sellaista markkinointiviestintää, että se herättää huomiota, jotta viesti 

havaitaan (huomaamisen aste). Kolmannessa asteessa havaittu sanoma proses-

soidaan. Prosessoinnissa on tavoitteena siirtää merkityksiä, tunteita ja tunnelmia 

sillä tavalla, että vastaanottajassa syntyy halutunlaisia mielikuvia ja käyttäytymis-

malleja. (Idman ym. 1993, 25.) 

3.2.1 Teatterin laatu- ja markkinointiviestinnälliset tavoitteet 

Seinäjoen kaupunginteatterin laadullinen päätavoite on tarjota yleisölle mahdolli-

simman vahva taidekokemus ja hyvin toteutettu teatteriesitys. Laadullisen tavoit-

teen lisäksi Seinäjoen kaupunginteatteri pyrkii tarjoamaan entistä paremmat palve-

lut muilla osa-alueilla; osana teatterielämystä on osaava naulakkohenkilökunta, 

sujuva lipunmyynti, väliaikatarjoilu sekä laadukkaat käsiohjelmat. (Seinäjoen kau-

punginteatteri 2010b, 2.)  

Markkinointiviestinnällisinä tavoitteina voidaan kuitenkin pitää hyvää ja laajaa in-

formointia teatterin näytelmäannista ja herättää asiakkaiden kiinnostus ja ostoha-

lukkuus. Lisätavoitteina on tuottaa niin upea teatterikokemus, että jokainen asia-

kas mielellään jakaa kokemuksensa edelleen ystävilleen. Teatterin markkinoinnilli-

siin tavoitteisiin voidaan lisätä myös se, että markkinointia tapahtuu mahdollisim-

man monella kanavalla samanaikaisesti laadullista päätavoitetta myötäillen. Seinä-

joen kaupunginteatterissa tehtävän markkinoinnin päätavoite on aina kuitenkin 

myynninedistäminen ja liiketoiminnallisen voiton maksimointi. 
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3.2.2 Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointikanavat 

Tällä hetkellä Seinäjoen kaupunginteatterin mainonta näkyy monenlaisissa eri ka-

navissa. Näitä kanavia ovat muun muassa radiossa tapahtuva mainonta, teatterin 

kotisivut, sosiaalisten medioiden käyttö (Facebook), lehtimainokset ja artikkelit 

maakunnan lehdissä ja muissa isommissa aikakaus- sekä teatterialanlehdissä, 

katumainononta, suoramainonta ja tietenkin Portaali. Tutuksi tulleen Portaalin nimi 

muuttui syksyllä 2010, jolloin sen uudeksi nimeksi tuli Seinäjoen kaupunginteatte-

rin ohjelmisto (Huhtamäki 2010). 

Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointipäällikön, Marjo Huhtamäen (2010) mu-

kaan teatterilla on ollut vuonna 2008 pienimuotoista radiomainontaa paikallisradi-

ossa, kuten Iskelmä-radio, Pohjanmaanradio ja Tampereen Seudun Iskelmäradio. 

Viime syksynä ja tälläkin hetkellä Seinäjoen kaupunginteatteri mainostaa muun 

muassa Ninotška -näytelmää Pohjanmaan iskelmäradiossa. Myös Muumeista on 

ollut oma mainoksensa, johon liittyy kilpailuita, haastatteluita ja esitysmusiikkia. 

Radiomainontaa on käytetty hyväksi myös muilla tavoin, sillä syyskuun 2010 alus-

sa Seinäjoen kaupunginteatterissa tehtiin kulissien takana -tyylinen radiospotti, 

johon sisältyy kahdeksan erilaista viiden minuutin jaksoa. Näissä jaksoissa haasta-

tellaan eri henkilöitä Seinäjoen kaupunginteatterissa. (Huhtamäki 2010.) 

Teatterin Internet-kotisivut ovat olleet vahva kanava näytelmien mainonnalle. Teat-

terin kotisivut mahdollistavat laajan ja informoivan tietopakkauksen henkilölle, joka 

haluaa saada lisää tietoa teatterin toiminnasta, historiasta, näytelmistä tai näytel-

mälipuista. Lippujen ostaminen Internetin kautta on mahdollistettu Lippu.fi-palvelun 

avulla. Palvelu on koettu erittäin hyväksi esimerkiksi niiden asiakkaiden kannalta, 

jotka asuvat kauempana Seinäjoen kaupunginteatterista.  

Sosiaalisten medioiden käyttö tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2009, jolloin Facebook-

yhteisöpalveluun perustettiin oma yhteisö Seinäjoen kaupunginteatterille. Tällä 

hetkellä yhteisöön kuuluu 515 henkilöä (Facebook/Seinäjoen kaupunginteatteri, 

viitattu 9.8.2010). Seinäjoen kaupunginteatterin yhteisön lisäksi perustettiin esi-

merkiksi Seinäjoen kaupunginteatterin toimintaan kiinteästi liittyvän Backstage 
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Clubin oma yhteisö. Tällä hetkellä Seinäjoen kaupunginteatterin Facebook-

yhteisöä käytetään pelkkään näytelmien ajankohtien ja lippujen hintojen sekä eri-

koistarjousten informointiin ja Seinäjoen kaupunginteatterin toiminnan yleiseen 

promoamiseen.  

Seinäjoen kaupunginteatteri mainostaa näytelmiään ja muita tapahtumiaan sään-

nöllisesti maakunnan sanomalehdissä ja ilmaisjakelulehdissä. Mainosten lisäksi 

lehdissä on paljon artikkeleita Seinäjoen kaupunginteatterin erilaisista tapahtumis-

ta, näytelmien arvosteluista, näyttelijöistä tai muista teatterin toimintaan liittyvistä 

asioista. Paikallisuuden lisäksi Seinäjoen kaupunginteatteri mainostaa aikakaus-

lehdissä (esimerkiksi Anna) ja teatterialan omissa lehdissä. Aikakauslehtien mai-

nonta ei ole säännöllistä, toisin kuin maakuntalehdissä oleva mainonta. 

Seinäjoen kaupunginteatterin katumainontaan törmää useimmiten Seinäjoen kes-

kustassa. Kadun varsilla on valomainoksia tietyistä näytelmistä. Syksyllä 2009 

Seinäjoen ydinkeskustaan Foorum-rakennuksen seinälle tuli mainosscreeni, jossa 

Seinäjoen kaupunginteatteri aloitti palveluittensa mainostuksen muiden paikallis-

ten yritysten rinnalla. Katumainontaan voidaan lisätä myös teatterin julkisivu-

mainonta, johon kuuluu esimerkiksi teatteritalon ulkonäkö, liput, kadulle näkyvät 

näytelmien mainosvideot sekä suuret julkisivumainokset.  

Portaali on yksi Seinäjoen kaupunginteatterin tehokkaimmista ja tunnetuimmista 

mainontakanavista. Se on Seinäjoen kaupunginteatterin uusimman ohjelmiston 

informaatiovihkonen, jossa esitellään mahdolliset viime kaudelta jatkavat näytel-

mät, uudet näytelmät ja niiden esitysajankohdat. Esityksien lisäksi Portaali sisältää 

kaiken oleellisen informaation esimerkiksi liittyen lipunmyyntiin, lippujen hintoihin, 

käsikirjoittajiin sekä ohjaajiin. Portaali jaettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2009 

isojakona koko maakuntaan Postin jakelun kautta. Ennen tätä Portaaleja on ollut 

saatavilla lähinnä teatterilta ja Seinäjoelta niin sanottuna flaijeri-jakeluna. Portaali 

lähetettiin myös postitse asiakkaille, jotka aktiivisesti käyttivät teatterin palveluita. 

Syksyllä 2010 Portaalin nimi vaihtui Seinäjoen kaupunginteatterin ohjelmisto-

lehtiseksi (Huhtamäki 2010). 
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Näiden markkinointikanavien lisäksi Seinäjoen kaupunginteatteri käyttää suora-

mainontaa eri kohderyhmille. Suoramainonta näkyy sähköpostiviesteinä, jotka si-

sältävät uutta informaatiota teatterin tarjonnasta ja hinnoista. Sähköpostiviestien 

sisältämä informaatio tai tarjoukset lähetetään kohderyhmittäin ja usein eri ryhmille 

räätälöidään erilaisia tarjouksia. Seinäjoen kaupunginteatterilla on oma asiakasre-

kisterijärjestelmä, johon kuuluu kanta-asiakkaiksi ilmoittautuneet asiakkaat. Muita 

epävirallisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi kaupungin työntekijät, järjestöt, kunnat 

ja tiettyjen alojen yritykset.  

Asiakaspalvelu on tärkeä myynninedistämiskanava ja samalla markkinointikanava. 

Asiakaspalvelija on usein ensimmäinen kontakti yritykseen. Tässä kontaktissa 

asiakas saa ensimmäisen käsityksen yrityksestä ja tässä kontaktissa usein myös 

punnitaan se, että saadaanko asiakkaasta pitempiaikainen. Asiakaspalvelupro-

sessin kuuluvat kaikki asiat, kuten tekniikka ja rutiinit, joiden avulla palvelua luo-

daan (Zeithaml & Bitner 2000, 18-20).  Asiakaspalvelu on markkinoinnin osa-alue, 

jota voi jatkuvasti kehittää paremmaksi. Asiakaspalvelutilanteessa asiakaspalvelija 

on tärkein markkinointikanava asiakkaalle. Asiakaspalvelijan tulee olla motivoitu-

nut, osaava ja uskoa siihen, mitä hän myy asiakkaalle. Konkreettisin asiakaspalve-

lutilanne Seinäjoen kaupunginteatterissa on tilanne, jossa asiakas ostaa lippuja 

paikan päällä tai puhelimitse. 

3.2.3 Markkinointikanavien SWOT-analyysi  

SWOT-analyysin avulla kartoitetaan halutun tilanteen vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhkat. Yleensä SWOT-analyysiä käytetään yrityksen toiminnalli-

sen tilanteen kartoittamiseen, mutta sen avulla voidaan tarkastella yrityksen sy-

vempiä tilanteita. SWOT-analyysissä esitetään neljä osa-aluetta ja niihin kuuluvia 

tekijöitä. Nämä osa-alueet ovat vahvuudet, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet. 

Vahvuuksien ja heikkouksien kautta löydetään analysoitavan tilanteen sisäiset te-

kijät ja vastaavasti heikkouksien ja mahdollisuuksien kautta analysoidaan tilanteen 

ulkoisia tekijöitä. SWOT-analyysin avulla yksinkertaistetaan haluttua tilannetta ja 

pyritään löytämään uusia toimintatapoja. (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 
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2008, 135.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on kartoitettu Seinäjoen kaupunginte-

atterin markkinoinnin nykytila SWOT-analyysin kautta. 

 

Kuvio 5. Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointikanavien SWOT-analyysi. 

SWOT-analyysissa kartoitettiin Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointikanavien 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksia, jotka nousivat 

esille, olivat muun muassa Seinäjoen kaupunginteatterin nykyinen ohjelmisto-

lehtinen, joka on vakiintunut markkinointikanava, jota Seinäjoen kaupunginteatteri 

käyttää tiedottaakseen asiakkailleen kaiken oleellisen yhdessä siistissä paketissa. 

Vahvuuksiksi lueteltiin myös pitkäaikaiset yhteistyökumppanit, joihin esimerkiksi 

lippu.fi - palvelu luetellaan. Seinäjoen kaupunginteatterilla on monia muitakin yh-

teistyökumppaneita, toiset virallisempia, toiset epävirallisempia, joiden kautta esi-

merkiksi vajaisiin näytöksiin on helposti saatu lisää asiakkaita. Yksi tällainen epävi-

rallinen yhteistyötaho on esimerkiksi Seinäjoen kaupungintalon työntekijät. 

Seinäjoen kaupunginteatterin mainonta on tuttua esimerkiksi Ilkka ja Pohjalainen -

lehdissä. Yhteistyö paikallisten sanomalehtien kanssa on vakituista, joten mainos-
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taminen kyseisissä lehdissä on tuttua asiakkaillekin. Samaan kategoriaan voidaan 

lisätä aktiivinen uutisointi esimerkiksi Ilkan kulttuuriosassa. 

Seinäjoen kaupunginteatterin Internet-kotisivut tarjoavat periaatteessa kaiken sa-

man, mitä ohjelmistolehtinen. Kotisivujen käyttöä on kuitenkin laajennettu, sillä sen 

lisäksi, että se on hyvä perustietokanta asiakkaille, voi kotisivujen kautta tilata it-

selleen lippuja, tutustua teatterirakennuksen arkkitehtuuriin, historiaan, henkilökun-

taan, menneisiin näytelmiin ja kaikkeen muuhun Seinäjoen kaupunginteatterin 

toimintaan liittyvään. Ohjelmisto-lehtinen ja teatterin kotisivut tavallaan täydentävät 

toisiaan. Tulevaisuudessa on tärkeää tehostaa teatterin Internet-kotisivujen käyt-

töä. Tällaisessa tilanteessa markkinointiviestinnällä pyritään houkuttelemaan asi-

akkaita vierailemaan yrityksen verkkosivuilla, vaikkakin vain murto-osa Internetin 

käyttäjistä reagoi houkutukseen klikkaamalla esimerkiksi mainosbanneria (Sal-

menkivi & Nyman 2007, 128). Tämän vuoksi onkin tärkeää miettiä täysin uudenlai-

sia markkinointikeinoja myös Internetiä ajatellen. 

