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Voittoa tavoittelemattomat kulttuuriorganisaatiot kilpailevat vapaa-ajan yritysten 
kanssa kuluttajien vapaa-ajasta. Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat monet tekijät, 
jotka voivat olla houkuttelevia tai estäviä. Uusia asiakkaita tavoitellessa markkinoin-
nissa tulee ottaa huomioon molemmat tekijät. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tie-
toa Kouvolan alueen potentiaalisista teatterissa kävijöistä sekä etsiä keinoja, joilla 
Kouvolan Teatteri saisi kasvatettua kävijämääräänsä.  

Tutkimusongelmana oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat teatterissa käymättömyy-
teen siinä joukossa jotka eivät käy Kouvolan Teatterissa. Toisena tutkimusongelmana 
oli selvittää, onko Kouvolan Teatterissa jotakin tiettyä osa-aluetta, jota voisi parantaa. 
Tutkimuksessa käsiteltiin myös alueen asukkaiden teatterissa käyntiä ja mielikuvia 
Kouvolan Teatterista. Tutkimus suoritettiin lomakekyselynä. Sähköinen lomake lähe-
tettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kouvolan toimipisteiden opiskelijoille. 
Paperilomake lähetettiin otokselle Kouvolan alueen asukkaita. Vastaukset analysoitiin 
SPSS-tilasto-ohjelmalla. Tutkimukseen tuli 298 vastausta. Vastausprosentti oli 11,9 
%, joten tuloksia voi pitää vain suuntaa-antavina. Eniten vastauksia tuli opiskelijoilta, 
joten tutkimuksesta voi olla eniten hyötyä tätä kohderyhmää tavoitellessa. 

Tutkimuksessa selvisi, että oma aikataulu, lipun hinta sekä Kouvolan Teatterin aika-
taulu olivat merkittävimpiä esteistä teatterissakäynnille. Teatteriseuran sekä mielen-
kiinnon puute olivat myös merkittäviä esteitä. Kouvolan Teatterin osa-alueista mark-
kinointia voisi vastaajien mielestä parantaa.  Kouvolan Sanomat, ilmaisjakelulehdet ja 
Kaakon teatterit -lehti ovat mainosvälineitä, jotka tavoittavat kouvolalaiset. Kouvola-
laiset ovat kiinnostuneita teatterissa käymisestä. Helpottamalla teatteri-illan järjestely-
jä erilaisilla palveluilla sekä markkinoimalla näkyvämmin uusia kävijöitä saadaan 
Kouvolan Teatteriin.     
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Non-profit cultural organisations compete with profit seeking leisure time organisa-
tions for a consumer’s leisure time. There are many factors that influence a consum-
er’s buying decision. Some factors are attractive and some are inhibiting. Both factors 
must be considered when marketing to new customers. The goal for this research was 
to gather information about the potential theatre goers and seek ways for the Kouvola 
Theatre to increase its audience.  

The research problem of this research was to find out what factors influenced nonat-
tendance among the residents that were not attending the Kouvola Theatre’s perfor-
mances. Another goal was to find out if there was any specific sector that could be 
improved. The respondents’ attendance at theatre and view of Kouvola Theatre are al-
so treated in this research. The research was conducted as a survey. An electronic 
questionnaire was sent to the students of Kymenlaakso Unversity of Applied Sciences, 
Kouvola campus. A paper questionnaire was sent to a sample of Kouvola residents. 
The number of responses was 298 pieces. The responses were analysed with SPSS-
statistic program. The response rate was 11.9, so the results can only be considered 
suggestive. Most of the respondents were students so this research can be useful while 
pursuing this target group. 

It was found that respondent’s schedule, ticket price and Kouvola Theatre’s schedule 
were the main barriers of attending Kouvola Theatre’s performances. Lack of compa-
ny and interest were also notable barriers. Marketing was the sector in Kouvola Thea-
tre that the respondents thought could be improved. Kouvolan Sanomat, free newspa-
pers and Kaakon teatterit –magazine were the advertising medium that reached the 
residents of Kouvola.  

The residents of Kouvola are interested in attending the theatre. By facilitating the or-
ganising of the theatre evening with different services and by more visible marketing 
Kouvola Theatre can get new audiences.     

 



 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 JOHDANTO 7 

2 KOUVOLAN TEATTERI 8 

2.1 Yleistä 8 

2.2 SWOT-analyysi 8 

2.3 Markkinointi 9 

2.4 Markkinoinnin SWOT-analyysi 11 

3 KULTTUURIPALVELUJEN MARKKINOINTI 11 

4 OSTOKÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 13 

4.1 Makroympäristön trendit 14 

4.2 Kulttuuritekijät 14 

4.2.1 Kansallisuus ja alakulttuurit 14 

4.2.2 Sosiaaliluokka 15 

4.3 Sosiaaliset tekijät 15 

4.3.1 Viiteryhmät 15 

4.3.2 Innovatiivisuus 17 

4.4 Psykologiset tekijät 17 

4.4.1 Persoonallisuus 18 

4.4.2 Uskomukset ja asenteet 18 

4.4.3 Motivaatio 19 

4.5 Henkilökohtaiset tekijät 23 

4.5.1 Ammatti, koulutus ja taloudellinen tilanne 23 

4.5.2 Elämäntapa 24 

4.5.3 Perhe 25 

4.5.4 Elämänvaihe 26 

5 OSTOPÄÄTÖSPROSESSI 27 

5.1 Tarpeen tiedostaminen 27 



 

 

5.2 Tiedonhaku 28 

5.3 Vaihtoehtojen vertailu 29 

5.4 Päätöksenteko 30 

5.5 Ostonjälkeinen käyttäytyminen 30 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 30 

7 TULOKSET 32 

7.1 Taustatiedot 32 

7.2 Teatteri- ja kulttuuripalveluiden käyttö 39 

7.2.1 Teatterissakäynti 40 

7.2.2 Esityslajit 49 

7.2.3 Lipun hinta 51 

7.2.4 Kulttuuripalveluiden käyttö 53 

7.3 Kouvolan Teatteri 57 

7.3.1 Markkinointi 58 

7.3.2 Ostamisen esteet 61 

7.3.3 Mielikuvat Kouvolan Teatterista ja sen palveluista 64 

7.3.4 Lipun ostaminen 76 

7.3.5 Yleisön vaikuttamismahdollisuudet ohjelmistoon 78 

7.4 Avoin palaute 81 

7.5 Yhteenveto 85 

8 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 86 

8.1 Kahvila 87 

8.2 Viestintä 87 

8.3 Ympäristö 88 

8.4 Ohjelmisto 88 

8.5 Tuki- ja lisäpalvelut 88 

8.6 Ilmapiiri 89 

9 LOPPUPÄÄTELMIÄ 89 

LÄHTEET 92 

 



 

 

 LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 

Liite 2. Kyselylomake 

Liite 3. Arvontalipuke 

Liite 4. Aineistossa olevien muuttujien frekvenssijakaumat                                                                

Liite 5. Suuret ristiintaulukot                                                                                     

Liite 6. Kysymysten 19 - 21 diagrammit  



7 

 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kouvolan Teatteri. Tavoitteena on löytää ehdo-

tuksia siihen, miten Kouvolan Teatteri saisi kasvatettua katsojamääräänsä. Tavoitteena 

on myös antaa tietoa Kouvolan alueen potentiaalisista teatterissakävijöistä ja heidän 

toiveistaan Kouvolan Teatteria kohtaan. Sain aiheen Vipinää Valmistumiseen -

seminaarissa vuoden 2009 lopulla. Vuosi 2010 oli Kouvolan Teatterin 50-vuotis juh-

lavuosi. Kouvolan Teatteri halusi tietää, miksi tietynlaiset ihmiset eivät käy teatterissa. 

Kouvolan Teatteri oli myös päivittämässä strategiaansa ja halusi tietää, mihin kannat-

taa keskittyä. Tutkimus suoritettiin lomaketutkimuksena kesällä 2010.  

Tutkimusongelmana on, mitkä asiat vaikuttavat Kouvolan Teatterissa käymättömien, 

yksityisten henkilöiden, päätökseen olla käymättä Kouvolan Teatterissa. Tutkimuson-

gelman ratkaisemiseksi selvitän tutkimuksessani vastaajien teatterissakäyntiä, hintatie-

toisuutta sekä mielikuvia Kouvolan Teatterista. Toisena tutkimusongelmana on selvit-

tää, onko vastaajien mielestä Kouvolan Teatterissa jotakin yksittäistä osaa jota voisi 

parantaa.    

Luvussa kaksi esittelen Kouvolan Teatterin keskittyen erityisesti markkinointiin. Tä-

män jälkeen luvussa kolme esittelen kulttuurimarkkinointia. Neljännessä ja viidennes-

sä luvussa esittelen ostopäätökseen liittyviä tekijöitä ja ostopäätösprosessin, joita täy-

dennän aikaisemmilla tutkimuksilla kulttuuripalvelujen käytöstä.  Heini Mielosen tut-

kimuksessa (2010) Mielonen haastatteli suomalaisia yliopisto-opiskelijoita, jotka oli-

vat potentiaalisia sinfoniakonsertissakävijöitä. Heli Metsäpellon tutkimuksessa (2003) 

Metsäpelto haastatteli suomalaisia yliopisto-opiskelijoita, jotka olivat potentiaalisia 

teatterissakävijöitä. Sanna Sillanpään tutkimuksessa Sillanpää haastatteli suomalaisia 

kulttuuripalvelujen käyttäjiä. Rebecca Scollenin tutkimuksessa (2008) Scollen kehitti 

Talking Theatre -ohjelman, jossa haastateltiin australialaisia, jotka olivat potentiaalisia 

kulttuuripalvelujen käyttäjiä. Pandora L. Kay, Emma Wong ja Michael Jay Polonsky 

(2009) haastattelivat australialaisia, jotka olivat potentiaalisia kulttuuripalvelujen käyt-

täjiä. 

 

Luvussa 6 esittelen tutkimuksen toteuttamisen. Seitsemännessä luvussa esittelen tut-

kimustulokset sekä yhteenvedon tuloksista. Kahdeksannessa luvussa esittelen kehit-
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tämisideoita Kouvolan Teatterille. Viimeisessä luvussa pohdin tutkimuksen tavoittei-

den täyttymistä sekä opinnäytetyön teon kokemuksia.  

Kyselylomakkeessa on useamman aiheen kattavia kysymyksiä, jotka on muokattu yh-

dessä toimeksiantajan yhteyshenkilön kanssa. Teoriaosan olen rajannut kulttuurimark-

kinointiin ja ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ostopäätösprosessiin, sillä 

kulttuuripalvelut eroavat muista palveluista ja asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat 

tekijät on hyvä tunnistaa, jotta voidaan tietää, miksi palveluita ei käytetä.  Kulttuuri-

palveluilla tarkoitan sinfoniakonsertteja, teatteriesityksiä sekä taidenäyttelyitä ja mu-

seopalveluita.  