Aktiivisilla ja kiinnostuneilla asiakkailla tarkoitetaan yksityisiä asiakkaita, jotka toi-

mivat teatterin kanssa olevan yhteistyön perusteella niin sanottuina mielipidejohta-

jina ja käyttävät apunaan puskaradiota. Mielipidejohtaja omalla käyttäytymisellään, 

suosimisellaan ja toiminnallaan määrää, mikä on hyväksyttävää ja tavoittelemisen 

arvoista käytöstä. (Moilanen 2004.) Puskaradio on leikkimielinen nimitys epäviralli-

sista tietokanavista, jotka toimivat kuulopuheiden ja huhujen avulla. Puskaradiota 

ja käyttäytymistään sääntelevät mielipidejohtajat kuuluivat Seinäjoen kaupunginte-

atterin pilettiporukkaan, joka myöhemmin poistui käytöstä. Nämä henkilöt ovat kui-

tenkin vielä tiiviissä yhteistyössä teatterin kanssa ja silloin tällöin kokoavat isompia 

ryhmiä tiettyihin näytelmiin.  

Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointikanavien heikkouksiksi voi luetella esi-

merkiksi mainonnan sekavuuden. Silloin tällöin esimerkiksi lehtimainoksissa saat-

taa esiintyä vääriä päivämääriä, kellon aikoja tai vastaavia inhimillisiä erehdyksiä 

ja kirjoitusvirheitä. Nämä virheet on kuitenkin saatava hallintaan, eikä niitä tulevai-

suudessa saa näkyä mainonnassa.  
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Teatterilla on tällä hetkellä käytössään ainoastaan yksi asiakasrekisteri, jota opin-

näytetyön aloittamisen jälkeen on muokattu. Ennen asiakasrekistereitä oli useam-

pia, mutta nyttemmin vanhat rekisterit on yhdistetty yhdeksi ainoaksi rekisteriksi. 

Asiakasrekistereiden käytöstä ja asiakasryhmittelystä on kerrottu lisää kappalees-

sa 2.2 Asiakasanalyysit ja asiakasryhmittely. 

Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointiviestintä on tällä hetkellä pitkälti vakiin-

tunut Etelä-Pohjanmaalle. Tulevaisuudessa mainontaa ja markkinointia tulisi har-

joittaa ympäri Suomen, jolloin asiakasmäärät saattaisivat nousta entisestään. Täl-

laista mahdollisuutta on hahmoteltu pidemmälle kappaleessa 5, Yhteenveto ja ke-

hittämisehdotukset. Samassa kappaleessa on myös käyty läpi SWOT-analyysissa 

esille nousseet mahdollisuudet.  

Uhiksi nousi päällimmäisenä asiakasrekisterin muuttumattomuus tulevaisuutta aja-

tellen. Seinäjoen kaupunginteatterin asiakasrakenne on tällä hetkellä eläkeikää 

lähestyvistä henkilöistä koostuva (Kuvio 7.), joka eittämättä tarkoittaa sitä, että 

tulevaisuudessa täytyy tehdä suuria ns. nuorennusleikkauksia. Onneksi tällainen 

toiminta on jo aloitettu Seinäjoen kaupunginteatterissa esimerkiksi Backstage 

Club-toiminnalla ja nuoriin vetoavien näytelmien kiinnittämisellä ohjelmistoon. 

Backstage-toiminnalla pyritään saamaan nuoret tutuiksi teatterin kanssa ja samal-

la saadaan nuoria pois kaduilta. (Välikoski 2010.) Tämän toiminnan ohella Seinä-

joen kaupunginteatterin tulisi löytää uusia ja innovatiivisia tapoja markkinoida näy-

telmiään, jottei nykyistä markkinointia koettaisi massamaiseksi ja sellaiseksi, jonka 

jokainen voi olettaa teatterin mainonnan olevan. Tällaisessa tilanteessa voidaan 

käyttää niin sanottua sissimarkkinointia. Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan epätyy-

pillistä markkinoinnillisia keinoja, joissa käytetään enemmän järkeä kuin suuria 

määriä rahaa, jolloin nämä epätyypilliset markkinointikeinot tuottavat siis hyviä tu-

loksia pienin panoksin. (Parantainen 2008, 11.) 

3.3 Markkinointiviestinnän strategiat 

Organisaation pitää määritellä markkinointiviestinnälleen strategia (communica-
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tions strategy). Markkinointiviestintästrategiassa kartoitetaan peruspilarit, joiden 

mukaan toimitaan. Kysymykset ”kenelle” ja ”miten toteutetaan” ovat avainasemas-

sa. Markkinointiviestinnässä voidaan käyttää kahta erilaista päästrategiaa, jotka 

ovat työntöstrategia ja vetostrategia. (Bergström & Leppänen 2009, 330.) Veto- ja 

työntöstrategian lisäksi jäljempänä esitellään markkinointiviestinnän kanavastrate-

gia, joka käsittelee tarkemmin, missä markkinointikanavissa minkäkinlaista mark-

kinointiviestintää käytetään. 

3.3.1 Veto- ja työntöstrategiat 

Vetostrategialla tarkoitetaan sitä, kun organisaatio pyrkii saamaan mahdollisim-

man paljon kysyntää asiakkaisiinsa kohdistuvien markkinointitoimenpiteiden kaut-

ta. Vetostrategiassa käytetään lopullisiin ostajiin painottuvaa mainontaa ja myyn-

ninedistämistoimia. Työntöstrategiassa käytetään tuotteen tai palvelun myyntipai-

kan mainontaa, henkilökohtaista myynninedistämistä hyvää asiakaspalvelua, mut-

ta varsinkin yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuvia myynninedistämistoimia 

(esimerkiksi tutustumiskampanjoita ja myyntikilpailuja). (Idman ym. 1993, 37.) 

Tuotteen ja palvelun viestiä niin sanotusti työnnetään näiden markkinointikanavien 

(yhteistyökumppanit ja muut tahot) kautta asiakkaille.  

On olemassa myös kolmas strategia, joka on näiden kahden yhdistelmä. Tässä 

yhdistelmästrategiassa kohdistetaan kaikki viestintätoimet ensin valittuun markki-

nointikanavaan ja aloitetaan sitten vasta kuluttajakampanjointi. (Idman ym. 1993, 

37.) Seinäjoen kaupunginteatterissa käytetään tällä hetkellä lähinnä tätä yhdistel-

mästrategiaa. Markkinointikanavana käytetään ensin teatterin ohjelmisto-lehtistä, 

jossa on kaikki tarvittava tieto sen kauden näytelmätarjonnasta. Myöhemmin aloi-

tetaan kampanjointi, joka käytännössä tarkoittaa syyskauden avajaisia. Syyskau-

den avajaisissa esitellään asiakkaille kohtauksia kaikista uutuusnäytelmistä. Syys-

kauden avajaisten jälkeen aloitetaan näytelmäkohtainen markkinointi. 
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3.3.2 Kanavastrategia 

Kanavastrategiaa käytettäessä organisaatio päättää, mitä markkinointikanavia 

käytetään ja miten niitä käytetään. Tähän päätökseen vaikuttaa viestinnän kohde-

ryhmä ja valittu sanomastrategia. Sanomastrategiassa taas määritellään, mitä kul-

lekin kohderyhmälle sanotaan (sanoman sisältö) ja miten se viestitään (sanoman 

muoto). (Idman ym. 1993, 44-45.) 

Markkinointikanavan valinnan tavoite on löytää keinot, joilla viestin vastaanottaja 

alistetaan sanomalle. Vastaanottajalle eli asiakkaalle siis luodaan mahdollisuus 

sanoman vastaanottamiselle. Markkinointikanavan valinnalla voidaan näin vaikut-

taa viestinnän (esimerkiksi televisio-mainoksen) huomaamiseen ja viestin proses-

sointiin.  

Viestin välittämiseen valittu markkinointikanava vaikuttaa siihen, onko vastaanotta-

jalla kyky, motivaatiota ja mahdollisuus vastaanottaa organisaation lähettämä sa-

noma. On siis tärkeää, että organisaatio kartoittaa ensin, mitä markkinointikanavia 

asiakkaat seuraavat, jotta markkinointiviestinnän toimenpiteillä saadaan halutun-

lainen tulos. Jotta organisaatio saa mahdollisimman vahvan käyttäytymisvaikutuk-

sen asiakkaisiinsa markkinointiviestinnällään, täytyy sen käyttää useampia mark-

kinointikanavia samalla kertaa. Päämääränä on käyttää samaan aikaan monien eri 

markkinointikanavien vahvuuksia hyväksi viestin välityksessä. (Idman ym. 1993, 

44-45.) Tässä opinnäytetyössä on pyritty juuri tutkimaan sitä, mitä markkinointi-

kanavia asiakkaat todellisuudessa seuraavat ja löytyisikö mahdollisesti uusia 

markkinointikanavia viestien välitystä varten. Vastaavasti Seinäjoen kaupunginte-

atterin tällä hetkellä käyttämät markkinointikanavat on käyty läpi kappaleessa 

3.3.2. 

3.4 Markkinointiviestinnän muodot 

Markkinointiviestintää käytetään kaikissa organisaation tuotteen tai palvelun elin-

kaarien vaiheissa kuitenkin niin, että markkinointiviestinnän tavoitteet ja toimet 
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vaihtelevat tilanteesta riippuen. Organisaation tärkeimmät markkinointiviestinnän 

muodot ovat mainonta ja henkilökohtainen myyntityö, joita täydennetään myyn-

ninedistämisellä, sekä tiedotus-, että suhdetoiminnalla. (Bergström & Leppänen 

2009, 332.) Vuokko (2004, 171–181) kuitenkin listaa näiden neljän muodon lisäksi 

mediajulkisuuden ja sponsoroinnin yhtä tärkeiksi muodoiksi edellä mainittujen 

kanssa. 

Vuokon mukaan (2004, 176) mainonnalla tarkoitetaan joukkoviestintää, joka ta-

pahtuu suurelle joukolle samanaikaisesti kaikille samanlaisen viestin sisältäen. 

Mainonta voi kuitenkin olla luonteeltaan persoonallista ja erottuvaa. Henkilökohtai-

sella myyntityöllä Vuokko (2003, 169) tarkoittaa taas henkilökohtaista vuorovaiku-

tusta käyttävää prosessia, jossa viestitään yhdelle tai muutamalle vastaanottajalle 

kerrallaan tilanteeseen sopivalla tavalla niin, että viesti on räätälöity ja tukee muuta 

organisaation markkinointiviestintää. Kuitenkin Bergström ja Leppänen (2009, 411) 

kiteyttää henkilökohtaisen myyntityön prosessiksi, jossa myyjä tuottaa toiminnal-

laan arvoa asiakkaalle niin, että asiakas (sanoman vastaanottaja) on tyytyväinen 

ja asiakassuhde tulevaisuudessa jatkuu ja että organisaation tavoitteet toteutuvat. 

Vuokko (2004, 173) tarkoittaa suhdetoiminnalla yrityksen goodwill -arvoa nostavaa 

toimintaa, jonka avulla pyritään säilyttämään sidosryhmien tuki ja ymmärrys orga-

nisaatiota kohtaan. Bergström ja Leppänen (2009, 457) taas puhuvat PR-

toiminnasta (public relations), jonka tarkoituksena on lisätä tiedotusta ja sidosryh-

mien myönteistä suhtautumista organisaatioon. Molemmat tahot puhuvat samasta 

asiasta, mutta erilaisin lähtökohdin. 

Vuokko (2004, 179) tarkoittaa myynninedistämisellä konkreettisen edun houkutti-

men tarjoamista tietylle kohderyhmälle. Bergström ja Leppänen (2009, 448) ovat 

asiasta samaa mieltä ja lisäävät, että myynninedistämisen tarkoituksena on saada 

uusia asiakkaita, kokeilijoita, ja samalla vahvistaa tämänhetkisten asiakkaiden us-

kollisuutta yritykseen ja saada heidät ostamaan lisää tarjottuja tuotteita tai palvelui-

ta.  

Mediajulkisuudella pyritään tietoisesti lisäämään niin sanottua maksutonta aikaa ja 
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tilaa yrityksen positiivisesti kertoville uutisille ja muille jutuille. Tärkeintä on kuiten-

kin organisaation oma-aloitteinen aktiivisuus tiedotusvälineitä kohtaan. Tiedotus-

välineille lähetetään aktiivisesti tiedotteita ja infoa, jotta positiivista ja niin sanottua 

ilmaista julkisuutta syntyisi. (Vuokko 2004, 174.) 

Vuokon (2004, 180) mukaan sponsorointia ei yleisesti pidetä nonprofit -

organisaatioiden markkinointiviestintäkeinona. Vuokko kuitenkin osoittaa, että 

sponsoroinnin kautta toinen osapuoli, sponsoroija, saa lisää esimerkiksi lisää nä-

kyvyyttä ja mahdollisesti uusia asiakkaita. Sponsorointi ei siis ole pelkkää hyvän-

tekeväisyyttä, sillä sponsoroijan tulee saada vastinetta panostukselleen juuri 

markkinointiviestinnän kautta. 

On kuitenkin olemassa toisenlaisia markkinointiviestinnän ajattelutapoja, joista yksi 

on integroitu markkinointiviestintäajattelu. Integroitu markkinointiviestintä tarkoittaa 

markkinointiviestinnän instrumenttien, eli mainonnan, suhdetoiminnan, myyn-

ninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön käyttämistä suunnitelmallisesti ja 

asiakaslähtöisesti toisiaan tukien niin, että luodaan synergiaetuja viestinnälle ja 

myynnille. (Karjaluoto 2010, 10–11). Integroidulla markkinointiviestintäajattelulla 

tarkoitetaan myös sitä, että organisaation tuotteista tai palveluista kertovat markki-

nointiviestintäkeinojen sanomat suunnitellaan heti alkuunsa niin, että ne tukevat 

toinen toisensa aikaan saamia vaikutuksia ja tätä kautta tekevät kokonaisuudes-

saan yhtenäisen vaikutuksen. Integroitu markkinointiviestintä painottaa kokonais-

valtaisen suunnitelmallisuuden merkitystä, arvioi eri viestintäkeinojen strategisia 

tarkoituksia ja yhdistää erilaiset keinot niin, että lopputulos on selkeä, yhdenmu-

kainen ja viestinnällisesti mahdollisimman tehokas. Integroitua markkinointiviestin-

tää tulee harjoittaa erityisesti palveluyrityksissä. (Vuokko 2003, 323–324.) 