2 KOUVOLAN TEATTERI 

2.1 Yleistä 

Kouvolan Teatteri on vuonna 1960 perustettu keskisuuri ammattiteatteri. Teatteri toi-

mi kannatusyhdistyspohjalta vuoteen 2009, jolloin siitä tuli osakeyhtiö. Kouvolan te-

atterin tehtävänä on tehdä taidetta ja ohjelmistoa, joka vastaa toimialueensa asukkai-

den taiteellisiin odotuksiin. Vakituisen henkilökunnan määrä on noin 40, joista 12 on 

näyttelijöitä. Teatterissa on kaksi näyttämöä. Suurella näyttämöllä paikkoja on 353 ja 

pienellä 90–100. Kerralla ohjelmistossa on kolmesta viiteen näytelmää. Teatterin toi-

minta rahoitetaan lipputuloilla sekä kunnan ja valtiontuilla. Lippuja myydään teatteris-

sa, R-kioskeilla ja Lippupisteen toimipisteistä. Katsojia teatterissa käy keskimäärin 40 

000 näytäntökaudella. Suurin osa kävijöistä tulee Kouvolasta ja Kouvolan ympäristös-

tä. Ahkerimpia kävijöitä ovat 45–70-vuotiaat korkeasti koulutetut henkilöt, useimmi-

ten naiset. Vahvimmat kilpailijat ovat Kotkan kaupunginteatteri, Lahden Kaupungin-

teatteri, Lappeenrannan Kaupunginteatteri, Helsingin suuret teatterit sekä Teatteri 

Imatra. (Harmaala 2010; Teatteritilastot 2009; Hynninen 2010, 181.) 

2.2 SWOT-analyysi 

Kouvolan Teatterin vahvuuksia ovat monipuolinen ja linjakas ohjelmisto sekä näytte-

lijöiden ammattitaito ja musiikkiosaaminen. Vuoden 1995 tutkimuksen perusteella 

vahvuuksiin kuuluvat helppo lähestyttävyys, tavallisen ihmisen lähellä ja ajan hermol-

la oleminen sekä miellyttävä katsomo ja ystävällinen palvelu. Intiimiys ja inhimillinen 

mittakaava koetaan tärkeinä erottumisen tekijöinä. Heikkouksia ovat ohjelmiston 
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myöhäinen varmistuminen, henkilöstöresurssien pula, kriisitilanteissa ajan vähenemi-

nen suunnittelulta ja ennakointityöltä ja VIP-asiakkuuksien toimivan mallin puuttumi-

nen. (Harmaala 2010; Kouvolan Teatterin markkinointistrategia 2010.) 

Mahdollisuuksikseen Kouvolan Teatteri näkee asiakastutkimuksen, jolla saisi enem-

män tietoa lähialueen potentiaalisista asiakkaista. Kanta-asiakkuuksien ja puskaradion 

vahvistaminen, sekä alueylpeyden nostaminen ja aikaisempi tiedottaminen ohjelmis-

tosta niukemminkin tiedoin nähdään myös mahdollisuutena. Retrobuumi ja yhteisölli-

syyden ja arjen korostaminen sekä taantuman aiheuttama kasvanut kotimaanmatkailu 

huomioidaan myös mahdollisuuksiksi. Uhiksi koetaan ohjelmistosuunnittelun aikatau-

lun viivästyminen ja tehtävien ylikuormitus useiden projektien ollessa käynnissä yhtä 

aikaa. Lähialueen muiden teattereiden kassamagneetit, kiireinen vapaa-aika ja ryh-

mämyynnin heikkeneminen ovat myös uhka teatterille. Talouden taantuma voi myös 

olla uhka teatterille, jos se saa ihmiset säästämään kulttuuripalveluista. (Harmaala 

2010; Kouvolan Teatterin markkinointistrategia 2010.) 

2.3  Markkinointi 

Teatterin markkinoinnista ja tiedotuksesta vastaa teatterin oma toimistotiimi, jossa 

markkinoinnin suunnittelija tekee muun muassa päälinjaukset ja sisällöt ja teatterisih-

teeri muun muassa graafisen toteutuksen. Näytelmän ohjaaja ja skenografi osallistuvat 

kuvasuunnitelmien tekoon. Kouvolan Teatteri ei juuri käytä mainostoimiston palvelu-

ja vaan lähes kaikki julkaisut tuotetaan itse. Markkinoinnin ja tiedotuksen operatiivi-

sista toimista on tehty vuosiympyrä ja toimet löytyvät myös päällekkäisten projektien 

ajanhallintaa selvittävästä kalenterista. Toimet noudattavat teatterin yleistä markki-

nointistrategiaa, joka yhä jakautuu kunkin näytelmän omaan strategiaan. (Harmaala 

2010.) 

Markkinoinnilla ja tiedottamisella pyritään antamaan yleisölle tietoa teatterin ohjel-

mistosta, luomaan mielikuvia ja herättämään kiinnostusta näytelmiä kohtaan. Median 

edustajille järjestetään tiedotustilaisuuksia kauden alussa ja lopussa sekä ennen jokais-

ta näytelmän ensi-iltaa. Toivottuja mielikuvia ovat tuoreus, raikkaus, nykyaikaisuus, 

ajassa mukana oleminen, lämpö, korkeatasoisuus, osaavuus, rehellisyys, taiteellinen 

kunnianhimoisuus, tasokkuus ja laadukkuus. Turvallisuus ja hyväksytyksi tuleminen 
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ovat myös painotettavia asioita. (Harmaala 2010; Kouvolan Teatterin markkinointi-

strategia 2010.) 

Kouvolan teatterin markkinoinnissa on kolme segmenttiä 1) yksityiset, 2) yritykset ja 

yhdistykset sekä 3) oppilaitokset. Näille segmenteille löytyy omat osionsa teatterin 

kotisivuilta, joista löytyy lisätietoa ja esimerkiksi hotellipaketteja ja kouluille suunnat-

tuja mediakasvatuspaketteja. Lisäksi heille lähetetään painettua materiaalia ja avain-

asiakkaisiin otetaan yhteyttä puhelimitse. Teatteri on mukana useissa projekteissa, joi-

ta suunnataan eri segmenteille. Tämän lisäksi teatterilla on aluesegmentointi ja sosio-

demografinen segmentointi käytössä. (Harmaala 2010, Kouvolan Teatterin markki-

nointistrategia 2010, Kouvolan Teatterin kotisivut.) 

Eniten asiakkaita tulee Kouvolasta (60–65%). Muut alueet ovat Etelä Karjala/ Lap-

peenranta, Imatra (6–8 %), Päijät-Häme/Lahti, Heinola (6–8 %), Etelä-Kymenlaakso/ 

Kotka, Hamina (6–8 %), Uusimaa/ Helsinki (5 %), Itä-Uusimaa (3–4 %) ja Etelä-Savo 

(1 %). Kaakon teattereiden (Kouvola, Lappeenranta, Imatra) yhteinen tiedotuslehti 

jaetaan kahdesti vuodessa noin 160 000 talouteen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

alueella. Kotkan kaupunginteatteri oli myös mukana Kaakon teatterit -lehdessä. Kah-

desta viime lehdestä Kotkan kaupunginteatteri on ollut poissa, mutta todennäköisesti 

palaa jatkossa mukaan Kaakon teatterit -lehteen. Kouvolan kaupungin kulttuuripalve-

lujen TUNNE-lehti ilmestyy Kouvolassa kerran vuodessa. Asiakaskortistoon kuuluvil-

le henkilöille postitetaan erilaisia tiedotteita ohjelmistosta. Näytäntökauden aikana il-

moituksia on suurimpien asiakasalueiden sanomalehdissä ja ilmaisjakelulehdissä sekä 

harvemmin pienempien asiakasalueiden sanomalehdissä. (Harmaala 2010, Kouvolan 

Teatterin markkinointistrategia 2010.) 

Teatterin esitteitä saa eri pisteistä Kouvolassa muun muassa asemalta, kauppakeskuk-

sista, hotelleista, kirjastoista ja matkailutoimistoista. Julisteita jaetaan muun muassa 

kauppakeskuksiin ja kansalaisopistoille. Kuvasuurennoksia on muun muassa teatteri-

talon julistekehyksissä, kävelykatu Manskin valomainoksessa ja rautatieaseman mai-

noskaapeissa. Banderollimainontaa on joskus Hämeentien banderollipaikalla. Valituis-

ta näytelmistä teatteri tekee toisinaan oman monisivuisen esitteen sekä radiomainon-

taa. (Harmaala 2010.) 
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2.4 Markkinoinnin SWOT-analyysi 

Markkinoinnin vahvuuksia ovat selkeä visuaalinen linja, informatiiviset ja ajankohtai-

set esitteet ja Internet-sivut, laaja asiakasrekisteri, säännölliset kohdepostitukset sekä 

tehokas tiedonjakaminen muun muassa ilmoittelulla. Heikkouksia ovat aikataulun ai-

heuttama takaa-ajotilanne, tehottomien mainosten tuottaminen, riittämätön kampanja-

seuranta ja mittaristot sekä huono näkyvyys kaupunkikuvassa ja mediassa. Markki-

noinnin mahdollisuuksina nähdään uusien verkkomedioiden käyttö ja monipuolisem-

man materiaalisisällön tuottaminen. Näin vältyttäisiin hätäratkaisuilta esim. flaijereil-

ta. Uhkia ovat taas väärien tietojen antaminen ja epäselvien tai mielenkiinnottomien 

mainosten tuottaminen. Työtehtävien keskittyminen on uhka jos sitä katsotaan henki-

löresurssien näkökulmasta. Sairastumistapauksessa markkinoinnin aikataulu viivästyy. 

(Harmaala 2010; Kouvolan Teatterin markkinointistrategia 2010.) 

3 KULTTUURIPALVELUJEN MARKKINOINTI 

Kulttuurialalla markkinoinnissa törmätään usein arvojen ristiriitoihin. Kulttuurin teki-

jät eivät ole tottuneet ajattelemaan markkinointia ja markkinoinnissa käytettävät toi-

mintamallit ovat kulttuurintekijöiden mielestä yleensä ristiriidassa kulttuuristen arvo-

jen kanssa. (Hoivala 2003, 73.) 

Rahan ja vaurauden tavoittelun kyseenalaistaminen on yleisin kritiikki markkinointia 

kohtaan. Kaiken kaupallisuuden katsotaan olevan vahingollista ja vaikuttavan negatii-

visesti kulttuurin sisältöön. Markkinoinnin maailmassa tavarat ja palvelut valmistetaan 

ja jaetaan kysynnän ja tuoton mukaan. Voittoa tavoittelemattoman kulttuuriorganisaa-

tion tarkoituksena on tuoda taitelija ja hänen sanomansa esiin mahdollisimman laajalle 

yleisölle sen sijaan, että taitelija ja sanoma tuotettaisiin vastaamaan suurimman ylei-

sön kysyntää. Viime vuosien aikana kulttuurialan luonteeseen sopivia markkinointi-

malleja on kuitenkin löydetty. (Hoivala 2003, 73; Kotler & Sheff 1997, 20.) 