Integroidussa markkinointiviestintäajattelussa on lähtökohtana se, ettei sanoman 

vastaanottaja yleensä erityisemmin erottele sitä, mistä lähteestä eri sanomat tule-

vat. Vastaanottaja reagoi siis kokonaisuudessaan muodostamansa kokonaismieli-

kuvan perusteella. Tämän vuoksi tulisi sanoman lähettäjänkin lähettää ”yksi koko-

naiskuva”, jolla saadaan aikaan tietty vaikutus. Yksinkertaisesti sanottuna integ-

roinnilla pyritään korvaamaan lähettäjäkeskeinen (millä eri tavoilla viestitään) nä-
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kökulma vastaanottajalähtöisellä ajattelutavalla (millainen vaikutus halutaan luo-

da). (Vuokko 2003, 324–325.) 

Integroinnilla siis pyritään synergiaetuihin sanoman lähettäjän ja sen vastaanotta-

jan tahoilla. Päällekkäistä markkinointiviestinnän suunnittelun määrää vähenne-

tään ja korostetaan yhtenäistä markkinointiviestinnän perustaa. Tämän vuoksi on 

siis tärkeää, että markkinoinnin kohderyhmät ovat kaikkien viestintäkeinojen kes-

ken yhteiset. Perusteellinen ja tarkka kohderyhmämääritys ja –tuntemus, sen mitä 

kuvaa organisaatiosta, sen tuotteista ja palveluista halutaan antaa, ovat suunnitte-

lun peruslähtökohtia. Nämä lähtökohdat ohjaavat kaikkea sitä viestintää, jota tiet-

tyyn kohderyhmään suunnataan. (Vuokko 2003, 325.) Integroidussa markkinointi-

viestinnässä siis yhdistetään kaikki markkinointiviestinnän muodot niin, että mu-

kaillaan jo valmiiksi suunniteltua ja luotua pohjaa, jotta saadaan halutunlainen tu-

los asiakkaissa. 

Tässä luvussa on kuitenkin painotettu enemmän muita markkinointiviestinnän 

muotoja; lanseerausviestintää, muistutusviestintää ja ylläpitoviestintää, sillä ne 

ovat olennaisia markkinointiviestinnän muotoja Seinäjoen kaupunginteatterin toi-

minnan kannalta. Lanseerausviestintää käytetään, kun organisaatio tuo markki-

noille uuden tuotteen tai palvelun. Lanseerausviestintää käytettäessä informoidaan 

ja tiedotetaan yrityksen uudesta tuotteesta tai palvelusta. Sillä siis pyritään saa-

maan asiakkaat kokeilemaan ja ostamaan tuotetta tai palvelua mahdollisimman 

nopeasti. (Bergström & Leppänen 2009, 332.) Seinäjoen kaupunginteatterissa 

lanseerausviestintää käytetään aina uuden näytöskauden alkaessa. 

Kun lanseerausviestinnällä on saatu asiakkaat tutustumaan ja kokeilemaan tuotet-

ta tai palvelua, halutaan asiakkaiden jatkavan sen ostoa ja käyttöä uskollisesti. 

Tässä vaiheessa organisaation tulee käyttää muistutusviestintää. Muistutusviestin-

tää tulee olla säännöllisin väliajoin tapahtuvaa mainontaa ja markkinointia, jotteivät 

asiakkaat siirtyisi takaisiin käyttämään kilpailevan organisaation tuotteita tai palve-

luita. Kun tuotteen tai palvelun menekki on tasaista, käytetään ylläpitoviestintää, 

joka on aika lailla samantyyppistä kuin muistutusviestinnässä. Ylläpitoviestinnän 

tarkoituksena on tasaisen menekin ylläpitäminen. (Bergström & Leppänen 2009, 
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332.) 

Seinäjoen kaupunginteatterissa käytetään tietyille ryhmille suunnattua muistutus-

viestintää esimerkiksi syyskauden avajaisten jälkeen. Nämä ryhmät ovat esimer-

kiksi ne asiakkaat, jotka olivat mukana syyskauden avajaisissa tai yhteistyökump-

panit (lehdistö, media ym.). Ylläpitoviestintää harjoitetaan kuitenkin jatkuvasti. Ai-

noastaan kesäisin teatterin markkinointi hiljenee totutusta pienempiin mittasuhtei-

siin, mutta sitä ei lopeteta kokonaisuudessaan. Jos markkinointia ei tapahdu suo-

raan asiakkaille, nähdään sitä kuitenkin jossain muodossa kuitenkin esimerkiksi 

paikallislehdissä. Seinäjoen kaupunginteatterin henkilökunta on aina jollain tavoin 

tekemisissä Seinäjoen kulttuuritapahtumissa kesälläkin. Tämän vuoksi esimerkiksi 

Ilkka-lehden kulttuuriosiossa Seinäjoen kaupunginteatteri on usein tapetilla jotain 

kautta. 
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4 SEINÄJOEN KAUPUNGINTEATTERIN 

MARKKINOINTIKANAVIEN TOIMIVUUS 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen aineiston konkreettista 

keräämistä, hankintaa ja analyysimenetelmiä. Tutkimusmenetelmät jaetaan kah-

teen eri tyyppiin, kvalitatiiviseen (laadullinen) tutkimukseen ja kvantitatiiviseen 

(määrällinen) tutkimukseen. (Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot, viitattu 

13.8.2010). Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointikanavien toimivuuden tutki-

mus oli määrällinen tutkimus ja suoritettiin kyselytutkimuksena.  

4.1.1 Tutkimuksen pätevyyden kriteerit 

Jotta tutkimus onnistuu halutulla tavalla, täytyy tutkimuksen pätevyyden kriteerit 

täyttyä. Tutkimuksen onnistuminen vaatii sen lisäksi myös sen, että vastaajat vas-

taavat esitettyihin kysymyksiin, joiden kautta saadaan mahdollisimman paljon tie-

toa tutkimusongelmasta. Heikkilän (2008, 29–31) ja Proctorin (2000, 163) mukaan 

tutkimuksen kahta perusvaatimusta voi kuvailla seuraavalla tavalla: 

Validiteetti tarkoittaa sitä, miten pätevä tehty tutkimus on. Tutkimuksen tulee mita-

ta juuri niitä asioita, joita sillä on haluttukin tutkia (Proctor 2000, 163). Tutkimuksen 

validiteettiin vaikuttavat muun muassa se, ovatko tutkimukselle asetetut tavoitteet 

olleet tutkimuksen kannalta aiheellisia ja se, että tutkija on pysynyt asettamissaan 

tavoitteissaan. Sen lisäksi kyselylomakkeen kysymysten tulee kattaa koko tutki-

musongelma, eikä vastaajien kyky vastata sen kysymyksiin saa vaikuttaa tutki-

muksen validiteettiin. Myös tutkimuksen perusjoukon määrittely, hyvä otos ja hyvä 

vastausprosentti vaikuttavat tutkimuksen validiteettiin. (Heikkilä 2008, 29–31.) 
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Tutkimukselle asetetut tavoitteet olivat realistisia, ja tutkimuksella tutkittiin haluttua 

asiaa. Kyselylomakkeen kysymykset olivat sellaisia, joita sen haluttiinkin sisältä-

vän, ja samalla kysymykset myös käsittelivät tutkimusongelmaa. Kaikilla perusjou-

kon jäsenillä oli samanlaiset mahdollisuudet osallistua tutkimukseen. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tulosten luotettavuutta ja tarkkuutta. Teh-

dyssä tutkimuksessa pyrittiin minimoida mahdolliseen reliabiliteettiin vaikuttavat 

tekijät esimerkiksi esitestaamalla kyselylomake ja olemalla tiiviissä yhteistyössä 

sekä avustavan opettajan ja toimeksiantajan kanssa. Kyselylomakkeen kysymys-

ten epäselvä esitystapa ja ymmärrettävyys saatiin selville esitestausvaiheessa.  

Tutkimuksen ajoitus oli todella hyvä, sillä tutkimus tehtiin ennen Seinäjoen kau-

punginteatterin syyskaudenavajaisia. Tavallaan tutkimuksen tekeminen, sen mate-

riaalin lähettäminen ja yhteistyö Seinäjoen kaupunginteatterin kanssa oli omiaan 

niin sanotusti herättelemään asiakkaita teatterin syksyyn. 

Tutkimuksen tulokset eivät ole sattumanvaraisia, sillä jos tutkimus uusittaisiin sa-

mana ajankohtana suhteellisen samoissa olosuhteissa, kuitenkin uudella otoksel-

la, saatettaisiin saada samat tulokset. Tehdyn tutkimuksen reliabiliteettia vähentä-

viksi tekijöiksi voi mainita pienen otoskoon ja suuren vastaamattajättäneiden mää-

rän. Vastaamattajättäneistä huolimatta tutkimuksen vastausprosentti oli kuitenkin 

49 % eli noin puolet otannasta.  

4.1.2 Otanta, otannan perusteet ja otantamenetelmä 

Tutkittavia ryhmiä oli kolme; kanta-asiakkaat, satunnaiskuluttajat ja ryhmän vetä-

jät. Jokaisesta ryhmästä saatiin lista, joka sisälsi henkilöiden osoitetiedot. Osoite-

tiedot eivät kuitenkaan olleet kaikissa tapauksissa täydellisiä, joten epätäydelliset 

tiedot ja tapaukset poistettiin listoista. Näin saatiin tietoon jokaisen ryhmän perus-

joukko. Kanta-asiakkaiden perusjoukko oli 404, satunnaiskuluttajien perusjoukko 

286 ja ryhmän vetäjien perusjoukko 131 havaintoa. Jokaisesta ryhmästä päätettiin 

ottaa 110 henkilön otanta.  
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Otantamenetelmäksi valittiin yksinkertainen satunnaisotanta, jossa käytettiin ta-

saista kiintiöintiä, sillä jokaisesta ryhmästä tehtiin yhtä suuri otos. Alun perin ajatel-

tua systemaattista satunnaisotantaa ei voitu hyödyntää, sillä otantakooksi valittiin 

110 havaintoa.  Yksinkertainen satunnaisotanta oli toimivin ja järkevin otantame-

netelmä perusjoukkoihin kuuluvien havaintojen määrän ja halutun otannan koon 

vuoksi. Tämä kiintiöinti valittiin, koska haluttiin luoda hieman liikkumavaraa mah-

dollisia vastaamatta jättäjiä ajatellen. 100 havainnon otanta olisi edellyttänyt 

100 %:sta vastausprosenttia, jotta tutkimus olisi ollut jokseenkin kattava. Hyvin 

harvoissa tilanteissa vastausprosentti kuitenkaan päätyy 100 %:ksi, joten 110 

henkilön otannalla pyrittiin minimoimaan vastaamatta jättäneiden tuomat haitat. 

Yksinkertainen satunnaisotanta oli myös helppo, vaikkakin hieman työläs otanta-

menetelmä aikataulun vuoksi. Otannassa käytettävät satunnaisluvut poimittiin Mic-

rosoft Excelin satunnaislukutaulukoinnin avulla.  

4.1.3 Kyselyn suorittaminen ja aikataulutus 

Tutkimuksen alkuperäinen aikataulutus muuttui työn edetessä. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan oli tarkoitus ajoittaa kyselylomakkeiden lähetys toukokuu-

hun 2010, ennen kuin Seinäjoen kaupunginteatterin henkilökunta siirtyisi kesälo-

malle. Opinnäytetyön muun edistymisen tuli alkuperäisen suunnitelman mukaan 

mukailla Seinäjoen ammattikorkeakoulun luomaa ohjeellista aikataulutusta. 

Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisten seikkojen vuoksi aikataulutus kuitenkin 

muuttui alkuperäisestä. Uuden aikataulutuksen mukaan tutkimuksen kyselylomak-

keen työstäminen alkoi elokuussa 2010, jolloin Seinäjoen kaupunginteatterin hen-

kilökunta palasi kesälomalta takaisin työnsä pariin. Kyselylomake ja sen saatekirje 

valmistui 16.8.2010. Kyselylomakkeen lähetys tapahtui 17.8.2010. Kyselylomak-

keen mukaan liitettiin palautuskuori, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kir-

jeeseen laitettiin mukaan myös arvontalipuke ja kortti, jonka avulla vastaajat voisi-

vat halutessaan liittyä myös Seinäjoen kaupunginteatterin kanta-asiakkaaksi. Vas-

taajille annettiin noin kahden viikon vastaamisaika. Vastaajien tuli palauttaa täytet-

ty kyselylomake postitse takaisin Seinäjoen kaupunginteatterille 31.8.2010 men-
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nessä. Vastausten saavuttua kyselylomakkeista saatuja vastauksia alettiin syöttää 

SPSS Statistics 18 – ohjelmaan 3.9.2010. Tämän jälkeen aineistoa alettiin käsitel-

lä ja analysoida esimerkiksi ristiintaulukoinnein ja khiin neliö-testien avulla. 