Kulttuurin ja kaupallisuuden vastakkainasettelussa on myös sosiologinen tulkinta. Se 

mikä on harvinaisinta, on arvokkainta. Jos jostain kulttuurituotteesta tulee yleinen tai 

tietyn kulttuurin harrastajamäärä lisääntyy, sen arvostus laskee markkinoilla. Markki-

nointi pyrkii kasvattamaan asiakkaiden määrää, mikä on kulttuuripääoman arvostuk-

sen kannalta hankalaa. (Hoivala 2003, 73.)  
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Vaikka kulttuuri käsittelee aiheita, jotka esiintyvät kaikkialla on olemassa käsitys siitä, 

että korkeakulttuuri heijastaa vain pienen kulttuurieliitin makua. Kulttuurissa nähdään 

hierarkia, joka jakautuu korkeakulttuuriin ja populaarikulttuuriin. Korkeakulttuurin 

kannattajat näkevät populaarikulttuurin tuotteet pinnallisina, ennalta arvattavina ja si-

vistymättöminä. Heidän mukaansa populaarikulttuuri ei ole toivottua, sillä se tuote-

taan massatuotantona tavoitellen voittoa. Populaarikulttuuri heikentää korkeakulttuu-

ria, tuottaa vääränlaista tyydytystä, on yleisölleen emotionaalisesti haitallista ja luo 

passiivista yleisöä. Populaarikulttuurin kannattajien mielestä korkeakulttuurin tuotteet 

puolestaan ovat liian älyllisiä, naismaisia, snobistisia sekä pinnallisia. Populaarikult-

tuurien kannattajat ovat sitä mieltä, että heillä on yhtä suuri oikeus makuunsa kuin 

korkeakulttuurin kannattajilla ja että korkeakulttuuri yrittää palauttaa vanhentunutta 

elitististä järjestystä. (Kotler & Sheff 1997, 13.)   

Julkinen sektori on merkittävä tekijä kulttuurialalla. Se rahoittaa suuren osan kulttuu-

riorganisaatioiden budjetista. Viime vuosien aikana markkinointioppien soveltaminen 

kulttuuriin on tullut tarpeelliseksi, julkisten rahoittajien edellyttäessä kulttuuriorgani-

saatioilta entistä suurempaa omaa varainhankintaa. Julkisen sektorin instanssit ovat 

niin tärkeitä, kulttuurituotteiden suunnittelussa niiden toiveet ja intressit on otettava 

tiukasti huomioon. Julkinen sektori onkin eräänlainen ostopooli, joka ostaa verovaroil-

la kulttuuria.  (Hoivala 2003, 75.) 

Suomen kulttuuripolitiikan tavoitteena on, ”että luovuuden edellytykset ja kulttuuriset 

oikeudet toteutuvat ja että kaikilla Suomessa asuvilla on mahdollisuus osallistua taide- 

ja kulttuuripalveluihin. Tavoitteena on myös vahvistaa kulttuurin taloudellista perus-

taa.” […] ” Taide- ja kulttuuripalvelujen tulee olla kaikkien ulottuvilla esim. asuinpai-

kasta ja varallisuudesta riippumatta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseksi 

valtio tukee ja kehittää luovan toiminnan sekä kulttuuri- ja taidelaitosten edellytyk-

siä.” (Kulttuuripolitiikka, Opetus- ja kulttuuriministeriö.) 

Nykyisin kohderyhmät ovat pirstoutuneet erittäin pieniksi. Pienillä kohderyhmillä on 

omat arvonsa, elämäntyylinsä ja mieltymyksensä, jotka poikkeavat muista. Mahdolli-

nen ostaja ei ole välttämättä tuleva katsoja. Jukka Hytin mukaan ennen kohderyhmä-

määrittelyssä auttoi ikä ja koulutus. Nykyään on pystyttävä jäljittämään kulutustottu-

muksia ja elämäntapoja. Eri-ikäiset ihmiset voivat olla kiinnostuneita samoista asiois-
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ta, ja samanikäiset voivat olla kiinnostuneita aivan eri asioista. Liian pienet kohde-

ryhmät ovat taloudellisesti kannattamattomia. (Hoivala 2003, 76; Hytti 2005, 89.) 

Uusia asiakkaita hankkiessa tarvitaan markkinointia. Kulttuurituotteen tai -palvelun 

määrittely on markkinoinnissa tuotteistamista. Sen tarkoituksena on kehittää markki-

noitava tuote tai palvelu asiakkaan tarpeeseen sopivaksi ja myyjän kannalta helposti 

toteutettavaksi. Onnistunut tuotteistaminen saa asiakkaan tekemään ostopäätöksensä 

helposti. Hänelle on syntynyt mielikuva sisällöstä, kokonaispakettiin kuuluvista palve-

luista ja kokonaishinnasta. (Hoivala 2003, 76.) 

Aina tuotteistaminen ei ole helppoa. Esimerkiksi teatterissa kotimaisissa kantaesityk-

sissä tai yleisölle tuntemattomien näyttelijöiden ja teatterintekijöiden kohdalla aikai-

sen markkinoinnin estää se, että markkinoitavaa tuotetta ei ole vielä olemassa. Käsi-

kirjoituskin saattaa muokkautua esityksen valmistuessa. Onko markkinoitava tuote sil-

loin teatteriryhmän tai -johtajan maine? Teatterissa tuote ei ole koskaan ostettava tava-

ra vaan ”hetkellinen palvelu”. Palvelutuotteeseen kuuluu palvelualttius ja vaivatto-

muus varausten tekemisessä. Aina teatterin määrittelemä tuote ei ole sama kuin katso-

jan mieltämä tuote. (Hytti 2005, 85.) 

Markkinoinnin kilpailukeinoja, 4 P:tä ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointivies-

tintä. Nämä edustavat markkinoijan näkökulmaa. Robert Lauteborn ehdottaa, että 

markkinoinnin neljän P:n sijaan markkinoijat ajattelisivat markkinoinnin neljää C:tä. 

Markkinoinnin neljä C:tä ovat asiakkaan kokema arvo (customer value), asiakkaan 

kustannukset (customer costs), mukavuus (conveniense) ja kommunikaatio (com-

munication). (Sheff Bernstein 2007, 89.)   

4 OSTOKÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Suurin osa tekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajan kulttuuripalvelujen käyttämisen pää-

töksen, mielenkiinnon, tarpeiden ja tyytyväisyyden tasoihin menevät pitemmälle kuin 

tiettyyn taiteelliseen tarjontaa liittyvät asiat.  Kotler ja Sheff (1997, 69) jakavat osto-

käyttäytymisen tekijät viiteen ryhmään: makroympäristön trendit, kulttuuritekijät, so-

siaaliset tekijät, psykologiset tekijät ja henkilökohtaiset tekijät.       
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4.1 Makroympäristön trendit 

Merkittävillä sosiaalisilla, poliittisilla, taloudellisilla ja teknologisilla voimilla on vai-

kutus asenteisiimme, arvoihimme, jokapäiväisiin ja tärkeisiin päätöksiimme (Kotler & 

Sheff 1997, 69). Korkean teknologian aikakaudella asiakas odottaa räätälöidympiä 

kokemuksia. Kannettavalle soittimelle voi ladata juuri haluamansa musiikkia eri tilan-

teisiin esim. ruokailuun tai urheilemiseen. Korkea teknologia on tehnyt mahdolliseksi 

sekä tavalliseksi sen, että tilauksia voi tehdä mihin aikaan päivästä tahansa, sekä sen, 

että mistä tahansa voi etsiä tietoa virtuaalisesti. (Sheff Bernstein 2007, 15.) 

Trendianalysoija Faith Popcornin mukaan laman vaikutukset näkyvät elämän yksin-

kertaistamisena. Tänä päivänä useammat ihmiset valitsevat downsizingin sekä talou-

dellisista, että henkilökohtaisista syistä. Jopa henkilöt, joilla olisi varaa kuluttaa, eivät 

tee niin ja ovat päätöksestään tyytyväisiä. Säästäväisyys vaikuttaa myös vapaa-aikaan. 

Ihmiset ovat löytäneet vähemmän kalliita tapoja viettää vapaa-aikaa ja ovat huoman-

neet niiden olevan palkitsevampia ja omaavan vetoavan hinta-laatu-suhteen. (White 

2009, 1.) 

Yksi tapa, jonka on huomattu pitävän yllä ja jopa parantavan ihmissuhteita ja yhteyk-

siä perheen ja ystävien kanssa, on kotona pysyminen. Faith Popcornin BrainReserve 

syksyn 2008 tutkimuksessa 72 prosenttia kuluttajista kertoi viettävänsä enemmän ai-

kaa kotona itsekseen ja muiden kanssa. (White 2009, 2.) 

4.2 Kulttuuritekijät 

Kulttuuritekijöillä on laajin ja syvin merkitys ostokäyttäytymiseen. Lapsi hankkii kas-

vaessaan joukon arvoja, käsityksiä, mieltymyksiä ja käytöksiä sosialisaatioprosessin 

kautta omasta kulttuuristaan. (Kotler & Sheff 1997, 71.) 

4.2.1 Kansallisuus ja alakulttuurit 

Euroopalla on pitempi kulttuurihistoria kuin Amerikalla ja eurooppalaiset ovat tot-

tuneempia käyttämään kulttuuripalveluja kuin amerikkalaiset. Euroopassa kulttuuri-

palvelut saavat enemmän valtionapua ja tukia. Näytökset ovat yleisimmin myös edul-

lisempia, mikä houkuttelee niin työväenluokan ihmisiä kuin ylemmän luokan ihmisiä. 

(Kotler & Sheff 1997, 71.) 
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Kulttuurit koostuvat alakulttuureista, jotka tarjoavat tarkempaa samaistumista ja sosia-

lisaatiota jäsenilleen. Näitä alakulttuureja ovat mm uskonnolliset ryhmät, roturyhmät 

ja alueelliset ryhmät. Alakulttuurit vaikuttavat henkilön makuun, mieltymyksiin ja 

elämäntyyleihin kuten myös mielenkiinnon laatuun ja määrään käyttää kulttuuripalve-

luja. (Kotler, Sheff 1997, 71.)  

4.2.2 Sosiaaliluokka 

Henkilön sosiaaliluokka vaikuttaa myös käytökseen ja asenteisiin. Sosiaaliluokat ovat 

hierarkkisesti järjestettyjä, suhteellisen homogeenisiä ja kestäviä jaotteluja yhteiskun-

nassa. Niiden jäsenillä on samanlaiset arvot, mielenkiinnot ja käytös. Henkilön sosiaa-

liluokan määrää yksittäisen muuttujan sijaan useiden muuttujien vuorovaikutus. Näitä 

muuttujia ovat muun muassa ammatti, tulot, varallisuus, koulutus sekä arvot. (Kotler 

& Sheff 1997, 72.) 

Sosiaaliluokissa esiintyy selkeitä tuote- ja brändimieltymyksiä vapaa-ajan aktivitee-

teissa. Sosiaaliluokat eroavat myös mediamieltymyksiltään. Ylemmän luokan kulutta-

jat tavoitetaan todennäköisemmin lehtien kautta kun taas alemman luokan kuluttajat 

suosivat televisiota. Sosiaaliluokkien välillä on myös kielellisiä eroja.  Markkinoijan 

haaste on koota mainos, joka kuulostaa uskottavalta kohteena olevalle sosiaaliluokal-

le, ja esittää se sellaisen median kautta, joka todennäköisimmin tavoittaa kohderyh-

män.  (Kotler & Sheff 1997, 72.)   

4.3 Sosiaaliset tekijät 

Viiteryhmät, perhe, sosiaaliset roolit ja status ovat sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikutta-

vat kuluttajan ajattelutapaan ja käyttäytymiseen (Kotler & Sheff 1997, 72). 