4.1.4 Saatekirje ja kyselylomake 

Kyselylomakkeen rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2010. Toimeksiantajan ja 

opinnäytetyön tekijän johdolla päätettiin, että sama kyselylomake lähetettäisiin jo-

kaiselle kolmelle tutkittavalle ryhmälle. Jokaiselle ryhmälle valittiin oma väri, jotta 

takaisin saaduista kyselylomakkeita erotettaisiin mihin ryhmään mikin kuuluu. Sa-

tunnaiskuluttajille lähetettiin vaaleanpunaiselle, kanta-asiakkaille keltaiselle ja 

ryhmänvetäjille valkoiselle paperille tulostettu lomake. Tällä tavalla eri ryhmien 

vastaukset oli helppo erottaa toisistaan ja syöttää saadut vastaukset SPSS statis-

tics -ohjelmaan analysointia varten. Kyselylomakkeeseen valittiin toimeksiantajan 

avustuksella 15 kysymystä. Saatekirje on nähtävillä liitteessä 1. ja kyselylomake 

nähtävillä liitteessä 2. 

Kyselylomakkeiden esitestaus tapahtui samana päivänä, kun lomake valmistui 

(16.8.2010). Testaus tapahtui kymmenen henkilön avustuksella. Henkilöt valittiin 

satunnaisesti Seinäjoella sijaitsevan Torikeskuksen alueelta, eivätkä henkilöt olleet 

ennestään tuttuja tutkimuksen toteuttajalle. Lomakkeen testaamisesta kävi ilmi, 

että lomake toimi, eikä esitestaustilanteessa lomakkeen ymmärrettävyydessä tai 

muussa vastaavassa havaittu erityisempiä ongelmia. 

4.2 Tutkimustulokset 

Seuraavissa luvuissa kerrotaan tutkimuksessa esiin nousseet keskeisimmät tulok-

set. Saatujen tulosten esittelyn jälkeen tuloksia on analysoitu Seinäjoen kaupun-

ginteatterin toiminnalle olennaiselta kannalta. Suorat päätelmät ja toimintaehdo-

tukset on kirjattu edelleen kappaleeseen 5. 
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4.2.1 Vastaajien jakautuminen ryhmiin 

Vastaajia esiintyi kolmessa eri ryhmässä, kanta-asiakkaat, ryhmänvetäjät ja sa-

tunnaiskuluttajat. Kyselylomakkeita lähetettiin 330 kappaletta, joista palautui täy-

tettyinä 162 kappaletta. Vastausprosentti oli 49 %. Jokaisesta ryhmästä vastattiin 

verraten tasaisesti, kuten kuvio 6 osoittaa.  

 

Kuvio 6. Vastaajien ryhmäjakauma. 

Vastanneista noin 31 % (50 henkilöä) oli kanta-asiakkaita, 34 % (55 henkilöä) 

ryhmänvetäjiä ja 35 % (57 henkilöä) satunnaiskuluttajia.  

4.2.2 Vastaajien sukupuoli, ikä ja asema työmarkkinoilla 

Naiset olivat aktiivisempia vastaajia kyseiseen tutkimukseen, sillä jopa noin 85 % 

sukupuolensa ilmoittaneista vastaajista oli naisia (137 henkilöä) ja miehiä vain 

noin 15 % vastaajista (24 henkilöä).  

Vastaajista noin 37 % (60 henkilöä) oli 51–60-vuotiaita, joka oli ikäjakauman sel-
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västi suurin ryhmä (kuvio 7). Toiseksi suurin ryhmä oli 41–50-vuotiaat, joita oli noin 

22 % vastaajista (36 henkilöä). Vastaajien ikäjakauman kolmanneksi suurimmaksi 

ryhmäksi muodostui yli 60-vuotiaat, joita oli noin 20 % vastaajista (32 henkilöä). 

Huomattavaa on myös se, että alle 20-vuotiaita vastaajia oli vain 1 % (1 henkilö). 

 

 

Kuvio 7. Vastaajien ikäjakauma. 
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Kuvio 8. Vastaajien asema. 

Vastaajista suurin osa, 78 %, oli työssäkäyviä (126 henkilöä) (kuvio 8). Toiseksi 

suurin ryhmä oli eläkeläisten kuitenkin verrattain pieni ryhmä, joita oli vastaajista 

noin 17 % (28 henkilöä). Opiskelijoiksi ja muuksi itsensä merkinneitä oli molempia 

noin 2 % vastanneista (Opiskelijoita 4 henkilöä ja muita 4 henkilöä). Ne vastaajat, 

jotka olivat merkinneet itsensä muuksi vaihtoehdoksi, antoivat lisätiedoksi itses-

tään esimerkiksi ”kotiäiti” tai ”äitiyslomalla”. Huomattavaa on, ettei kukaan vastaa-

jista ilmoittanut itseään työttömäksi. 

4.2.3 Parhaimmat tiedonsaantilähteet 

Yksi kyselylomakkeen (liite 2) tärkeimmistä kysymyksistä oli kartoittaa, mistä vas-

taajat etsivät tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin näytelmätarjonnasta ja muusta 

toiminnasta. Tästä kysymyksestä saatujen tietojen avulla voidaan kehittää ja pa-

rantaa nykyisiä, käytössä olevia markkinointikanavia. 
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Kuvio 9. Vastaajien kolme parasta tiedonsaantilähdettä Seinäjoen kaupunginteat-
terin toiminnasta. 

Tärkeimmäksi tiedonsaantilähteeksi nousi teatterin oma ohjelmisto-lehti, jonka 

noin 70 % (114 henkilöä) vastaajista merkitsi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tie-

donsaantilähteestään (kuvio 9). Toiseksi suurimmaksi tiedonsaantilähteeksi nousi 

teatterin Internet-sivut (63 % vastaajista) ja muutaman prosenttiyksikön pienem-

pänä (noin 61 %) olivat teatterin omat lehti-ilmoitukset ja mainokset. Vastaajat, 

jotka valitsivat ”muu” vaihtoehdon (noin 2 % vastaajista), kertoivat lisätiedoissa 

muiksi tiedonsaantilähteiksi muun muassa teatterin näyttelijät, sähköpostimainon-

nan ja ensi-iltakutsut. 

Kysymyksestä saatujen vastausten perusteella kehitettäviä markkinointikanavia 

olisi alustavasti Facebook -yhteisöpalvelu, lehtiartikkelit sekä uutiset, julkisivu- ja 

katumainonta, messut ja teatterin lippumyymälä. Näistä kehittämiskohteista on 

kerrottu lisää luvussa 5, Yhteenveto ja kehittämisehdotukset.  
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4.2.4 Sanomalehdet, iltapäivälehdet, radio ja Facebook 

Kyselylomakkeen (liite 2) kysymykset 6-9 olivat suunniteltu niin, että vastauksista 

näkyisi pääasiassa markkinointikanavien käyttöaste (kuvio 10). Jos tiettyjä markki-

nointikanavia käytetään (tai ei käytetä), pyrittäisiin tulosten mukaan joko lisäämään 

kyseisen kanavan käyttöä, tai parantamaan sen toimintaa entisestään. Kysymyk-

sellä myös kartoitetaan uusien mahdollisten markkinointikanavien käyttöönottoa, ja 

sitä, onko niiden mahdollinen käyttäminen kannattavaa vai ei. 

 

Kuvio 10. Sanomalehtien, iltapäivälehtien, radion ja Facebookin käyttöaste. 

94 % (152 henkilöä) vastaajista kertoi lukevansa sanomalehtiä lähes päivittäin, 

samalla kun 5 % (8 henkilöä) vastaajista luki sanomalehtiä 1-5 kertaa viikossa. 

Yhteensä 2 % vastaajista luki sanomalehtiä 1-3 kertaa kuukaudessa tai harvem-

min. Kaikki vastaajat lukevat sanomalehtiä jossain määrin, sillä kukaan ei merkin-

nyt vastausvaihtoehdokseen ”en lue”.  

Iltapäivälehtien lukeminen erosi sanomalehdistä monella tavalla. Vain 17 % vas-

taajista kertoi lukevansa iltapäivälehtiä lähes päivittäin, samalla kun 27 % vastaa-

jista kertoi lukevansa niitä 1-5 kertaa viikossa. Suurin ero verrattuna sanomalehtiin 

oli se, että 10 % (17 henkilöä) vastanneista oli sitä mieltä, etteivät lue lainkaan il-

tapäivälehtiä.  
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Radion kuuntelu oli arkipäivää suurimmalle osalle vastanneista, sillä jopa 73 % 

vastanneista kertoi kuuntelevansa radiota lähes päivittäin. 15 % vastanneista ker-

toi kuuntelevansa radiota noin 1-5 kertaa viikossa, ja vain noin 1 % vastanneista (2 

henkilöä) myönsi, ettei kuunnellut radiota lainkaan. Näiden lukujen perusteella on 

mahdollista alkaa miettiä esimerkiksi radiomainontaa uudelleen. 

Facebookin käyttö oli vastanneiden kesken suhteellisen vähäistä, sillä 60 % (96 

henkilöä) vastanneista ei käyttänyt Facebookia lainkaan. Tämä johtunee siitä, että 

Seinäjoen kaupunginteatterin asiakasrakenne oli suurimmalta osalta suhteellisen 

iäkästä (kuvio 7.). Asiaan myös vaikuttaa se, ettei seniori-ikäpolvella ole välttämät-

tä käytössään tietokoneita, Internetiä saatikka osaamista käyttääkseen Faceboo-

kia. Kuitenkin 19 % vastanneista kertoi käyttävänsä Facebookia lähes päivittäin. 

Iän vaikutuksesta Facebookin käyttöön on tehty ristiintaulukointi, joka löytyy taulu-

kosta 1.  

Sanomalehtien, iltapäivälehtien, radion ja Facebookin käyttämistä markkinointi-

kanavina on käsitelty lisää luvussa 5, Yhteenveto ja kehittämisehdotukset. Johto-

päätökset ja kehittämisehdotukset - luvussa on kerrottu myös tarkemmin miten 

Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi näitä kanavia tulevaisuudessa käyttää. Samas-

sa luvussa on myös kerrottu erilaisista kampanjoista, joita voidaan harkita tulevai-

suudessa näissä markkinointikanavissa.  

4.2.5 Iän vaikutus Facebookin käyttöön 

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, vaikuttaa Seinäjoen kaupunginteatterin asi-

akkaiden ikärakenne Facebookin käyttöön. Tämä edelleen vaikuttaa myös Seinä-

joen kaupunginteatterin mainontaan ja siihen, miten tulevaisuudessa Facebookia 

tulisi käyttää markkinointikanavana. Seuraavassa kaaviossa on toteutettu ristiin-

taulukointi Facebookin käytön ja vastaajien iän kanssa. 
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Taulukko 1. Ristiintaulukointi Facebookin käytöstä ja vastaajien iästä. 

 

  
40 vuotta tai 

nuorempi 
(n=34) 

41-50 
vuotta 
(n=35) 

51-60 
vuotta 
(n=60) 

Yli 60 
vuotta 
(n=31) 

Yhteensä 
(n=160) 

Lähes päivittäin 44 % 20 % 13 % 0 % 19 % 

1-5 kertaa viikossa 15 % 14 % 5 % 10 % 10 % 

3 kertaa kuukaudessa tai har-
vemmin 

3 % 9 % 18 % 10 % 11 % 

En käytä 38 % 57 % 63 % 81 % 60 % 

       

Kuten taulukosta voi huomata, noin 81 % yli 60-vuotiaista vastaajista vastasi, ettei 

käytä lainkaan Facebookia. Lisätietoihin osa vastaajista oli lisännyt, ettei omista 

tietokonetta tai olemassa olevassa tietokoneessa ei ole Internet-yhteyttä. Samalla 

tavalla 51–60-vuotiaista vastaajista jopa 63 % ja 41–50-vuotiaista 57 % merkitsi, 

ettei käytä Facebookia lainkaan. 40 vuotta tai nuoremmista vastaajista kuitenkin 

44 % käytti Facebookia lähes päivittäin. Ristiintaulukoinnissa tuotettiin samalla 

khiin neliö-testi, jonka voi nähdä liitteessä 3. Khiin neliö-testin p-arvo (p=0,000) 

viittaa tilastollisesti merkitsevään eroon ikäryhmien välillä, mutta aineisto ei ole 

kuitenkaan tarpeeksi laaja, jotta voitaisiin tehdä päteviä yleistyksiä.  

4.2.6 Tiedonsaanti ja tiedonkulku 

Kyselylomakkeessa oli kolme kysymystä, joissa kartoitettiin asiakkaiden tiedon-

saantia ja sitä, miten tiedonsaanti ja muu informaatio tulisi esittää tulevaisuudessa. 

Näistä kysymyksistä saatavilla tiedoilla voidaan keskittyä pikkutarkasti tiettyihin 

mainontatapoihin tulevaisuudessa. 

Aluksi haluttiin tutkia, saavatko asiakkaat ylipäätään mielestään tarpeeksi tietoa 

Seinäjoen kaupunginteatterin toiminnasta. Kysymys oli toimeksiantajan toivomus. 

Tutkimuksen mukaan vastaajista 92 % (149 henkilöä) oli sitä mieltä, että he saavat 

tarpeeksi tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin näytelmistä ja muista tapahtumista. 

8 % (13 henkilöä) vastaajista merkitsi, ettei mielestään saa tarpeeksi tietoa edellä 

mainituista seikoista. Ei-vastanneista osa kertoi lisätietoihin syiksi esimerkiksi 
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sen, etteivät asu Seinäjoella ja sen, ettei heidän seuraamassaan mediassa tai pai-

kallislehdessä ilmoiteta Seinäjoen kaupunginteatterin toiminnasta. Monet myös 

lisäsivät, että varsinkin Pohjalaisessa ilmoittelu on vähäisempää kuin esimerkiksi 

Ilkka-lehdessä. Näiden vastausten perusteella voidaan sanoa, että Seinäjoen kau-

punginteatterin mainonta on tällä hetkellä onnistunutta ja saavuttaa asiakkaansa. 