4.3.1 Viiteryhmät 

Viiteryhmillä on yleensä suora vaikutus henkilön asenteisiin tai käyttäytymiseen. Va-

paa-ajan aktiviteetit ovat voimakkaasti sosiaalisia, joten ryhmän kytköksillä on paljon 

vaikutusvaltaa siihen, mihin aktiviteetteihin henkilö osallistuu. Mitä yhtenäisempi 

ryhmä on, sitä tehokkaampi sen kommunikointiprosessi on ja sitä suurempi vaikutus 

sillä on yksilöön. Viiteryhmiin kuuluvat epäviralliset ensisijaiset ryhmät ja viralli-

semmat toissijaiset ryhmät. Epävirallisiin ensisijaisiin ryhmiin kuuluvat perhe, ystä-
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vät, naapurit ja työtoverit. Näihin henkilö on jatkuvasti yhteydessä.  Virallisempiin 

toissijaisiin ryhmiin kuuluvat uskonnolliset ja asiantuntijaryhmät ja ammattiyhdistys-

ryhmät. Nämä eivät vaadi jatkuvaa yhteydenpitoa.  Henkilöön vaikuttavat myös sellai-

set ryhmät, joihin he eivät kuulu.  Ihanneryhmät ovat niitä, joihin henkilö haluaa liit-

tyä. Negatiiviset ryhmät ovat niitä joiden arvoja tai käytöstä torjutaan. (Kotler, Sheff 

1997, 72; Kotler & Keller 2009, 194.) 

Aikuisviiteryhmillä on suuri merkitys kulttuuripalvelujen käyttämiseen. Kulttuuripal-

velujen käyttäjillä on kaksi kertaa todennäköisempää kuin ei-käyttäjillä olla ystäviä, 

jotka osallistuvat samoihin kulttuuriaktiviteetteihin. Aikuisviiteryhmät ovat niin tär-

keitä, että ilman niitä lapsuuden käyntien ja koulutuksen vaikutus kulttuuripalvelujen 

käyttöön häviää. (Kotler & Sheff 1997, 73–74.) 

Rebecca Scollenin, Heini Mielosen ja Heli Metsäpellon tutkimuksissa käsiteltiin kult-

tuurilaitosten sosiaalista puolta. Scollenin tutkimukseen osallistui eri-ikäisiä, tuloisia 

ja eritasoisesti koulutettuja henkilöitä, mutta kaikkia yhdisti se, että heillä ei ollut per-

heenjäseniä tai ikätovereita, jotka kävivät teatterissa, eikä heitä kannustettu käymään. 

Heillä ei ollut lapsuudenkokemuksia teatterissakäynnistä, eikä ketään, jonka kanssa 

keskustella teatterikokemuksesta. Tutkimuksessa ei-kävijät kävivät ryhmänä katso-

massa kolme esitystä ja keskustelivat kokemuksistaan esitysten jälkeen. (Scollen 

2008, 9 - 10.) 

Tutkimukseen osallistujat painottivat ikätoverivuorovaikutuksen tärkeyttä. Tutkimuk-

sen postikyselyyn vastaajista 77 prosenttia kertoi, että osallistumalla esityksenjälkei-

siin keskusteluihin heidän ymmärryksensä esityksestä kasvoi. Vastaajista 67 prosent-

tia kertoi, että he osallistuisivat todennäköisemmin esityksiin, mikäli tietäisivät tapaa-

vansa muita osallistujia ja tietäisivät voivansa keskustella esityksestä. Monet tutki-

mukseen osallistujista kertoivat nauttineen esitystenjälkeisistä keskusteluista yhtä pal-

jon, ellei enemmän kuin itse esityksistä. Tutkimuksen jälkeen noin kolmasosa osallis-

tujista palasi kulttuurilaitokseen sekä toi mukanaan muita ei-kävijöitä, jotka eivät ol-

leet osallistuneet tutkimukseen. Osallistujat myös suosittelivat teatterissakäyntiä per-

heenjäsenilleen ja ystävilleen. (Scollen 2008, 14–15.) 

Metsäpellon ja Mielosen tutkimuksissa kysyttiin teatterin tai sinfoniakonsertin sosiaa-

lisista mahdollisuuksista. Metsäpelto ja Mielonen kysyivät haastatelluiltaan voisiko 
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teatteriin tai sinfoniakonserttiin lähteä treffeille tai tapaamaan uusia ihmisiä.  Mielosen 

tutkimuksessa vastaukset vaihtelivat. Poikaystävän tai tyttöystävän kanssa konserttiin 

meneminen olisi mahdollista, mutta uuden tuttavuuden kanssa konserttiin lähtö olisi 

liian suuri riski, sillä ei voisi tietää, mistä toinen pitää tai miten hän reagoisi pyyntöön 

konserttiin lähdöstä. Metsäpellon tutkimuksessa vastaajat olivat sitä mieltä, että yksin 

ei voisi kuvitella teatteriin lähtevänsä. Treffeille voisi mennä teatteriin, sillä teatteri-

esitykseen kuuluu väliaika, jolloin voisi keskustella seuralaisen kanssa. Luontevam-

malta tuntuisi kuitenkin mennä kaverin tai seurueen kanssa. Erityisen tärkeänä pidet-

tiin sitä, että esityksen jälkeen kokemus käydään läpi kaverin kanssa. Silloin voi itse 

jäsentää kokemuksen paremmin ja kaveri on voinut huomata jotain, mikä on jäänyt it-

seltä huomaamatta. (Metsäpelto 2010, 60; Mielonen 2003, 44–45.)  

Mielipidejohtajat vaikuttavat myös kuluttajiin. Mielipidejohtajat ovat niitä, joiden 

mielipiteitä kuluttajat arvostavat. Tietty henkilö voi olla mielipidejohtaja joillain alu-

eilla ja mielipideseuraaja toisilla. Mitä enemmän mielipidejohtajaa arvostaa, sitä vai-

kutusvaltaisempi hän on henkilön tuote- ja brändivalinnoissa. (Kotler & Sheff 1997, 

74.) 

4.3.2 Innovatiivisuus 

Ihmiset eroavat suuresti valmiudessaan kokeilla uusia tuotteita. Innovatiivinen henkilö 

omaksuu nopeammin uudet ideat kuin muut yhteiskuntajärjestelmänsä jäsenet. Everett 

Rogers on nimennyt viisi kategoriaa, jotka on määritelty sen mukaan, kuinka kauan 

innovaation omaksuminen henkilöillä kestää. Innovoijia on 2,5 prosenttia väestöstä. 

He kokeilevat uusia ideoita riskillä. Varhaiset omaksujat, 13,5 prosenttia väestöstä 

ovat mielipidejohtajia yhteisössään ja omaksuvat uusia ideoita aikaisin, mutta varo-

vasti. Varhainen enemmistö, joka omaksuu idean ennen keskivertoihmistä olematta 

johtajia, on 34 prosenttia väestöstä. Myöhäinen enemmistö, 34 prosenttia väestöstä, 

omaksuu innovaation vasta kun enemmistö on sitä kokeillut. Viimeisenä vitkastelijat, 

16 prosenttia väestöstä, omaksuvat innovaation vasta kun siitä tulee traditio. (Kotler & 

Sheff 1997, 74.) 

4.4 Psykologiset tekijät 

Joukko persoonallisuuden piirteitä, minäkuvaan liittyviä asioita, ja tunteita vaikuttaa 

ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen (Kotler & Sheff 1997, 75).  
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4.4.1 Persoonallisuus 

Persoonallisuutta voidaan kuvailla termeillä itseluottamus, dominanssi, autonomia, 

puolustus, seurallisuus ja sopeutumiskyky. Minäkuva koostuu siitä, millaisena henkilö 

näkee itsensä, millaisena henkilö itsensä haluaisi nähdä ja millaisena henkilö luulee 

muiden näkevän itsensä. Henkilö voi käydä läpi psykologisia jaksoja tai muutoksia 

jolloin hänen tarpeensa tai makunsa muuttuvat. Lipunostoon motivoivat tekijät tai sitä 

estävät tekijät voivat toimia alitajunnan tai piilotajunnan tasolla. Gerald Zaltmanin 

mukaan tunteet ovat olennainen osa päätöksentekoa. Ajattelusta 95 prosenttia tapahtuu 

piilotajunnassa. Markkinoijat vaikuttavat tunteisiin televisio- tai lehtimainoksilla, joi-

den tarkoituksena on luoda tunteita ja mielentiloja sekä positiivisia mielleyhtymiä or-

ganisaation tarjonnasta.  (Kotler & Sheff 1997, 75, Sheff Bernstein 2007, 55.) 

4.4.2 Uskomukset ja asenteet 

Kokemuksen ja oppimisen kautta ihminen hankkii ostokäyttäytymiseen vaikuttavia 

uskomuksia ja asenteita. Uskomus perustu joko tietoon tai mielipiteeseen ja voi sisäl-

tää tunnelatauksen. Ihmiset toimivat uskomustensa pohjalta. Asenteet ovat henkilön 

suotuisia tai epäsuotuisia arvioita, tunteita ja taipumuksia toimia jotakin asiaa tai ideaa 

kohtaan. Asenteet ovat uskomuksia pysyvämpiä ja saavat ihmisen käyttäytymään joh-

donmukaisesti samankaltaisia asioita kohtaan. Ihminen säästää energiaa kun jokaiseen 

tilanteeseen tai kohteeseen ei tarvitse reagoida uudella tavalla. (Kotler & Keller 2009, 

210; Kotler & Sheff 1997, 75–76.) 

Metsäpelto ja Mielonen pyysivät tutkimuksissaan haastateltavia kuvailemaan tyypil-

listä kävijää kuvakollaasin avulla. Molemmissa tutkimuksissa tyypillinen kävijä oli 

keski-ikäinen, korkeasti koulutettu, hyvin toimeentuleva ja hyvin pukeutuva nainen tai 

mies, joka harrasti teatterissa ja sinfoniakonserteissa käymisen lisäksi ruokakulttuuria, 

kuten viinien ja juustojen maistelua. Kävijään liitettiin erilaisia symboleja kuten Ma-

rimekko, Chanel ja Sarpaneva. Luonteeltaan kävijä oli hillitty, konservatiivinen. Met-

säpellon mukaan kollaaseista puuttui kokonaan nuorten aikuisten ikäluokkaa, elämän-

tyyliä ja -vaihetta edustavat kävijät. Nuoret aikuiset eivät halua, että heidät samaiste-

taan iäkkääseen, elitistiseen ja perinteisiä tapoja noudattavaan henkilöön. (Metsäpelto 

2010, 64–66; Mielonen 2003, 45–46.)    
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Asenteita on vaikea muuttaa. Tehokkaampaa on vaikuttaa suoraan käyttäytymiseen. 

Tarjoamalla sinkkuillan esityksen päätteeksi tanssiorganisaatio voi saada ihmisiä, jot-

ka eivät olisi kiinnostuneita tanssista, tulemaan paikalle saavuttaakseen esitykseen 

kuulumattoman palkinnon muuttamatta asennettaan tanssiin. Jotkut osallistujat saatta-

vat kokea esityksen viihdyttävämpänä ja saavutettavampana kuin olivat kuvitelleet ja 

asenne tanssia kohtaan muuttuu käyttäytymisen muuttua.  (Kotler & Keller 2009, 210, 

Kotler & Sheff 1997, 76.) 

4.4.3 Motivaatio 

Ihmisellä on koko ajan monia tarpeita. Osa tarpeista on biogeneettisiä, osa psykoge-

neettisiä. Biogeneettiset tarpeet tulevat fysiologisista jännitystiloista kuten nälästä tai 

epämukavuudesta. Psykogeneettiset tarpeet tulevat psykologisista jännitystiloista ku-

ten hyväksynnän, kunnioituksen tai kuulumisen tarpeesta. Tarve muuttuu motiiviksi 

kun se on nostattanut tarpeeksi suuren määrän tehoa saadakseen meidät toimimaan. 

(Kotler & Keller 2009, 201–202.) 

Kaksi tunnetuinta motivaatioteoriaa ovat Abraham Maslowin ja Frederick Herzbergin 

motivaatioteoriat. Abraham Maslowin mukaan motivaatiota johtaa tietyt tarpeet tiet-

tyinä aikoina kiireisimmistä vähemmän kiireisiin tarpeisiin. Perustarpeiden tulee olla 

tyydytettyjä, jotta mielihyvää voi saada korkeamman tason tarpeista. Ensimmäistä nel-

jää tarvetta, fyysisiä tarpeita, turvallisuuden tarpeita, sosiaalisia tarpeita ja arvostuksen 

tarpeita, ajaa vaje. Itsensä toteuttamisen tarpeen taso, on kypsyyden taso, jolloin kaik-

ki aikaisemmat tarpeet on tyydytetty, jolloin ihminen on kaikki mitä hän voi olla.   

(Kotler & Sheff 1997, 78.) 

Frederick Herzbergin kahden faktorin teoria erottaa tekijät jotka aiheuttavat tyytymät-

tömyyttä ja tekijät jotka aiheuttavat tyytyväisyyttä. Läheisen parkkipaikan puute voi 

aiheuttaa tyytymättömyyttä ja estää vanhempien kävijöiden tulon kulttuurikeskukseen 

pitkän kävelymatkan, sään tai turvattomuuden pelon vuoksi. Tyytymättömyyden aihe-

uttavia tekijöitä tulee ennakoida ja torjua. Samalla tulee stimuloida myyntiä tekijöillä, 

jotka tuottavat tyytyväisyyttä.  (Kotler & Sheff 1997, 78.) 

On yhtä tärkeää tietää kuluttajaa houkuttelevat sekä estävät tekijät. Daniel Kahneman-

nin mukaan ihmiset ajattelevat hyötyä ja häviötä, mutta lyhyellä aikavälillä häviön 

pelko voittaa hyödyn arvon. Intuitiivisiin päätöksiin vaikuttaa tilanteen eri ominai-
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suuksien saatavuus. Erittäin saavutettavat ominaisuudet vaikuttavat päätöksiin kun 

taas huonosti saavutettavat ominaisuudet jätetään huomioimatta. (Sheff Bernstein 

2007, 53.) 

Pandora L. Kay, Emma Wong ja Michael Jay Polonsky kokosivat aikaisempien tutki-

musten pohjalta yhteen kahdeksan ostonestettä liittyen kulttuurinähtävyyksissä käymi-

seen.  Kokoamisen jälkeen he etsivät syvähaastatteluilla yhteisiä piirteitä ja eroja liit-

tyen aikaisempiin tutkimuksiin ostonesteistä sekä yhteyksiä ostonesteiden välillä. Os-

tonesteitä ovat fyysinen pääsy (physical access), henkilökohtainen pääsy (personal ac-

cess), kustannus (cost), aika ja ajoitus (time and timing), tuote (product), henkilökoh-

tainen kiinnostus (personal interest), ymmärtäminen ja sosiaalisaatio (understanding 

and socialisation) ja informaatio (information). (Kay, Wong & Polonsky 2009, 833, 

838.)     

Fyysisen saavutettavuuden esteeseen kuuluu ajatus siitä, että kulttuuri-instituutioihin 

on fyysisesti vaikea päästä. Julkisilla kulkuneuvoilla instituutioon tuleminen on myös 

hankalaa. Osallistuminen tapahtumiin illalla kaupungissa edellyttää joko kallista park-

keeraamista tai riippuvaisuutta harvoista julkisen liikenteen palveluista. Fyysinen mu-

kavuus kuuluu myös tähän esteeseen. Ahtaus tai istumapaikkojen puute ovat fyysisen 

mukavuuden esteitä. (Kay, ym. 2009, 840.)     

Henkilökohtaisen saavutettavuuden esteeseen kuuluvat ihmisten oletukset siitä, että 

kulttuurinähtävyydessä käyminen olisi epämukavaa, etteivät he viihtyisi siellä tai ettei 

käyminen olisi hauskaa. Henkilökohtaiset tekijät kuten henkilön perhetilanne ja terve-

ys kuuluvat tähän esteeseen. Haastattelussa kävi ilmi, että mikäli kokemus on ajatuk-

sia herättävä, sen ei tarvitse olla nautittava.  Kasvatus voi myös olla esteenä kulttuuri-

palvelujen käyttämättömyydelle. Eräs haastateltava kertoi, että ei käy teatterissa, kos-

ka ei ole tottunut siihen. Toinen kertoi tuntevansa syyllisyyttä rahan käyttämisestä 

kulttuuripalveluihin, sillä hänet oli kasvatettu säästäväiseksi. (Kay, ym. 2009, 841.) 

Kustannusesteeseen kuuluu ajatus siitä, että henkilöiden ja perheiden tulot ovat rajalli-

sia, mikä estää käymisen kulttuurinähtävyyksissä. Alennuslippujen puuttuminen on 

myös este. Kokonaiskustannukset voivat muodostua esteeksi jos täydentävät kustan-

nukset, kuten lapsenvahdin palkka tai parkkipaikkamaksu, ovat liian korkeat. Estee-

seen kuuluu myös riski siitä, onko esitys maksun arvoinen. (Kay, ym. 2009, 842.) 
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Aika- ja ajoitusesteeseen kuuluu ajatus siitä, että kävijöillä on ajanpuute. Ajanpuute 

on saanut aikaan sen, että mukavuus on tullut tärkeämmäksi taiteen ja muiden alojen 

kulutuksessa. Rajoitetut aukioloajat ovat myös este. Rajoitetulla vapaa-ajalla on tärke-

ämpää tekemistä, kuin kulttuuri-instituutioissa käyminen. Tämä este on kävijöiden ja 

ei-kävijöiden mielestä kriittinen este.   (Kay, ym. 2009, 842.) 

Tuote-esteeseen kuuluvat oletukset tuotteen huonosta laadusta ja siitä, että potentiaali-

set kävijät kokevat kulttuuri-instituutiot liian vakavina, hyökkäävinä tai intellektuel-

leina. Kulttuurituotteet edustavat luokkajakoa ja ”eivät ole minua varten”. Myös ole-

tukset materiaalin kierrättämisestä kuuluvat tähän esteeseen. Kun on kerran käynyt 

kulttuuri-instituutiossa, ei ole tarvetta käydä uudelleen.  Myös aikaisempi huono ko-

kemus voi estää uudelleentulemisen. Myös tuotteeseen liittyvän palvelun huono laatu 

voi olla este.   (Kay, ym. 2009, 842.) 

Henkilökohtainen kiinnostus- ja ikätoveriryhmäesteisiin kuuluu ajatus siitä, että kult-

tuuri-instituutiot eivät tarjoa tuotteita, jotka ovat olennaisia tai kiinnostavia ihmisten 

mielestä. Monissa tutkimuksissa ja haastatteluissa oli vahva näkemys siitä, että vastaa-

jan ikätoveriryhmän jäsenet eivät käy kulttuurinähtävyyksissä tai ajattelevat että käy-

minen ei olisi suosittua. Ikätoveriryhmät voivat toimia myös helpottajana esteen si-

jaan.  Eräät haastateltavat ilmaisivat, että lähtisivät vierailemaan kulttuurinähtävyy-

dessä, mikäli heidän ystävänsä olisivat myös lähdössä tai jos vierailu nähtäisiin sosiaa-

lisena huviretkenä. (Kay, Wong, Polonsky 2009, 842–843.) 

Sosialisaatio- ja ymmärtämisesteisiin kuuluu ihmisten käsitys siitä, että kulttuuri-

instituutiot eivät ole heitä varten tai he eivät ymmärrä niitä. Tämä voi johtua aikai-

semman kokemuksen puutteesta, aikaisemmasta huonosta kokemuksesta tai kulttuuri-

instituutioiden kanssa puuttuvasta sosialisaatiosta.  Tulevaisuuden vierailujen kannalta 

nautittava ensimmäinen kokemus on siis tärkeä. (Kay, ym. 2009, 844.) 

Informaatioesteeseen kuuluu tiedonpuute kulttuuri-instituutioista. Tiedonpuutetta on 

esimerkiksi se, että ihmiset eivät ole tietoisia siitä, milloin näyttely on käynnissä tai 

mistä se koostuu. Tiedottamisen tulee tapahtua kielellä, joka on miellyttävää ja insti-

tuutioiden henkilökunnan tulisi pystyä avustamaan näyttelyiden selittämisessä. Selit-

tävää tietoa tarvitaan nautinnon parantamiseen. Mitä enemmän haastateltavat saisivat 
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tietoa tuotteesta, sitä todennäköisemmin he kävisivät kulttuuri-instituutioissa. (Kay, 

ym. 2009, 844–845.) 

Haastattelujen ja aikaisempien tutkimusten pohjalta tutkijat kokosivat mallin, joka se-

littää esteiden keskinäisiä suhteita (kuva 1). Esteet jaettiin kolmeen luokkaan yhtäläi-

syyksiensä mukaan ja sen mukaan voiko instituution johtaja vaikuttaa niihin.  

 

Kuva 1. Ostonesteiden vaikutuksen toisiinsa (Kay, ym. 2009, 845) 

Ulkoisia tekijöitä ja tilannetekijöitä johtaja ja yksittäinen kuluttaja voivat hallita vähän 

tai ei ollenkaan. Näihin kuuluvat fyysisen pääsyn, kustannusten ja aika- ja ajoituksen 

esteet.  Tuotetekijöihin, fyysiseen pääsyyn, kustannuksiin, tuotteeseen ja informaati-

oon, johtaja voi vaikuttaa. Henkilökohtaisia tekijöitä ovat henkilökohtainen pääsy, 

henkilökohtainen kiinnostus, sosialisaatio ja ymmärtäminen. Esteet eivät ole toistensa 

poissulkevia. Päätös ei-kävijyydestä voi olla useamman tekijän yhdistelmä ja tekijöillä 

voi olla yhteyksiä toisiinsa. (Kay, ym. 2009, 846.) 

Kuvan nuolet 1 - 3 ilmaisevat että ulkoiset tai tilannetekijät, tuotetekijät ja henkilö-

kohtaiset tekijät vaikuttavat suoraan päätöksentekoon. Nuoli 4 osoittaa, että ulkoi-

set/tilannetekijät vaikuttavat henkilökohtaisiin tekijöihin. Nuoli 5 osoittaa, että ulkoi-

set/tilannetekijät vaikuttavat tuotetekijöihin. Esimerkiksi julkisten kulkuvälineiden 

puute nostaa museon sijainnin käynnin esteeksi. Nuoli 6 osoittaa, että tuotetekijät vai-
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kuttavat henkilökohtaisiin tekijöihin. Kiinnostamaton tuotesisältö johtaa henkilökoh-

taisen kiinnostuksenpuutteeseen. (Kay, ym. 2009, 846.) 

4.5 Henkilökohtaiset tekijät 

Henkilökohtaiset tekijät kuten ammatti, taloudellinen tilanne, elämäntapa ja elämän-

vaihe vaikuttavat henkilön mieltymyksiin ja käyttäytymiseen (Kotler & Sheff 1997, 

78).  