Liitteessä 6 on listattu ei-vastanneiden antamat lisätiedot. 

4.2.7 Informaatiomuodot 

Kyselylomakkeen (liite 2) 11. kysymys käsitteli vastaajien mielipiteitä siitä, miten 

he tulevaisuudessa mieluummin haluaisivat Seinäjoen kaupunginteatterin toimin-

taan liittyvän informaation. Vaihtoehdoiksi annettiin pelkästään ”sähköisessä muo-

dossa” tai ”paperimateriaalina”. Jälkeenpäin huomattiin, että esimerkiksi ”teksti-

viestitse” olisi ollut varteenotettava vaihtoehto kahden edellä mainitun rinnalle. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tekstiviestimainontaa voisi harkita yhdeksi 

mainontakanavaksi tulevaisuudessa. 

67 %:n (109 henkilöä) enemmistö oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa Seinäjoen 

kaupunginteatterin tulisi informoida tapahtumistaan ja toiminnastaan suoraan asi-

akkailleen paperimateriaalina. Toisaalta, 33 % (53 henkilöä) vastaajista oli sitä 

mieltä, että informaatio tulisi toimittaa sähköisesti. 

Vastausten perusteella voidaan päätellä, ettei kumpaakaan kanavaa kannata sul-

kea pois. Kuitenkin kannattaa harkita, voisiko tulevaisuudessa lisätä sähköisen 

mainonnan ja muun informoinnin määrää. Tällä hetkellä Seinäjoen kaupunginteat-

teri käyttää sähköistä mainontaa ja muuta informaatiota ainoastaan kanta-

asiakkaille sähköpostiviestinnän muodossa. Sähköpostiviestinnän ohessa voisi 

järjestää esimerkiksi kampanjoita, jotka ovat saatavilla ainoastaan Internet-sivuilla. 

Näitä kampanjoita voidaan edelleen mainostaa Facebookissa, jolloin myös Face-

bookin käyttö lisääntyisi ja tehostuisi. Lisätietoja edellä mainituista mahdollisuuk-

sista on luvussa 5. yhteenveto ja kehittämisehdotukset. 
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4.2.8 Mainonnan ja informoinnin toistuvuus 

Edelliseen kysymykseen liittyvä jatkokysymys koski sitä, miten usein mainontaa ja 

muuta informaatiota olisi vastaajien mielestä hyvä saada (kuvio 11). Suurin osa, 

66 %, vastaajista oli sitä mieltä, että Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi mainostaa 

ja informoida kuukausittain tapahtumistaan. 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

mainontaa ja informointia tulisi antaa vain kerran näytöskauden aikana. Vain 4 % 

(6 henkilöä) vastaajista oli sitä mieltä, että informaatiota tulisi antaa viikoittain.  

 

Kuvio 11. Mainonnan ja muun informaation toistuvuus. 

Taulukko 2. Ristiintaulukointi mainonnan ja muun informoinnin toistuvuudesta ja 
sen muodosta. 
 

  Viikoittain tai 
kuukausittain 

Kerran näytöskau-
den aikana 

Sähköisessä muodossa 85 % 15 % 

Paperimateriaalina 63 % 37 % 

Näistä kahdesta edellä käsitellyistä kysymyksistä tehtiin ristiintaulukointi, josta 

nähdään vastaajien yhtäläisyydet (taulukko 2). 85 % niistä, jotka haluavat mainon-

taa ja muuta informaatiota Seinäjoen kaupunginteatterista, haluavat sitä useam-

min (viikoittain tai kuukausittain) kuin ne, jotka haluavat paperimateriaalina (p= 
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0,004). Erot ovat tilastollisesti merkitseviä, jolloin tuloksia voidaan yleistää koko 

perusjoukkoon. Khiin neliö-testin ja testin edellytykset ovat nähtävissä liitteessä 3.  

Tuloksista päätellen voidaan sanoa, että Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi tiedot-

taa toiminnastaan useammin sähköisessä muodossa, mutta paperimateriaalina 

harvemmin. Tulosten mukaan paperimateriaalin suhteen oli selvästi enemmän 

viikoittain tai kuukausittain haluavia kuin kerran näytöskaudenaikana haluavia. 

Sähköisessä muodossa haluavien kohdalla tämä prosenttiosuus oli selvästi suu-

rempi, mutta paperimateriaalinakin haluavissa yli puolet. Kuitenkin on mietittävä 

tarkemmin, jättääkö paperimateriaalin pelkästään yhteen kertaan, sillä kysymys ei 

kata kaikkia tilanteita, joissa käytetään paperimateriaalina toteutettavaa mainon-

taa. Asiaa on käsitelty syvemmin luvussa 5, Yhteenveto ja kehittämisehdotukset. 

4.2.9 Internet-kotisivujen käyttö 

Toimeksiantajan toivomuksesta keskityttiin myös Seinäjoen kaupunginteatterin 

kotisivujen käyttöön. Kysymys nousi myös tärkeäksi, koska aiemmin tutkimukses-

sa nousi esille, että Seinäjoen kaupunginteatterin kotisivuja pidetään toiseksi par-

haimpana tiedonsaantilähteenä etsittäessä tietoa näytelmistä ja teatterin muusta 

toiminnasta (kuvio 12). Kysymyksellä kartoitettiin teatterin kotisivujen käyttötarkoi-

tusta ja sitä kautta pyrittiin löytämään uusia käyttötarkoituksia ja parantamaan ny-

kyisiä. Kysymyksen kautta löydettiin paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla kotisivu-

jen sisältöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa. Seinäjoen kaupunginteatterin ko-

tisivujen parannusehdotuksia on käsitelty lisää luvussa 5, Yhteenveto ja kehittä-

misehdotukset. 
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Kuvio 12. Seinäjoen kaupunginteatterin Internet-kotisivujen käyttötarkoitukset. 

Valittaessa kaksi parasta tilannetta, joissa vastaaja käyttää Seinäjoen kaupungin-

teatterin Internet-kotisivuja, 68 % vastaajista valitsi ”suunnitellessani teatterimat-

kaa”. Toiseksi suurin ryhmä, 65 %, vastasi ”etsiessäni lisätietoja näytelmästä”. On 

kuitenkin yllättävää huomata, että Seinäjoen kaupunginteatterin Internet-kotisivuja 

käytetään myös muuhunkin tarkoitukseen (seuraan aktiivisesti ilman erityisempää 

syytä 14 %). Tässä tilanteessa olisi ollut ihanteellista kysyä pakollisena avoimena 

kysymyksenä mihin kotisivuja käytetään muuten. Kysymys ei olisi kuitenkaan tuo-

nut erityisemmin haettua tietoa.  

13 % vastanneista ilmoitti, ettei käytä Seinäjoen kaupunginteatterin kotisivuja lain-

kaan, ja vain 10 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä niitä ostaessaan lippuja näytel-

miin. Tätä prosenttiosuutta tulisi ehdottomasti nostaa tulevaisuudessa, jolloin Lip-

pu.fi-palvelun kanssa käytävä yhteistyö tuottaisi enemmän tulosta ja teatterin koti-

sivut tulisivat monipuolisemmin tutuiksi asiakkaille. 

4.2.10 Yleisarvio markkinoinnista ja avoimen kysymyksen analysointi 
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Tutkimuksen lopuksi kyselylomakkeeseen lisättiin kaksi yleistason kysymystä, joil-

la kartoitettiin vastaajien mielipiteitä tiettyihin asioihin. Avoimen kysymyksen lisäksi 

vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi parasta synonyymiä kuvaamaan Seinäjoen 

kaupunginteatterin markkinointia tällä hetkellä. Kysymyksellä haluttiin saada selvil-

le vastaajien yleiskuva ja -mielipide siitä, miten Seinäjoen kaupunginteatteri on 

onnistunut henkilöstömuutoksista johtuen tai niistä riippumatta jatkamaan markki-

nointiaan yleisesti. 

 

Kuvio 13. Yleisarviointi Seinäjoen kaupunginteatterin markkinoinnista. 

Kuten kuviosta voi huomata, vastaajat valitsivat pääasiassa positiivisia synonyy-

meja kuvaamaan Seinäjoen kaupunginteatterin markkinoinnista yleisesti. Noin 

puolet vastaajista oli sitä mieltä, että teatterin markkinointi on kokonaisuudessaan 

tiedottavaa. Molemmat ”positiivisen” ja ”nykyaikaisen” valitsi noin 36 % vastaajista 

(positiivinen 59 henkilöä ja nykyaikainen 58 henkilöä). Yllättävää on, että huonoksi 

markkinoinnin merkitsi vain 1 % (1 henkilö) vastaajista. Toinen niin sanotusti nega-
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tiiviseksi synonyymiksi luokiteltavan ”kehittyvä” valitsi noin 14 % vastaajista. Saa-

tujen vastausten perusteella voidaan sanoa, että Seinäjoen kaupunginteatterin 

markkinointi mielletään yleisesti tiedottavaksi, positiiviseksi ja nykyaikaiseksi. 

Avoimeen kysymykseen annettiin yllättävän usein jotain palautetta ja useimmiten 

vastaajat kirjoittivat pitkiäkin kommentteja. Pääosin avoimeen kysymykseen tulleet 

terveiset oli varsin positiivisia, mutta negatiivisistakin asioista mainittiin. Avoimen 

kysymyksen vastaukset on listattu kokonaisuudessaan liitteessä 5. 

Suurimmaksi osaksi kiiteltiin tietyistä tilanteista, kuten palvelusta lippumyymälässä 

tai upeista teatterinäytelmistä, mutta myös yleisesti kehuttiin Seinäjoen kaupungin-

teatterin näytelmävalikoimaa esimerkiksi verrattuna Vaasan ja Jyväskylän tarjon-

taan. Negatiivisina asioina mainittiin tilanteet, joissa näytelmä on peruttu, tai äkki-

näisessä sairaustapauksessa teatteri ei ole velvollinen ostamaan takaisin jo lunas-

tettuja lippuja.  

Markkinoinnillisia näkökulmia mainittiin jonkin verran. Useimmiten vastaajat olivat 

kaikin puolin tyytyväisiä Seinäjoen kaupunginteatterin markkinointiin. Vastaajat 

toivoivat muun muassa tiheämpää infoa vierailevista näytelmistä ja aktiivisempaa 

yhteistyötä tiettyihin sidosryhmiin. Myös se, että Seinäjoen kaupunginteatterin liit-

tymistä Facebookiin kiiteltiin. Yleisesti sanottuna, avoimen kysymykseen vastattiin 

suurella todennäköisyydellä siksi, että teatteri aiheuttaa paljon suuria tunteita, ja 

koska se koetaan tärkeäksi osa-alueeksi. 
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5 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

5.1 Aluksi 

  

Yhteenvetona tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Seinäjoen kaupungin-

teatterilla on hyvä kehys kaikille markkinoinnillisille toimenpiteille. Sillä on selvät 

markkinointikanavat ja teatteri koetaan tärkeäksi osaksi yhteisöä. Kaikkea voidaan 

kuitenkin kehittää ja laajentaa. Täysin uutena markkinointikanavana esitellään 

myöhemmin esimerkiksi Twitterin käyttö, joka kuitenkin vaatii ensin Facebook pal-

velun käytön tehostamisen. Suurimmaksi osaksi tässä luvussa kuitenkin keskity-

tään jo olemassa olevien mainoskanavien käytön laajentamiseen ja uusien käyt-

tömahdollisuuksien esittelyyn. 

5.2 Mediakäyttäytyminen ja mainonta lehdissä 

Tulevaisuudessa kannattaa miettiä lehti-ilmoituksien ja muun lehdessä tapahtuvan 

mainonnan erikoistamista. Mainoksien tulisi olla sellaisia, että ne huomaa lehdestä 

helposti, ja mainoksien tiedot tulee olla aina oikein. Esimerkiksi uusien mainos-

paikkojen miettiminen voi olla eräs asia, jota kannattaa miettiä. Tällä hetkellä teat-

teri mainostaa lähinnä Ilkassa, Pohjalaisessa ja Eparissa. Esimerkiksi mainoksien 

paikkoja voisi miettiä. Perinteinen mainoskohta löytyy yleensä lehden alareunassa 

omalla paikallaan. Esimerkiksi koko aukeaman kokoinen, vain lehden yläosassa 

oleva mainos voisi olla helpompi löytää. Seinäjoen kaupunginteatterin käyttämä 

graafinen asu on aina ollut värikästä ja yleisilme iloista. Mainosten sisältö ja väri-

maailma sinällään on jo tällä hetkellä toimintaa, mutta uusi mainospaikka samois-

sakin lehdissä voisi olla uutta ja erilaista. Samalla voi myös miettiä kokonaan uusia 

mainospaikkoja erilaisissa lehdissä. Esimerkiksi aikakauslehtiin voisi harkita koko 

sivun mainosta (esimerkiksi Anna, MeNaiset, Cosmopolitan ym.). Tutkimuksen 
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perusteella ei kuitenkaan kannata tulevaisuudessa mainostaa esimerkiksi iltapäi-

välehdissä, sillä niitä luettiin vähemmän kuin sanomalehtiä (Kuvio 10).  Kannattaa 

myös miettiä koko Suomen kattavia sanomalehtiä uusiksi mainospaikoiksi. Tällai-

sia olisivat esimerkiksi Helsingin Sanomat, mutta tunnetusti kalliiden hintojen 

vuoksi voisi tehdä kokeilumielisen mainoksen esimerkiksi Vaasan Ikkunaan. Mai-

nontaa saisi olla viikoittain sanomalehdissä, riippuen siitä, onko kyseisessä leh-

dessä muuta uutisaineistoa Seinäjoen kaupunginteatterista. 