4.5.1 Ammatti, koulutus ja taloudellinen tilanne 

Markkinoijan on hyödyllistä tunnistaa, millä ammattiryhmillä on keskivertoa suurem-

pi kiinnostus kulttuurin kuluttamiseen. Jokin ammattiryhmä saattaa olla edustettuna 

suuremmin popkonsertissa kuin klassisen musiikin konsertissa ja päinvastoin. Tällä 

tiedolla potentiaaliset asiakkaat voi saavuttaa ammattijulkaisujen kautta tai ammatti-

ryhmien seuraamien medioiden kautta.  (Kotler & Sheff 1997, 79.) 

Metsäpellon tutkimuksessa haastateltavat kuvasivat tyypillisen teatterissakävijän mui-

den ominaisuuksien lisäksi akateemisesti koulutetuksi henkilöksi. Haastateltavien mu-

kaan teatterissakäynti tulisi ottaa huomioon koulutuksessa. Nuoret tutustuisivat teatte-

riin koululuokan kanssa ja kävisivät esityksen läpi yhdessä.  Pertti alasuutarin mukaan 

ihmisen koulutus korreloi hänen kaikkiruokaisuuteensa musiikkimaussa. Korkeasti 

koulutetulla henkilöllä on kaikkiruokainen maku. Koulutuksen myötä yksilö omaksuu 

suvaitsevamman asenteen musiikkiin.  (Metsäpelto 2010, 64–65, 76; Alasuutari 2009, 

87–88.) 

Henkilön taloudellinen tilanne koostuu käytettävästä tulosta, säästöistä ja omaisuudes-

ta sekä lainavoimasta ja asenteesta kuluttamiseen verrattuna säästämiseen. Mikäli ta-

loudelliset mittarit viittaavat lamaan, kulttuurimarkkinoijien uudelleenmuotoiltava, -

positioitava ja hinnoiteltava tuotteensa säilyttääkseen yleisönsä. (Kotler & Sheff 1997, 

79.) 

Kulttuurin kuluttamisessa lipun hinta nousee usein esille. Sitoutuneet kuluttajat mak-

savat mielellään korkean hinnan, sillä heidän kokemuksensa mukaan heidän saamansa 

hyöty ylittää lipun hinnan. Ensikertalaisille kalliin lipun maksaminen voi olla epämiel-

lyttävämpää, sillä he eivät ole varmoja siitä, vastaako hyöty lipun hintaa. Ei-kävijöissä 
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on lipun hintaa tarkastellessa kaksi ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä ovet ne, joille 

hinta ei ole pääeste. Este on syntynyt jo ennen hinnan huomioimista, jolloin hinnan 

alennus ei lisää kävijöitä. Toisessa ryhmässä ovat ne, jotka eivät hintapolitiikan vuoksi 

voi kuluttaa kulttuuripalveluja vaikka haluaisivat. (Sheff Bernstein 2007, 120.) 

Opiskelijoille lipun hintaa tärkeämpää on esityksen sisällön tietäminen. Metsäpellon 

tutkimuksessa haastateltavat olivat tietoisia opiskelijalippujen hinnoista, eivätkä koke-

neet niitä esteeksi, mikäli esitys olisi itseä kiinnostava. Mielosen tutkimuksessa kon-

serttilippuja pidettiin kalliina, mutta haastateltavat yllättyivät opiskelijalippujen mata-

lista hinnoista. Molemmissa tutkimuksissa haastateltavat olivat sitä mieltä, että takuu-

varmasti hyvästä esityksestä voisi maksaa jopa normaalia enemmän. (Metsäpelto 

2010, 67–68, Mielonen 2003, 54–55.) 

4.5.2 Elämäntapa 

Elämäntapa on henkilön malli elää maailmassa, mikä ilmenee hänen toimintoinaan, 

mielenkiintoinaan ja mielipiteinään. Vaikka henkilö kuuluisi samaan alakulttuuriin, 

sosiaaliluokkaan ja ammattiryhmään, hänellä saattaa olla muista poikkeava elämänta-

pa. Joku saattaa valita kuulumisen elämäntavan, jolloin hän viettää paljon aikaa per-

heen kanssa ja osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Toinen voi valita suorittamisen elä-

mäntavan, jolloin hän on töissä pitkiä päiviä haastavissa projekteissa. Markkinoija 

käyttää mainonnassa symboleja, jotka vetoavat haluttuun elämäntyylin ryhmään. (Kot-

ler & Sheff 1997, 79.) 

Viime vuosina on tapahtunut muutoksia elämäntavoissa ja arvoissa. Näillä muutoksil-

la on suuri vaikutus lipunostoon. Nykyään ihmiset ovat spontaanisempia vapaa-

ajallaan ja haluavat valita juuri tietyn produktion, jossa käydä. Korkea teknologia on 

aiheuttanut sen, että kuluttajat odottavat parempaa, nopeampaa ja räätälöidympää pal-

velua. Tällainen trendi enteilee uusien strategioiden tarvetta henkilöille, jotka ostavat 

yhden lipun kerrallaan. (Sheff Bernstein 2007, 10.) 

Heini Mielosen ja Heli Metsäpellon tutkimuksissa pohdittiin kulttuuripalvelujen spon-

taanisuutta. Haastateltavat viettivät vapaa-aikaansa ystäviensä kanssa ravintolassa tai 

baarissa. Tärkeää on tehdä jotain yhdessä. Vapaa-aikaan liittyy myös aikataulutto-

muus vastapainona opiskelulle. Molemmissa tutkimuksissa pohdittiin teatteriin lähte-

misen spontaanisuutta. Metsäpellon tutkimuksessa teatteriin lähtemiseen liitettiin 
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oman vapaa-ajan aikataulutus, jota ei haluta tehdä. Erään vastaajan mukaan kalenteriin 

merkatusta teatteriesityksestä tulee tekemätön työ, joka pitää suorittaa pois. (Metsä-

pelto 2010, 56–57; Mielonen 2003, 39.) 

Mielosen tutkimuksessa osa haastatelluista oli sitä mieltä, että elokuviin voisi lähteä 

spontaanisti, mutta teatteriin lähteminen edellyttäisi sitä, että ystävät kertoisivat esitet-

tävästä näytelmästä. Eräs haastateltava kertoi voivansa lähteä spontaanisti teatteriesi-

tykseen peruutuspaikkojen toivossa, sillä asui lähellä teatteria. Metsäpellon tutkimuk-

sessa elokuvia ja teatteria verrattiin. Teatterin tarjonta on pienempää kuin elokuvateat-

terin ja teatterilippujen saatavuus on huonompi. Teatteriin meneminen vaatii myös 

suurempaa valmistautumista kuin elokuviin meneminen. Toisaalta eräs haastateltavis-

ta koki, että ennakkovalmistelut luovat arkeen glamourhetken. (Metsäpelto 2010, 56–

57; Mielonen 2001, 42–43) 

4.5.3 Perhe 

Perheenjäsenet muodostavat vaikutusvaltaisimman ensisijaisen viiteryhmän, joka 

muokkaa kuluttajan käyttäytymistä. Tutkimuksissa on havaittu, että jotkin päätökset, 

kuten auton hankkiminen, ovat miesvaltaisia, sisustaminen ja ruokaostokset naisval-

taisia ja lomat sekä kodin ulkopuolinen viihde yhteisvaltaisia. Kulttuurimarkkinoijan 

haasteena on tavoittaa molemmat perheenjäsenet, joilla voi olla erilainen tausta liitty-

en kulttuuripalveluihin. (Kotler & Sheff 1997, 80.) 

Joanne Sheff Bernsteinin mukaan kulttuurimarkkinoinnissa nykyisin tärkeää on tavoit-

taa juuri naiset, sillä he elävät miehiä pitempään, joten heillä on käytettävissään per-

heen varat. Tehdessään päätöksiä naiset ottavat huomioon itsensä ja muut, sillä he 

ovat yhteisökeskittyneitä. Naiset prosessoivat yksityiskohtaisemmin vertailukelvotto-

mia tiedon osia kuin miehet. Tämän vuoksi naiset todennäköisemmin prosessoivat tie-

toa, jossa esiintyy erilaisia tuotehyötyjä.   Naisilla on usein monia kysymyksiä, joihin 

he haluavat vastauksia. He haluavat vertailla monia vaihtoehtoja sekä monipuolista 

tietoa. (Sheff Bernstein 2007, 40.) 

Miehet puolestaan vastaavat hyvin viesteihin, jotka keskittyvät yhteen hyötyyn. Mie-

het ovat päämääräsuuntautuneita ja suosivat viestejä, joiden avulla voivat tehdä nopei-

ta ja helppoja ratkaisuja. Miehet ovat kilpailevampia kuin naiset ja pitävät toimintaa 

tärkeänä. (Sheff Bernstein 2007, 40, Kotler & Keller 2009, 195.) 
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Naiset pitävät tarinoista, niiden kuulemisesta ja kertomisesta. He jakavat tietoa ystävi-

ensä kanssa, varsinkin tunteisiin liittyvää informaatiota. Martha Barlettan mukaan 

naisten on miehiä helpompaa muistaa ja kertoa mainos, joka sisältää ääninäytteitä, 

vahvaa visuaalisuutta ja tarinoita. Markkinoijien tulisi myös hyödyntää sitä, että naiset 

menestyvät olemalla yhteydessä toisiinsa. Faith Popcornin mukaan menestyksekkäät 

brändit järjestävät suhteita kuluttajiensa kesken, jolloin brändeistä tulee yhteydenpi-

don tukipisteitä. (Sheff Bernstein 2007, 40.)  

4.5.4 Elämänvaihe 

Perhe ja elämäntapa liittyvät läheisesti henkilön elämänvaiheeseen. Jokainen ihminen 

käy läpi monta elämänvaihetta, jolloin käyttäytyminen saattaa muuttua. David Wolfe 

on määritellyt kolme kokemuksen tasoa aikuiselämässä, jotka määrittävät ostokäyttäy-

tymistä. Omistuskokemuksen taso kehittyy nuorena aikuisena, jolloin elävän ja elot-

toman omaisuuden hankkiminen ajaa ostokäyttäytymistä. Omaisuudella rakennetaan 

ja ylläpidetään haluttua kuvaa itsestä. 40-vuoteen mennessä omaisuuden hankinta vä-

henee, mutta on edelleen tärkeää ja järjestettyjen kokemusten tavoitteleminen nousee. 

Järjestetyt kokemukset ovat kokemuksia, joihin liittyy tavaroiden ostamisen sijaan 

palvelujen kuten teatterin kausilippujen ostaminen, viikonloppumatkailu tai syöminen 

ravintolassa. Viimeisenä tulevat olemisen kokemukset. Ne ovat materiaalittomia alku-

perältään kuten auringonlaskun katseleminen, mielenkiintoisen asian oppiminen tai 

musiikin kuunteleminen. (Kotler & Sheff 1997, 83.) 

Lapset tutustuvat kulttuuripalveluihin osana koulujen taidekasvatusta. Tavoitteena on 

kasvattaa tulevaisuuden kuluttajia. Lapsia tavoitellessa on vakuutettava vanhemmat, 

sillä vanhemmat maksavat palvelujen käytön. Nuoret ovat parhaiten informoituja ja 

mediatietoisia kuluttajia. He ovat immuunimpia tavallisille mainoksille kuin muut su-

kupolvet. Suosittelumarkkinointi ja viraalimarkkinointi saavuttavat tämän sukupolven 

parhaiten. Nuoret aikuiset, sukupolvi X, ovat skeptisiä mainontaa kohtaan. Heihin ve-

toavat mainokset, jotka sisältävät huumoria ja sarkasmia. Nuoret aikuiset viettävät pal-

jon aikaa tietokoneella, joten Internet-markkinointi saavuttaa heidät. Yksineläjät muo-

dostavat suuren joukon potentiaalisia kulttuuripalvelujen käyttäjiä. Sinkkuillat houkut-

televat tätä ryhmää, sillä yksineläjät nauttivat kulttuuripalvelujen käytöstä kun heitä 

on enemmän osallistujissa. (Sheff Bernstein 2007, 30–38.) 
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Aikuiset kävijät ovat huomattava, elintärkeä, lojaali ja kasvava ryhmä. He käyttävät 

rahaa elämäntapaa parantaviin kokemuksiin enemmän kuin tavaroihin. Aikuisiin veto-

aa markkinointiviestit, jotka korostavat itsehavainnointia ja altruistisia arvoja. Heitä 

motivoi enemmän tuotteen kyky toimia porttina kokemukseen kuin itse tuotteen luon-

ne. Tämän päivän isovanhemmat ovat koulutetumpia kuin edeltäjänsä. Heillä on myös 

edeltäjiään enemmän tuloja. Heillä on aikaisempaa suurempi rooli lastenlastensa elä-

mässä, kuten koulutuksessa ja kulttuurisessa rikastuttamisessa, vanhempien tehdessä 

pitkiä työpäiviä. Markkinoijien tulisi huomioida tämä tarjoamalla isovanhempi-lapsi-

jäsenyyksiä tai isovanhemmille ja lapsenlapsille räätälöityjä mainoksia. (Sheff Bern-

stein 2007, 27–30.)     

5 OSTOPÄÄTÖSPROSESSI 

Ostopäätösprosessi jakautuu viiteen vaiheeseen. Nämä ovat tarpeen tiedostaminen, 

tiedon etsiminen, vaihtoehtojen vertailu, päätöksenteko ja ostonjälkeinen käyttäytymi-

nen. Ostoprosessi alkaa kauan ennen todellista ostoa ja sillä on vaikutuksia pitkään os-

ton jälkeen. Ostopäätös voi vaatia kuluttajalta vähän tai paljon osallistumista.  Vähän 

osallistumista vaatii esimerkiksi teatteritilauksen jatkaminen, sillä organisaatio, kus-

tannukset ja hyödyt ovat tuttuja kokemuksesta. Paljon osallistumista vaatii uusi pää-

tös, jolloin kuluttajalla ei ole paljon tietoa ostettavasta tuotteesta. Paljon osallistumista 

vaativat myös tärkeät, kalliit tai riskialttiit päätökset ja päätökset jotka heijastavat ku-

luttajan omakuvaa. Viiteryhmä voi myös painostaa toimimaan tietyllä tavalla. (Kotler 

& Keller 2009, 207; Kotler & Sheff 1997, 85.) 

5.1 Tarpeen tiedostaminen 

Ostopäätösprosessi alkaa kuluttajan tunnistaessa ongelman tai tarpeen, jonka on voi-

nut laukaista joko sisäinen tai ulkoinen ärsyke. Sisäinen ärsyke voi olla halu miellyt-

tävästä, viihdyttävästä illasta tai halu tukea organisaatiota lahjoituksella tai tilauksella. 

Ulkoinen ärsyke voi olla mainos tai ystävän suositus. (Kotler & Sheff 1997, 86.) 

Sillanpään tutkimuksessa haastateltavat kertoivat, että kulttuurielämyksen kohdalla är-

syke voi olla kuluttajan tietoisuus kiinnostavasta kulttuurielämyksestä, jonka on itse 

huomannut tai jonka joku kuluttajan sosiaalisesta ympäristöstä on huomannut. Kiin-

nostava kulttuurielämys saattoi olla tuttu itselle tai sosiaaliselle ympäristölle. Tarve 

saattoi syntyä tutun taiteilijan vierailusta Suomeen tai suosikkiyhtyeen keikkaohjel-
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man julkaisusta, jolloin tarve syntyi halusta osallistua kyseiseen kulttuurielämykseen. 

Kulttuurielämyksen kiinnostavuus oli tärkeintä tarpeen muodostumiseksi. (Sillanpää 

2008, 75–76.) 

Tarve saattoi myös syntyä ajankäyttöön liittyvistä tekijöistä. Mikäli kuluttajalla ei ole 

tiettynä aikana tekemistä, mutta halu viettää aikaa ystäviensä kanssa, voi kulttuurielä-

mys olla ratkaisuna ongelmaan. Pelkkä halu kuluttaa kulttuuripalveluja ei ollut riittävä 

tarpeen muodostava tekijä kulttuurielämysten kohdalla. Elokuvien kohdalla tarve saat-

toi muodostua halusta mennä elokuviin, mutta ei mennä katsomaan jotakin tiettyä elo-

kuvaa. Tarve saattoi myös olla halu tavata ystäviä, jolloin kulttuurielämyksiin osallis-

tumisen tarve oli sosiaalinen. (Sillanpää 2008, 76–77.)   

5.2 Tiedonhaku 

Kiinnostunut kuluttaja on halukas etsimään lisää tietoa. Tiedonetsinnän määrä riippuu 

siitä, kuinka paljon tietoa henkilöllä on etukäteen, kuinka helposti lisätietoa on saata-

villa, kuinka arvokkaana hän pitää lisätietoa ja kuinka paljon mielihyvää itse tiedon 

etsiminen tuottaa. Etsinnän määrä kasvaa kuluttajan siirtyessä rajatusta ongelman rat-

kaisusta, esimerkiksi lähteäkö jazz-konserttiin vai elokuviin, laajaan ongelmanratkai-

suun, esimerkiksi mistä kolmesta varteenotettavasta teatterista ensi kauden liput tila-

taan. (Kotler & Sheff 1997, 87.) 

Kuluttajalla on neljänlaisia tiedonlähteitä. Henkilökohtaisiin lähteisiin kuuluvat perhe, 

ystävät ja työtoverit. Kaupallisiin lähteisiin kuuluvat erilaiset mainokset. Julkisiin läh-

teisiin kuuluvat joukkotiedotusvälineet ja palkintoja jakavat instituutiot kuten Tony. 

Kokemukselliset lähteet perustuvat aikaisempiin kokemuksiin samankaltaisista tuot-

teista. Kuluttaja saa eniten tietoa kaupallisista lähteistä, joita markkinoijat hallitsevat, 

mutta tehokkainta on tieto, jota hän saa henkilökohtaisista tai julkisista lähteistä, jotka 

ovat itsenäisiä auktoriteetteja. Nykyisten ja potentiaalisten kuluttajien tiedonlähteiden 

kartoittamisella organisaatio voi luoda tehokkaita yhteyksiä kohderyhmään. (Kotler & 

Sheff 1997, 87, Kotler & Keller 2009, 208.)  

Mitä vähemmän kokemusta kuluttajalla on kuluttamastaan tuotteesta, sitä todennäköi-

semmin hän turvautuu perinteiseen päätöksentekoprosessiin, jossa hän kerää tietoa ja 

vertailee eri vaihtoehtoja. On tärkeää vastata tällaisen kuluttajan kysymyksiin ja antaa 

heille tietoa, joka auttaa ymmärtämään kokemuksen luonnetta. (Sheff Bernstein 2007, 
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55.) Scollenin tutkimuksen osanottajat kertoivat, että teatterin ei-kävijät tarvitsevat tie-

toa muun muassa näytelmän juonesta ja keskeisistä asioista, näkökulmista, joihin he 

voisivat samaistua, genren yksityiskohdista, esityksen yhtäläisyyksistä muihin suosit-

tuihin taidemuotoihin, miltä esitys saa heidät tuntumaan, esiintyjistä, jotka he saattai-

sivat tunnistaa sekä lipun hinnoista. (Scollen 2008, 16.) 

Metsäpellon ja Mielosen sekä tutkimuksissa käsiteltiin kulttuurilaitosten markkinoin-

tia. Metsäpellon tutkimuksessa haastateltavat olivat sitä, mieltä, että tieto teatteriesi-

tyksistä ei tavoita nuoria aikuisia ilman, että he itse aktiivisesti etsisivät sitä. He olivat 

sitä mieltä, että mainokset oli suunnattu jo teatterissa käyville ryhmille. Mielosen tut-

kimuksessa esiintyi sama mielipide. Sinfoniakonsertin mainokset nähtiin neutraaleina 

ja ne oli suunnattu konserteissa jo käyville. Nuoria aikuisia houkuttelevassa mainok-

sessa olisi haastateltujen mukaan enemmän värejä ja mainoksen tulisi vähintään herät-

tää tunteita, ellei shokeerata. Nuoret pystyvät tulkitsemaan kuvia ja visuaalisia ele-

menttejä paremmin kuin aikaisemmat sukupolvet, joten visuaalisuus on tärkeää. (Met-

säpelto 2010, 69–70; Mielonen 2003, 52, 70.) 

5.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtoja vertaillessaan kuluttajaan vaikuttaa hänen keräämänsä tiedon lisäksi 

kaikki kulttuuriset, sosiaaliset, henkilökohtaiset ja psykologiset tekijät, jotka vaikutta-

vat ostokäyttäytymiseen. Jokainen tuote nähdään ominaisuusjoukkona, joilla on vaih-

televia kykyjä tuottaa hyötyä ja tarpeiden tyydytystä. Kuluttajat myös arvostavat eri 

ominaisuuksia eri tavalla. Syy lähteä sinfoniakonserttiin voi olla esitettävä sinfonia, 

sinfonian esittäjä tai ajanvietto ystävien kanssa. Päätökseen vaikuttaa myös tekijät ku-

ten parkkipaikan löytäminen ja lipun hinta. (Kotler & Sheff 1997 87–88.)  

Sillanpään tutkimuksessa haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kulutuksen kohde 

oli merkittävin syy osallistua kulttuurielämykseen, jolloin vaihtoehtojen vertailu saat-

taa jäädä väliin tai tapahtua jo ennen tiedonhakua. Kuluttajat päättävät ensin osallistua 

tiettyyn kulttuurielämykseen ja keskittävät tiedonetsinnän valitun kulttuurielämyksen 

ympärille. Poikkeuksena olivat elokuvat; ensin päätetään lähteä elokuviin ja sen jäl-

keen etsitään tietoa tarjolla olevista elokuvista.  (Sillanpää 2008, 79.) 
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5.4 Päätöksenteko 

Päätöksentekoprosessia mutkistaa usein se, että siihen osallistuu useampi kuin kohde-

henkilö. Aloitteentekijä on ensimmäinen, joka ehdottaa tai ajattelee osallistumista tiet-

tyyn vaihtokauppaan. Vaikuttaja antaa neuvoja tai häneltä pyydetään neuvoja päätök-

sestä. Päättäjä päättää lopullisesti, ryhdytäänkö toimenpiteisiin, mihin toimenpiteisiin 

ryhdytään, milloin, miten ja missä toimiin ryhdytään. Liiketoimija suorittaa itse liike-

toimen. Kuluttaja kuluttaa tuotteen, mutta ei välttämättä osallistu päätösprosessiin. 

(Kotler & Sheff 1997, 88.) 

5.5 Ostonjälkeinen käyttäytyminen 

Oston jälkeen kuluttaja tiedostaa jonkin verran tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä. 