5.3 Radio- ja televisiomainonta 

Seinäjoen kaupunginteatteri on ennemmin tehnyt myös radiomainontaa. Radio-

maininta kuitenkin jätettiin jostain syystä taka-alalle, ja idea hiipui omia aikojaan. 

Olisi kuitenkin mahdollista kokeilla aluksi muutamalla toistolla radiospotteja, joita 

aluksi kokeiltaisiin paikallisradioissa. Tämä vaatisi yhteistyötä Seinäjoella toimivan 

Viestintä Oy:n kanssa, joka pyörittää eri radioasemia Etelä-Pohjanmaalla. Jos ra-

diomainonta koetaan onnistuneeksi, voisi olla mahdollista siirtyä hieman suurem-

piin radiokanaviin, kuten esimerkiksi Suomi Pop ja Iskelmäradio, jolla on omat so-

pimuksensa valmiina radiomainontaa halajavien tahojen kanssa. Myös maanlaa-

juistenradiokanavien, kuten Radio Nova tai YleX ovat potentiaalisia yhteistyö-

kumppaneita. Varsinkin YleX toimisi porttina nuorille suunnattuun mainontaan. 

Televisiouutisointi koetaan aina laadun merkiksi. Jos organisaatiolla on varaa mai-

nostaa paikallisestikin esimerkiksi MTV3:lla tai Nelosella, viestittää pelkästään 

mainos jo sitä, että organisaatio on suosittu ja haluttu. Syksyllä Nelosen uutislähe-

tyksessäkin nähty uutisointi Urheat-näytelmästä oli suunnannäyttäjä, jonka jäljissä 

tulisi Seinäjoen kaupunginteatterin kulkea. Näin saadaan maanlaajuista näkyvyyttä 

ja uusia asiakkaita on mahdollista saada myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. 

Kaiken tämän jälkeen täytyy kuitenkin miettiä budjetointia, jolla kaikki markkinointi-

toimenpiteet katetaan. Parhaimmat ja tuottavimmiksi toimenpiteiksi punnitut mark-

kinoinnilliset toimenpiteet tulisi harkita tarkkaan. Siksi kehittämisehdotuksissa on-

kin mainittu ensin pienempibudjettiset toimenpiteet, niin sanotut kokeilut. Jokaista 
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toimenpidettä voidaan laajentaa ja suurentaa, jos ne osoittautuvat tulevaisuudessa 

kannattaviksi. 

5.4 Julkisivu- ja katumainonta 

Seinäjoen kaupunginteatterin julkisivumainonta on tällä hetkellä opinnäytetyön 

tekijän mielestä toimivaa ja kattavaa. Kaduilla olevat mainokset vaihtuvat useasti 

ja Seinäjoen kaupunginteatterin mainonta niissä on aktiivista. Tulevaisuudessa 

katumainonnassa voidaan harkita vain tiettyjen näytelmien mainostamista, jottei 

kaikkia mahdollisia näytelmiä mainostettaisi samaan aikaan. Katumainonta voisi 

toimia samassa syklissä esimerkiksi ensi-iltojen kanssa. 

Seinäjoen keskustassa oleva mainosscreeni on ollut teatterin ahkerassa käytössä 

oleva mainospaikka. Teatteri on mainostanut screenillä yleisesti kaikkia näytelmiä, 

jotka kuuluvat kuluvan kauden näytelmätarjontaan. Tämän tyylinen mainonta ky-

seissä kanavassa on kattavaa ja informoivaa ja toimii tällä hetkellä hyvin. 

5.5 Tekstiviestimainonta 

Tekstiviestimainontaa voisi harkita tulevaisuudessa käytettäväksi, kun asiakas-

ryhmittelyt on saatu valmiiksi. Tekstiviestimainontaa voitaisiin hyväksikäyttää myös 

tilanteissa, joissa tiettyyn näytelmään on saatava lisää asiakkaita. Tekstiviestitse 

tapahtuva mainonta on nopea tapa tavoittaa asiakas ja informoida tulevista tapah-

tumista. 

Jos tekstiviestimainontaa tullaan joskus käyttämään, voidaan harkita seuraavaksi 

esiteltyjä käyttöehdotuksia. Pari kertaa kuukaudessa tapahtuva tekstiviestimainon-

ta, jossa kerrotaan asiakkaille kuluvan kuukauden näytelmäannista tarkemmin, on 

oiva tapa muistuttaa asiakkaita Seinäjoen kaupunginteatterista tietyin väliajoin. 

Kuukausittain lähetettävässä tekstiviestissä kerrottaisiin olennaisista tapahtumista 

ja kehotettaisiin asiakasta tutustumaan asiaan tarkemmin esimerkiksi Seinäjoen 
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kaupunginteatterin verkkosivuilla. Toisaalta nopeasti muuttuvissa tilanteissa asiak-

kaille voidaan ilmoittaa esimerkiksi seuraavan illan näytelmästä, jonne ei ole saatu 

tarpeeksi asiakkaita. Tekstiviestien lähettäminen tulisi kuitenkin suunnitella ryhmit-

täin, jolloin esimerkiksi tietynikäisille menisi tietyn ikäisille suunnatuista näytelmistä 

mainontaa jne. 

5.6 Messut 

Messut ovat oivallinen tilaisuus kerätä uusia asiakassuhteita ja – tietoja. On kui-

tenkin tärkeää miettiä etukäteen messuille tietyt tavoitteet ja budjetointi, jotta mes-

suille osallistuminen on kannattavaa. Valitettavasti Etelä-Pohjanmaalla ei tällä het-

kellä järjestetä suoranaisia kulttuurimessuja, tai vastaavia, joissa Seinäjoen kau-

punginteatterin tulisi olla mukana.  

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, luokittelevatko asiakkaat messut yhdeksi 

tärkeimmistä tiedonsaantilähteikseen (katso luku 4.2.3). Vain 1 % vastaajista mer-

kitsi messut yhdeksi kolmesta parhaimmista tiedonsaantilähteeksi. Tulos indikoi, 

ettei Seinäjoen kaupunginteatterin messuille osallistuminen ole ollut varsin näky-

vää. Täten voidaan ehdottaa, ettei tulevaisuudessa osallistuttaisi messuille, ellei 

Suomessa järjestetä esimerkiksi juuri kulttuuriin liittyviä messuja tai vastaavanlai-

sia tapahtumia, joihin Seinäjoen kaupunginteatterin olisi hyvä osallistua. 

5.7 Seinäjoen kaupunginteatterin Internet-kotisivut 

Tällä hetkellä teatterin kotisivut toimivat hyvin ja niitä käytetään niin kuin ne on tar-

koitettukin käytettävän. Kotisivujen yleisilmettä voisi kuitenkin muuttaa selkeäm-

mäksi ja helppokäyttöisemmiksi. Kotisivut voisi ehostaa niin, että painotetaan 

mahdollisuutta lippujen varaamiseen Internetissä helposti ja nopeasti. Värejä ja 

sivujen houkuttelevuutta tulisi painottaa. Kotisivujen päivittäminen uudenlaisiksi 

toimisi samaan tapaan kuin esimerkiksi hyllyjärjestyksen vaihtaminen ruokakau-

passa; samoja tuotteita samassa paikassa, mutta kuitenkin totutusta poikkeavalla, 
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uudella tavalla. Tällä tavoin voidaan myös vaikuttaa siihen, kuinka usein Seinäjoen 

kaupunginteatterin kotisivuilla vieraillaan. 

5.8 Facebook ja muut sosiaaliset mediat 

Facebookin käyttöä tulee tehostaa mahdollisimman pian. On mahdollista järjestää 

esimerkiksi kampanjoita, jotka ovat suunnattu ainoastaan Seinäjoen kaupunginte-

atterin Facebook-jäsenille. Yhteisöön kuuluville ilmoitettaisiin henkilökohtaisen 

viestin välityksellä tietynlaisia tarjouksia tiettyyn näytäntöön. Esimerkiksi yhteisös-

sä oleva henkilö voi tulostaa alennuslipun, jolla hän sää tiettyyn näytelmään lipun 

halvemmalla. Facebookia tulisi muutenkin käyttää hyväksi kuvagallerioiden kan-

nalta, sillä kuvat ovat yksi suurimmista kiinnostuksen kohteista Facebookissa. 

Enemmän kuvia näytelmistä ja esimerkiksi avajaisista, joihin yhteisöön kuuluvat 

voivat kommentoida. Samalla Seinäjoen kaupunginteatteri ilmoittelisi uusimmista 

uutisoinneistaan eri medioissa ja jakaisi ne linkkeinä niin, että yhteisön jäsenet 

voivat tarkastella niitä lähemmin. Tarkoituksena on se, että yhteisöön kuuluvat tun-

tevat olevansa läheisempiä Seinäjoen kaupunginteatterin kanssa, eikä sitä mielle-

tä vain etäiseksi organisaatioksi, joka ilmoittelee näytelmistään kellonajoin ja hinta-

tiedoin. Tulevaisuudessa voitaisiin järjestää esimerkiksi ”kysy näyttelijältä”-

keskustelu, joka käytäisiin Facebookissa. Seinäjoen kaupunginteatterin jäsenet 

voivat kysyä etukäteen sovitulta näyttelijältä reaaliajassa Facebookissa haluami-

aan kysymyksiä ja antaa palautetta takaisin. Keskusteluhetkeä tietenkin mainos-

tettaisiin etukäteen. 

Facebookin käyttöä tulisi miettiä myös jäsenien iän kannalta. Facebookin käyttäjät 

ovat lähinnä nuoria aikuisia, joten esimerkiksi ensi keväänä aloittava FitFatFucke-

dUp- näytelmä voisi toimia tietynlaisena lähtökohtana näille vain Facebookissa 

tarjottaville eduille.  

Seinäjoen kaupunginteatteri on luonut Facebook – palveluun myös erillisen mai-

noksen, joka satunnaisesti näkyy käyttäjän selailemalla Facebook – sivulla, sivun 

vasemmalla puolen. Mainos on banneri, jota klikkaamalla henkilö pääsee Seinäjo-
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en kaupunginteatterin kotisivuille yhdellä napsautuksella. Seinäjoen kaupunginte-

atterin tulisi miettiä ja seurata konkreettisesti, onko kyseinen mainosbanneri kan-

nattava kuluihin nähden ja kuinka useita klikkauksia sen kautta saadaan. On nimit-

täin olemassa ilmaisohjelmia, jotka poistavat kaikki mainokset Internettiä käytettä-

essä, oli kyseessä sitten Facebook tai mikä tahansa muu sivusto. On myös ole-

massa ohjelmia, joita ihmiset hyvinkin yleisesti käyttävät pelkästään Facebook -

sivuilla esiintyvien mainosten estämiseen. Tämän lisäksi mainokset yleisesti koe-

taan ärsyttäviksi ja täysin ylimääräisiksi ominaisuuksiksi Facebookissa (Mikkilä 

2010).  

Myöhemmin, kun Facebookin yhteisön käyttöä on tehostettu ja Seinäjoen kaupun-

ginteatterin yhteisöön on saatu lisää ihmisiä, voitaisiin harkita myös Twitter-

palveluun liittymistä. Twitterissä toimittaisiin lähes samalla tavalla kuin Faceboo-

kissa, tietysti olosuhteiden ja sivun omien käyttöohjeiden mukaisesti.  

5.9 Youtube 

Seinäjoen kaupunginteatteri lisää näytelmistään myös videoita Internetin Youtube 

-palveluun. Videoiden lisääminen on kuitenkin vain satunnaista, eikä niillä vältät-

tämättä ole suoranaista suunniteltua tavoitetta ja syytä, miksi ne siellä ovat. Niitä 

voidaan esimerkiksi linkittää teatterin verkkosivuilla olevien näytelmien esitelmä-

sivuihin, mutta sen kummempaa tarkoitusta niillä ei tunnu olevan. 

Seinäjoen kaupunginteatterin tulisikin hyödyntää Youtube –palvelua yhdessä Fa-

cebookin kanssa toinen toistaan tukien. Tulevaisuudessa Youtubeen tulisi ladata 

useammin mainosvideoita näytelmistä, mutta myös esimerkiksi kulissien takana -

tyylistä videomateriaalia, haastatteluita ja esimerkiksi TrissaTV:n tekemiä videoita. 

Näitä videoita tulisi linkittää edelleen Seinäjoen kaupunginteatterin Facebook –

yhteisöön, jolloin saataisiin enemmän vierailuja ja keskusteluita teatterin yhteisösi-

vuilla. 
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5.10 Asiakaspalvelu  

Asiakaspalvelu on yksi Seinäjoen kaupunginteatterin vahvuuksista. Toisaalta siinä 

on ilmennyt puutteita, joihin ei ole sen kummemmin kajottu. Esimerkiksi vuonna 

2003 suoritetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa ilmeni, ettei Seinäjoen kau-

punginteatterin lippumyymälään aina välttämättä pääse puhelimitse. Tilanne on 

parantunut, mutta tilannetta voidaan kehittää entistä paremmaksi.  

Tällä hetkellä lipunmyyntiä hoitaa päätoimisesti kaksi henkilöä. Kiireisimpinä aikoi-

na muillakin toimiston työntekijöillä ovat linjat auki varausten vastaanottamista var-

ten. Jokainen lipunmyyntiin saapuva puhelu on tärkeä, jotta saadaan kaikki mah-

dolliset varaukset ylös järjestelmään. Tilannetta voidaan parantaa kolmella erilai-

sella tavalla; kehittämällä jonotusjärjestelmä puheluita vastaanotettaessa, palk-

kaamalla lisää henkilökuntaa lipunmyyntiin tai siten, että toimiston puolella oleva 

henkilökunta pitää puhelinlinjat auki jatkuvasti.  

Jonotusjärjestelmän avulla asiakkaat eivät tule enää tilanteeseen, jossa he kylläs-

tyvät tekemään useampia puheluita päästäkseen lävitse asiakaspalvelijalle. Toi-

saalta, jos uuden henkilön palkkaaminen lipunmyyntiin on organisaatiolle taloudel-

lisesti hankalaa, voidaan siirtyä kolmanteen vaihtoehtoon, jossa toimiston puolella 

vastaanotetaan varauksia yhtä aktiivisesti kuin lipunmyynnissäkin. Näitä kolmea 

vaihtoehtoa voidaan myös yhdistellä tarpeen mukaan. 

5.11 Asiakasrekisterilistat 

Asiakasrekisterilistojen käyttöä tulee hyödyntää tulevaisuudessa tehokkaammin. 

Nykyisen yhden kanta-asiakasrekisterilistan sijaan luotaisiin kahdesta neljään uut-

ta ostokäyttäytymisen perusteella rakennettua listaa. Asiakasrekisterilistat tulisi 

ensinnäkin päivittää ja puutteelliset tiedot tulisi joko poistaa kokonaan tai päivittää 

täydellisiksi ainakin yhteystietojen ja demografisten tietojen kannalta. Päivitettyjen 

yhteystietojen avulla vältytään esimerkiksi hukkapostilta. Ostokäyttäytymisestä 

kerättäisiin lisää tietoa asiakassuhteen kasvaessa. 
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Asiakkaat järjesteltäisiin ryhmiin ostotiheyden mukaan, jolloin voidaan esimerkiksi 

luoda kampanja niille asiakkaille, jotka eivät käytä Seinäjoen kaupunginteatterin 

palveluita aktiivisesti. Tavoitteena erilaisilla kampanjoilla olisi uusintaostojen mää-

rän kasvattaminen tietyissä asiakasryhmissä ja sitä kautta asiakassuhteen raken-

taminen kanta-asiakkaaksi.  

Eri asiakasryhmän jäsenille voidaan järjestää erilaisia mainoskampanjoita, joista 

myös asiakas hyötyy. Kanta-asiakkaille voidaan esimerkiksi järjestää kampanja, 

jossa houkuttimina ovat salin parhaat paikat. Harvemmin teatterissa käyville tarjot-

taisiin esimerkiksi seuraavasta lipun hinnasta alennusta, kun asiakas varaa lip-

punsa näytelmään.  

Tulevaisuudessa budjetista riippuen voidaan myös harkita uusien ATK-laitteistojen 

hankintaa Seinäjoen kaupunginteatterin lipunmyynnin työntekijöille, jotta asiakas-

rekisterilistojen käyttö konkreettisesti helpottuu. Tulevaisuudessa voidaan myös 

harkita täysin uusien, potentiaalisten asiakkaiden tietojen keräämistä. Näitä tietoja 

voidaan kerätä esimerkiksi väestörekisteristä, tilastokeskuksesta tai esimerkiksi 

Itellan kohderyhmärekistereistä. Tietojen keruu täytyy kuitenkin suorittaa tietyllä 

budjetilla. 

5.12 Asiakastyytyväisyyden aktiivinen seuraaminen 

Asiakastyytyväisyyden aktiivisesta seuraamisesta on ainoastaan hyötyä Seinäjoen 

kaupunginteatterille. Opinnäytetyön tekijä ehdottaakin, että teatterin hallinto kes-

kustelisi syvemmästä yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, jotta 

asiakastyytyväisyystutkimus voidaan toistaa vuosittain. Yhteistyötilanteesta olisi 

hyötyä kummallekin osapuolelle, sillä valmistuville opiskelijoille olisi vuosittain tar-

jolla opinnäytetyön aihe ja samalla Seinäjoen kaupunginteatteri säästäisi kustan-

nuksissa verrattaessa tilanteeseen, jossa asiakastyytyväisyystutkimus tuotettaisiin 

toisella yrityksellä.  
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5.13 Lippu.fi-palvelu 

Lippu.fi-palvelu on osoittautunut käytännölliseksi portiksi asiakkaille, jotka haluavat 

varata lippunsa Internetissä. Tulevaisuudessa kuitenkin halutaan nostaa Interne-

tistä ostettavien lippujen määrää nykyisestä. Esimerkiksi Facebookia käyttävän ja 

Seinäjoen kaupunginteatterin yhteisön jäsenien tietoutta Lippu.fi-palvelusta tulisi 

laajentaa ja samalla informoida myös Lippu.fi:n yhteistyöstä Rautakirjan kioskien 

kanssa. Nyt ei siis enää ole ongelmana se, mistä päin Suomea asiakas tulee Sei-

näjoen kaupunginteatteriin, sillä liput saat suoraan lähimmältä R-kioskiltasi. Hyvin 

harva Seinäjoen kaupunginteatterin lippumyymälästä lippujaan tilaava asiakas 

tietää tästä. Lippu.fi – yhteistyötä tulisi siis tulevaisuudessa markkinoida enem-

män. 

5.14 Jatkotoimet 

Kaiken kaikkiaan edellä esitetyt näkökulmat ovat konkreettisia ehdotuksia, joita 

Seinäjoen kaupunginteatteri voi tulevaisuudessa käyttää markkinoinnissaan va-

paasti. Näiden ehdotusten kautta pyrittiin tuomaan uudenlaisia ja innovatiivisia 

toimitapoja kulttuuriorganisaation markkinointiin.  Uusia markkinointikanavia käyt-

töönotettaessa on kuitenkin tärkeää paneutua ja suunnitella niiden käyttöä etukä-

teen tarkasti. Ennen uusia markkinointitoimenpiteitä on esimerkiksi hyvä tutustua 

asiaan liittyvään kirjallisuuteen. Opinnäytetyöntekijä toivoo kehittämisehdotusten 

kantavan hedelmää tulevaisuudessa.  
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Liite 1. Saatekirje 

Saate 

Asiakaskysely  

17.8.2010 

Tervehdys Seinäjoen kaupunginteatterista! 
Syksyn saapuessa ja uusien näytelmien alkaessa on upea aika ottaa härkää sarvista kiinni ja 

selvittää, miten hyvin olemme onnistuneet näytelmätarjonnastamme asiakkaillemme 

kertomaan. Teatterin syksy tuo tullessaan paljon uutta ja tulevaisuudessa asiakkaamme 

voivatkin vaikuttaa teatterin toimintaan entistä enemmän. 

Toivon, että Teillä olisi hetki aikaa kertoa mielipiteenne ja täyttää oheinen kyselylomake. 

Palauttamalla täytetyn lomakkeen ja arvontalipukkeen postitse oheisessa kirjekuoressa 

(postimaksu valmiiksi maksettu) tiistaihin 31.8.2010 mennessä, osallistutte samalla myös 

arvontaan. 

Arvomme kaikkien arvontalipukkeiden ja täytettyjen kyselylomakkeiden palauttaneiden 

kesken kaksi (2) lippua Muumit-näytelmään, kaksi (2) lippua Juha-näytelmään ja kaksi (2) 

lippua Urheat-näytelmään. Voittajat voivat käyttää liput valitseminaan näytöspäivinä.   

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

Kuoreen on myös liitetty kanta-asiakaskortti, jonka täyttämällä ja palauttamalla täytetyn 

kyselylomakkeen kanssa voitte liittyä Seinäjoen kaupunginteatterin kanta-asiakkaaksi. Kanta-

asiakasetuihin voitte tutustua osoitteessa www.seinajoenkaupunginteatteri.fi tai tutustumalla 

kyseiseen kanta-asiakaskorttiin.  

Kaikki vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja erillään arvontalipukkeista. 

Yksittäisten vastaajien mielipiteet eivät tule esille. 

Kiitos avustanne ja kauniita syyspäiviä toivottaen, 

 

Taru Ketonen 

Tradenomiopiskelija 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö 

taru.ketonen@seamk.fi 

044 538 7121 



 

 
 

Liite 2. Kyselylomake 

Markkinointikanavien toimivuuden tutkimus – Seinäjoen kaupunginteatteri 

Kyselylomake 

Toivon, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin 

ympyröimällä sopivimman vastausvaihtoehdon edellä oleva numero tai kirjoittamalla vastauksenne sille 

varattuun tilaan. Vastaajien osoitetiedot on poimittu satunnaisesti Seinäjoen kaupunginteatterin 

asiakasrekisterilistoista. Vastauksia, arvontalipukkeita ja osoitetietoja ei voida yhdistää toisiinsa. Palauttakaa 

täytetty lomake oheisessa kirjekuoressa viimeistään 31.8.2010 mennessä. 

1. Sukupuoli 

1   Nainen  

2   Mies 

2. Ikä 

1   Alle 20-vuotta  3   31–40 vuotta 5   51–60 vuotta  

2   20–30-vuotta   4   41–50 vuotta 6   Yli 60 vuotta   

3. Asema työmarkkinoilla 

Valitkaa vain yksi vaihtoehto. 

1   Opiskelija  3   Eläkeläinen 5   Muu, mikä? _____________ 

2   Työssä käyvä  4   Työtön   _________________________ 

4. Asuinkuntanne   _______________________________________________ 

5. Mistä haette tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin esitystarjonnasta?  

Ympyröikää mielestänne kolme (3) parasta tiedonsaantilähdettä. 

1  Lehti-ilmoitukset (mainokset lehdissä) 7  Paikallisradiot / Radiomainonta  

2  Lehtiartikkelit / Uutiset  8  Näytelmien arvostelut  

3  Teatterin Internet-sivut  9  Sosiaaliset mediat (Facebook) 

4  Teatterin oma ohjelmisto-lehti 10  Messut  

5  Teatterin lippumyymälä  11  Teatterin julkisivu- ja katumainonta 

6  Ystävät/tutut/kollegat  12   Muu, mikä? ______________________ 

                                                                                                 ______________________ 

6. Kuinka usein luette sanomalehtiä? 

1   Lähes päivittäin  4   Harvemmin 

2   1-5 kertaa viikossa  5   En lue  

3   1-3 kertaa kuukaudessa 

7. Kuinka usein luette iltapäivälehtiä? 

1   Lähes päivittäin  4   Harvemmin 

2   1-5 kertaa viikossa  5   En lue  

3   1-3 kertaa kuukaudessa 

 

8. Kuinka usein kuuntelette radiota? 

1   Lähes päivittäin  4   Harvemmin 

2   1-5 kertaa viikossa  5   En  kuuntele  

3   1-3 kertaa kuukaudessa 

 



 

 
 

9. Kuinka usein käytätte Facebookia? Sosiaalisella medialla (kuten Facebook) tarkoitetaan Internetin 

verkkoviestintäympäristöä, jossa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus tuottaa viestejä ryhmissä tai toisten 

käyttäjien kanssa kommunikoiden.  

 

1   Lähes päivittäin  4   Harvemmin 

2   1-5 kertaa viikossa  5   En käytä  

3   1-3 kertaa kuukaudessa 

10. Saatteko mielestänne tarpeeksi tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin näytelmistä ja 

muista toiminnoista? 

 

1   Kyllä    

2   En       Miksi ette?__________________________________________________ 

 

11. Haluatteko mieluummin tiedotteita sähköisessä muodossa (sähköposti, Internet) vai 

paperimateriaalina? Valitkaa yksi vaihtoehto. 

 

1  Sähköisessä muodossa   

2   Paperimateriaalina 

 

12. Kuinka usein mielestänne Seinäjoen kaupunginteatterin tulisi tiedottaa näytöksistään 

sähköisessä muodossa ja/tai paperimateriaalina? 

 

1   Viikoittain   3   Kerran näytöskauden aikana  

2   Kuukausittain   4   Ei ollenkaan 

13. Millaisissa tilanteissa käytätte Seinäjoen kaupunginteatterin Internet-kotisivuja?  

Valitkaa kaksi (2) mielestänne sopivinta vaihtoehtoa. 

 

1   Suunnitellessani teatterimatkaa 4   Seuraan aktiivisesti ilman erityisempää syytä 

2   Etsiessäni lisätietoja näytelmästä 5   En käytä   

3   Halutessani ostaa liput Internetistä       Miksi ette?_________________________ 

                                               ________________________ 

 

14. Miten koette Seinäjoen kaupunginteatterin markkinoinnin kokonaisuudessaan?  

Valitkaa kaksi (2) mielestänne sopivinta vaihtoehtoa. 

 

1   Nykyaikainen  4   Positiivinen 7   Kehittyvä 

2   Tiedottava  5   Kiinnostava 8   Huono 

3   Huomaamaton 6   Muuttumaton 

9  Jokin muu, mikä? _______________________________________________  

15. Avoin kysymys. Tähän tilaan voitte jättää yleisesti terveisiä, risuja ja ruusuja    

Seinäjoen kaupunginteatterin markkinoinnista, mainonnasta ja muusta toiminnasta.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistanne! 



 

 
 

Liite 3. Khiin neliö-testi taulukossa 1. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,448
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio 34,940 9 ,000 

Linear-by-Linear Associati-

on 

23,043 1 ,000 

N of Valid Cases 160   

a. 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 3,10. 

Liite 4. Saatteko mielestänne tarpeeksi tietoa Seinäjoen kaupunginteatterin 

näytelmistä ja muusta toiminnasta? 

 Miksi ette? 

- Aikaisemmin oli tiiviimpää henkilökohtaista viestintää. 

- En asu seinäjoella, joten en lue paikallislehtiä. 

- Saisi tulla paremmin ennakkotiedot, aikaisemmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Ei ilmoiteta siinä sanomalehdessä, jota luen.          

- Ei tule maakuntalehteä ei kuuntele radiota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Pohjalaisessa kerrotaan vähemmän kuin Ilkassa. ( 2 henkilöä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Pitäisi ilmoittaa lehdessä useammin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- En hae itse Portaalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- En edes tiedä onko teatterilla muutakin toimintaa kuin näytelmät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Asun Mustasaaressa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 

 
 

Liite 5. Khiin neliö-testi taulukossa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,181
a
 1 ,004   

Continuity Correction
b
 7,166 1 ,007   

Likelihood Ratio 8,830 1 ,003   

Fisher's Exact Test    ,006 ,003 

Linear-by-Linear Associati-

on 

8,130 1 ,004 
  

N of Valid Cases 161     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Liite 6. Millaisissa tilanteissa käytät Seinäjoen kaupunginteatterin Internetko-

tisivuja? Muu, mikä?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Tarvittavan tiedon saa muista medioista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Ei ole tullut tarvetta. Jos en saa muuta kautta tietoa, soitan teatterin lipunmyyntiin, 
sieltä saan aina ystävällisen vastauksen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Ei ole Internettiä (5 henkilöä).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Saan tietoa muutenkin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-En käy teatterissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Saan tarvittavan tiedon muualta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Ei ole tarvetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Tykkään asioida paikan päällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Päivälehdistä saa hyvin tietoa. Muoti-ilmiö katsoa netistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-En hallitse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

 
 

Liite 7. Avoimen kysymyksen vastaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Kiitos Lastennäytelmästä! Olisiko mahdollista huomioida pysyvää produktiota alle 

3-vuotiaille? Esim. osallistuvaa teatteria ym.. 

 

- Jatkakaa samaan malliin. Hyvä asia on kun ohjelmavihkonen tulee kotiin. Tulee 

lähdettyä teatteriin  

 

- Sujuu hyvin sekä työssäni olen tilannut lippuja yksityisesti. Ystävällinen palvelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Markkinointi on kohdallaan ja kehittynyt viimeisen vuoden aikana!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Olen aina saanut hyvää palvelua, kiitos  

 

- Tähän saakka olen ollut erittäin tyytyväinen! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Kyllä sen teatterin mainoksen aina löytää lehdestä. On aina värikäs ja iloinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Siellä on hyviä ohjauksia ja hyvä ohjelmisto. (Tykkään käydä siellä enemmän kuin 

Jyväskylässä) 

 

- Kokoisekseen loistava taidelaitos, jossa ammattitaitoinen henkilökunta!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kerran näytöskaudessa kattava informaatio (tyyliin Portaali) mutta kuukausittain 

"täsmätiedotusta”. Viikoittainen info olisi liian usein! PS. Pitäkää kiinni laadukkaista 

lastenproduktioista, niitä on ilo seurata! Tsemppiä syksyyn koko väelle  

 

- Mielestäni hyvää minun vaatimustasooni ei oikein ole mihin verrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mainostaminen on ollut hyvää, tavoittanut ainakin minut. Ei moitteen sijaa. Tyyty-

väinen olen ollut  

 

- Lisää näytelmiä lapsille, ja esim. muunlaisia tempauksia ja tapahtumia lapsille! 

Muumeja tullaan katsomaan!        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Jos joskus teette remonttia, ottakaa pyörätuolia käyttävät paremmin huomioon. 

On surkea paikka istua siinä oven suussa tuolivarastossa. Sinne kuuluu ja näkyy 

todella huonosti! ja monella on vielä kuulo- ja näköheikkouksia. Onpa hankalaa 

kun sattuu 4 pyörätuolia yhtä aikaa. Eipä kestä! Hissi on niin ahdas, että juuri 



 

 
 

pyörätuolia käyttävä ja saattaja mahtuvat sisään. Kahviossa ei ole diabeetikko-

keliakia-potilaalle mitään tarjolla. Ohjelmisto-lehdistä: Mielestäni on parempi tehdä 

yksi hyvä ohjelmisto syksy/kevät kuin painattaa näitä lappusia, esim. urheat. Tur-

haa kallista paperia ja rahan hukkaa. Samat tiedot ovat kuitenkin isossa ohjelmis-

tossa. Säästetään!     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Hieno juttu, että Seinäjoen kaupunginteatteri on löydettävissä myös Facebookis-

ta. Sieltä löytää helpoiten tietoja tulevista näytelmistä ja muusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lipputoimiston kanssa asiointi on aina sujuvaa ja ystävällistä – Kiitos! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Teatterikappaleet ovat olleet kiinnostavia ja hyvin tehtyjä. Ohjelmistolehti on mie-

lestäni selkeä ja antaa riittävästi ennakkotietoa 

 

- Loistava juttu oli, kun opettajia kutsuttiin katsomaan lastennäytelmää etukäteen. 

Puhelimella yhteydensaanti teatteriin oli aikaisemmin tosi hankalaa, nyt tilanne on 

parempi. Seinäjoen teatterin esitykset yleensä loistavia ja kulissit nerokkaita rat-

kaisuja  

Ryhmätilaajana minua on kohdeltu joustavasti ja hyvin  

 

- On monta kiinnostavaa esitystä, Kiitos  

 

- On hyvä jos aina silloin tällöin olisi myös ale-hintaisia näytöksiä.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Muumit näytelmä oli pienoinen pettymys  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Hyvä asiakaspalvelu, olen onnistunut saamaan liput jopa saman illan näytäntöön 

hotellimatkan yhteydessä.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Mielestäni kaikki toimii niin kuin pitääkin. Teatteriaulan näyttelyt ovat olleet myös 

mielenkiintoisia.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Osuuspankkilaisten omat näytökset ovat olleet mukavia.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Ryhmillä viimeiset liput, yli puolet pitää silti myydä, 7 vuorokautta ennen. Nykyi-



 

 
 

sin ihmiset elävät vartin välein. Tehkää näytelmä yksinhuoltajista, joissa isä totaa-

lisesti vieraannutetaan lapsista, vaikka iso on hyvä ja huolehtii lapsista. Tämä on 

tämän päivän trendi ja lapset kärsivät kun pitää kuulla sitä, missä asut ja parjata 

rakasta isää. Tasa-arvon sijaan ihmisarvo!                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Viime vuosina hienosti huomioitu nuoret. Kun vain aikataulut ja hinnat olisivat 

sellaisia, että ne sopisivat kauempaakin tuleville. Myös ennakkokutsuja näytelmän 

tutustumista varten tarvittaisiin ryhmävierailuista päättäville enemmän, mm. äidin-

kielen opettajat, alakoulujen rehtorit.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Olen aina saanut todella hyvää palvelua lipunmyynnissä ja tuntenut olevani ter-

vetullut.  Suuri kiitos teatterin lippumyymälään.  

 

- Toivon, että kehitätte viestintäänne niissä tapauksissa, jolloin näytäntö joudutaan 

perumaan! Muutoin palvelu kattaa tarpeeni  

 

- Teatteri on ollut viimeaikoina paremmin esillä ja on muutenkin aktivoitunut  

Toivoisin teatterilta aktiivisempaa yhteistyötä olennaisiin sidosryhmiin (olen äidin-

kielen opettaja)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Seinäjoen kaupunginteatteri on erittäin kilpailukykyinen muihin Suomen teatterei-

hin verrattuna. Ohjelmat ovat monipuolisia ja vaihtelevia, esiintyjät ammattitaitoi-

sia.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Kun kysymys 70-85+ eläkeläisistä, tuottaa joskus harmia kun pari kuukautta en-

nen pitää lunastaa liput ja sitten sairastuu ja jää pois näytöksestä! 1-3 päivää en-

nen esitystä, lippu on ostettu, mutta tuoli tyhjänä. Tämä sapettaa lähtijöitä!  

 

- Aina on hyvin informoitu ja palveltu!        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Äkkilähtöjä edullisemmalla hinnalla voisi joskus olla tarjolla. Kiinnostavia esityksiä 

on tulossa. V-T Valo monipuolisuudessaan kiinnostava ja rohkea ajattelija, yhteis-

kunnallisuus  

 



 

 
 

- Olen kiitollinen saamistani vapaalipuista ym., jotka olen voinut käyttää meidän 

jouluarpajaisissa!          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Lisää lastenteatteria       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Olen useimmiten nauttinut esityksistä, joita olen päässyt katsomaan, noin 3-4 

näytelmää / kausi   

 

- Vaasassa ei juuri tiedä mitä Seinäjoella on meneillään. Miksi teatteri ei ilmoittele 

esim. Vaasan kaupunkilehdessä, Vaasan Ikkunassa. Sitä lukevat täällä kaikki  

- Yleisesti tyytyväinen palveluun. Lehtimainoksia voi tiedottaa Facebookissa! Itse 

juuri liityin kun tämän kirjeen näin. Kiitos kaikista näytöksistä viime vuosina 

 

- Nyt tehrään teatteria!        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Kiitos mukavista teatterikokemuksista! Toivottavasti tuleva tarjontanne on kiin-

nostavaa! Hyvää syksyä!  

 

- Ilmoitelkaa myös muissa lehdissä, ettei vain Ilkassa, myös Pohjalaisessa  

- Olen tyytyväinen mainontaan ja markkinointiin  

 

- Ruusuja: Aina ollut onnistunut teatterireissu!     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Hyvää näyttävää mainostamista. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Kun vedän porukkaa ja yöllä 2 henkilöä on sairastunut, me hävitään 2 lipun hin-

taa kun teatteri ei lunasta lippuja pois.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Enemmän hauskoja farsseja kiitos!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Mielenkiintoisia esityksiä, varsinkin pienellä näyttämöllä. Vierailut myös hyviä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kiitos hyvästä teatterikattauksesta 

 

- Ei mitään valittamista, kaikki toimii hyvin. Hyviä ja hauskoja näytelmiä on kiva 



 

 
 

käydä katsomassa.  

 

- Uusi kanta-asiakas järjestelmä on mukava, mutta ehkä vielä vähän lisää postia 

kanta-asiakkaille  

 

- Kaikista näytelmistä saa mielestäni ihan riittävästi infoa. Jussilan Jussi meni kes-

tävyyden äärirajoille, esitys ehdottomasti lyhyempi. Puhdistus oli loistava ja järkyt-

tävä esitys ihmisen pahuudesta, kestävyydestä ja kekseliäisyydestä. Näyttelijät 

olivat loistavia ja intensiivisiä. Yöunet menivät sinä yönä! Sieluun sattui ja ajatuk-

set pyöri näytelmässä. Ninotška katsottava uudestaan (oli häiritsevää seuraa) rau-

hassa! Muut näytelmät ihan virkistäviä katsottavia (siis loput)  

 

- Ilkka-lehti hyvä mainospaikka sieltä helppo löytää mitä teatterissa on tulossa. 

Kiitos!  

 

- Olen iloinen Seinäjoen teatterin olemassaolosta ja toiminnasta. Käyn katsomas-

sa teitä säännöllisesti.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Pikkujoulujen aikaan: KOMEDIAA, kepeätä ohjelmaa.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Törnävän kesäteatterissa Veljeni Leijonamieli mainostettu koko perheen esityk-

seksi. Olin pettynyt, sillä tekstiltään liian raskas, eivätkä lapset jaksa innostua täl-

laisesta. Monena kesänä lapsille suunnatut esitykset ovat olleet hyviä. 

 

- Kunnon vanhanajan näytelmiä, esim. prinsessa ruusunen  

 

- Hyvä ohjelmisto aina vuodesta toiseen  

 

- Esitykset/näytelmät saisivat olla hauskoja tai musikaaleja, ei raskasseutuisia. 

Teatterissa haluan nauraa ja keventää mieltäni.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Pienille lapsille enemmän teatterinäytäntöjä. Kesto 40–60 min  

 

- Olen erittäin tyytyväinen teatterinäytäntöihin ja palveluun. (5 henkilöä) 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Hyvä teatteri, jossa on mukava käydä kotiseudulla vieraillessani  

 

- Vahtimestarinne oli huippu, koimme olevamme erityisiä, tervetulleita ja odotettuja 

vieraita ison ryhmämme kanssa. Suuri kiitos erityisesti hänelle (6.2.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Olen kokenut yhteistyön Seinäjoen kaupunginteatterin kanssa erittäin hyväksi ja 

toimivaksi. 

 

- Erityiskiitos jo valitettavasti eläkkeelle jääneelle vahtimestari S:lle, joka huomaa-

vaisesti toi minulle tuolin invalidipaikalle,  etten halunnut mennä keskisaliin huonon 

selkäni kanssa häiritsevästi kiemurtelemaan.  

 

- Hyvä idea tämä kysely.  

 

- Tyytyväinen olen ollut ne kerrat kun teatterissa olen ollut.  

 

- Ei ole valittamista. Pelkkää positiivista vain on mielessä uuden johtajan tulon jäl-

keen .  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Enemmän koko perheelle suunnattuja näytelmiä esim. komediat (ei välttämättä 

lasten näytelmiä/satunäytelmiä).  

 

- Vierailunäytöksistä useammin sähköpostia kuin normaaleista näytöksistä. Itse 

varaan aina kerralla useampaan näytökseen, en kaipaa tiheämpää tiedotusta. 

Vaasan kaupunginteatteri on varhaisempi tiedottaja uusista näytelmistä kuin Sei-

näjoki! 