Odotus-suoritus teoriassa kuluttajan tyytyväisyys on odotusten ja käsitetyn tuloksen 

suhde. Mikäli tulos vastaa odotuksia, kuluttaja on tyytyväinen. Mikäli tulos ylittää 

odotukset, kuluttaja on erittäin tyytyväinen. Mikäli tulos ei vastaa odotuksia, kuluttaja 

on tyytymätön. Pitääkseen kuluttajat tyytyväisinä, organisaation tulisi aliluvata ja yli-

toimittaa. Kuluttajan odotukset muodostuvat viesteistä ja organisaation väitteistä, 

muista tietolähteistä, suullisesta viestinnästä ja aikaisemmasta kokemuksesta. Tyyty-

väinen asiakas todennäköisemmin uusi ostonsa ja kertoo hyvästä kokemuksesta toisil-

le. Ylilupaaminen ja alitoimittaminen johtavat tyytymättömyyteen. Mitä suurempi ero 

odotusten ja tuloksen välillä on, sitä tyytymättömämpi on kuluttaja. (Kotler & Sheff 

1997, 89.) 

Kognitiivisessa dissonanssiteoriassa jokaiseen päätökseen kuuluu jostain muusta luo-

puminen, mikä aiheuttaa jonkin verran päätöksenjälkeistä katumusta tai kognitiivista 

ristiriitaa. Ristiriitainen kuluttaja voi joko päättää olla toistamatta valintaansa tai etsiä 

tietoa, joka vakuuttaa hänet valinnan arvosta. Kulttuurin kuluttajien ristiriidan tunnetta 

voi vähentää antamalla heille mahdollisuuden tulla kuulluksi tai tarjoamalle mielen-

kiintoista tietoa esityksistä. Myös henkilökunnan ja esittäjien tarinat voivat kiinnostaa 

kuluttajia. (Kotler & Sheff 1997, 89–90.)  

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kohdejoukolle 

lähetettiin neljäsivuinen, osittain strukturoitu kyselylomake (liite 2). Lomakkeen mu-
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kana lähetettiin saate (liite 1) sekä arvontalipuke (liite 3). Lomakkeessa oli strukturoi-

tuja, avoimia sekä monivalintakysymyksiä. Lomakkeen alkupuolella selvitettiin vas-

taajan taustatiedot sekä teatterissakäynti, loppupuolella keskityttiin Kouvolan Teatte-

riin ja sen palveluihin. Lomakkeesta tehtiin kaksi versiota. Molemmissa versioissa ky-

symykset olivat samat. Sähköinen versio lähetettiin Kymenlaakson ammattikorkea-

koulun Kouvolan toimipisteiden opiskelijoille sähköpostilla ja paperiversio Kouvolan 

alueen asukkaille postissa.  

Kyselylomaketutkimus on yksi suosituimmista perinteisimmistä tavoista kerätä tutki-

musaineistoa. Sitä käytetään ihmisten tiedon, uskomusten, tuote ja mediamieltymys-

ten, tyytyväisyyden, demografisten tietojen, kilpailevien valintojen sekä päätösproses-

sin tutkimiseen, kuvaamiseen ja mittaamiseen. Kysymykset ovat usein suunniteltu 

koodattaviksi ja laskettaviksi, jolloin vastaajan mielipiteistä, asenteista sekä käyttäy-

tymisestä saadaan kvantitatiivinen, määrällinen kuva. (Sheff Bernstein 2007, 153.) 

Koska kysymykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle, täytyy niiden tekemi-

sessä ja muotoilemisessa olla huolellinen. Tulokset vääristyvät, jos vastaaja ajattelee 

eri tavalla kuin mitä tutkija on tarkoittanut. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia 

eivätkä moniselitteisiä. Postikyselyn riskejä ovat se, ettei varmasti tiedetä kuka kyse-

lyyn on todellisuudessa vastannut sekä pieni vastausprosentti. Postikyselyn etuja ovat 

maantieteellinen ja ajallinen sitoutumattomuus. (Valli ref Aaltola, Valli 2010, 103–

104, 107.)  

Kohdejoukkoina olivat Kouvolan alueen asukkaat, jotka eivät käy useasti Kouvolan 

Teatterissa sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kouvolan toimipisteiden opis-

kelijat. Väestörekisterikeskuksesta tilattiin tuhannen kouvolalaisen osoitteet ositettuna 

satunnaisotantana: 20–35-vuotiaat 500 henkilöä ja 36–60-vuotiaat 500 henkilöä. Ky-

menlaakson ammattikorkeakoulun, Kouvolan toimipisteiden opiskelijoiden otos oli 

kaikki, jotka sallivat sähköpostiosoitteidensa käytön kyselyihin, yhteensä 1508 kappa-

letta. Kyselyjä lähetettiin kaikkiaan 2508 kappaletta. Molemmissa versioissa vastaajil-

la oli viikko aikaa vastata kyselyyn. Kyselyn mukana lähetettiin myös arvontalipuke, 

jolla vastaaja voi osallistua Kouvolan Teatterin lippujen arvontaan sekä ilmaista ha-

lukkuutensa liittyä Kouvolan Teatterin sähköpostilistalle. Sähköinen lomake lähetet-

tiin 1.6. ja paperilomake 11.6. Paperilomakkeen palautuspäivä oli 22.6. Tutkimuksen 

toteuttamisessa ja analysoinnissa tutkimusparinani toimi Johdon assistenttityön ja kiel-

ten koulutusohjelman opiskelija, Matias Haltsonen. 



32 

 

7 TULOKSET 

Sähköisiä lomakkeita palautui 161 kappaletta ja paperilomakkeita 137 kappaletta, yh-

teensä 298 kappaletta. Kyselyn vastausprosentti on 11,9. Saadut tulokset kirjattiin ja 

analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Keskeisimmistä tuloksista tehtiin diagrammit ja 

kaikista tuloksista, joista oli mahdollista, frekvenssitaulukot (liite 4).  

Kyselyn tulokset on ristiintaulukoitu ikäjakauman kanssa, jotta saadaan selville eri 

ikäryhmien mielikuvat ja odotukset Kouvolan Teatterista. Kokonaisprosenttien ero 

ristiintaulukoissa ja frekvenssitaulukoissa selittyy sillä, että kahdeksan vastaajaa ei il-

moittanut ikäänsä. Kysymyksissä, joissa vastaaja on voinut valita vain yhden vaihto-

ehdon, yleisin vastaus joka ikäryhmästä on merkitty punaisella. Kysymyksistä, joissa 

vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon, kaksi yleisintä vaihtoehtoa on merkitty pu-

naisella. Koko sivun kokoiset ristiintaulukot ovat liitteessä 5 ja koko sivun diagrammit 

kysymyksistä 19–21 ovat liitteessä 6.      

7.1 Taustatiedot 

Kyselyssä vastaajan taustatiedoiksi selvitettiin asema työmarkkinoilla, sukupuoli, ikä, 

perhetilanne, koulutus sekä asuinpaikka. Näillä muuttujilla ristiintaulukoidaan kyselyn 

muita kysymyksiä.  

Vastaajista lähes puolet oli opiskelijoita (48,5 %). Seuraavaksi suurin ryhmä muodos-

tui työssäkäyvistä (37,7 %). Muut vastaajaryhmät olivat huomattavasti pienempiä. 

Avoimessa kohdassa yleisimpiä vastauksia olivat työssäkäyvät opiskelijat. (Kuva 2.) 
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Kuva 2. Vastanneiden asema työmarkkinoilla (n=297)  

Avoimeen kohtaan vastaajat olivat maininneet seuraavia: 

 

opiskelija ja työssäkäyvä (8 vastausta) 

eläkeläinen (4 vastausta) 

äitiyslomalla (3 vastausta) 

kotiäiti (3 vastausta) 

hoitovapaalla (2 vastausta) 

oppisopimuskoulutuksessa (1 vastaus) 

päätoimisesti työssä + ilta opiskelija (1 vastaus) 

sairauslomalla (1 vastaus) 

työtön, opiskelija (1 vastaus) 

vanhempainvapaalla (1 vastaus) 

yrittäjä (1 vastaus) 

Vastaajista 79,8 % oli naisia ja 20,2 % miehiä. Tämä vastaa aikaisemmissakin tutki-

muksissa saatuja tuloksia teatterissa kävijöiden sukupuolijakaumasta. Suurin osa vas-

taajista sijoittuu 20–34 ikävuoden välille. Yli 40 vuoden ikäisiä vastaajia oli 8 %. 

(Kuva 3.) 
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Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma ryhmiteltynä viiden vuoden välein (n=289) 

 

Suurin osa vastaajista asui pientalouksissa, joko puolison kanssa (32,1 %) tai yksin 

(30,4 %). Yksinhuoltajia oli vastanneista vähiten (3,0 %). Avoimessa kohdassa ylei-

simmät vastaukset olivat kämppisten tai poikaystävän kanssa asuminen. (Kuva 4.)

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Vastaajien perhetilanne (n=296) 
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Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia:  

asun kämppiksen/kämppisten kanssa (2 vastausta) 

asun poikaystävän kanssa (2 vastausta) 

avopuolisoni ja lapsen kanssa (1 vastaus) 

kesät vanhempien luona, muulloin yksin (1 vastaus) 

leski (1 vastaus) 

seurustelen (1 vastaus) 

Suurin osa vastaajista oli ylioppilastutkinnon (33,6 %) tai ammattikorkeakoulututkin-

non (29,5 %) suorittaneita. Vain peruskoulun suorittaneita oli vähiten. Avoimessa 

kohdassa yleisin oli ylioppilas- ja ammattikoulun kaksoistutkinto. (Kuva 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Vastanneiden koulutusjakauma (n=295) 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia tutkintoja:  

ammattikoulu ja ylioppilastutkinto (5 vastausta) 

opisto (2 vastausta) 

yo-merkonomi (2 vastausta) 

2 opistotasoista tutkintoa (1 vastaus) 

alempi korkeakoulututkinto (Associate of Arts) (1 vastaus) 
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ammattikoulu, ammattitutkinto paperiteollisuus 2008 (1 vastaus) 

ammattikoulu, YO, ammattikorkea (1 vastaus) 

ammattitutkinto (1 vastaus) 

laitoshuoltaja-koulutus oppisopimuskoulutuksella, kiinteistönhoitaja- 

koulutus oppisopimuskoulutuksella kesken (1 vastaus) 

liiketalousinstituutti (1 vastaus) 

lukio (1 vastaus) 

opistotutkinto (1 vastaus) 

ylioppilastutkinto ja kaupallinen (1 vastaus) 

yo + opistoasteen koulutus (1 vastaus) 

Suurin osa vastaajista asui Kouvolassa (48,0 %), vähiten vastaajia asui Jaalassa (0,7 

%). Avoimessa kohdassa yleisin kaupunki oli Kotka (Kuva 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Vastanneiden asuinpaikka (n=296) 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia kaupunkeja: 

Kotka (7 vastausta) 

Hamina (4 vastausta) 

Helsinki (3 vastausta) 

Lahti (3 vastausta) 

Espoo (2 vastausta) 

Joensuu (1 vastaus) 
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Joensuu kesällä, muulloin 

Kouvola (1 vastaus) 

Keltakangas (1 vastaus) 

Koria (1 vastaus) 

Lappeenranta (1 vastaus) 

Loviisa (1 vastaus) 

Luumäki (1 vastaus) 

Myllykoski (1 vastaus) 

Nastola (1 vastaus) 

Parikkala (1 vastaus) 

Poitsila (1 vastaus) 

Pyhtää (1 vastaus) 

Sippola (1 vastaus) 

Tampere (1 vastaus) 

Voikkaa (1 vastaus)

Suurin osa jokaisesta ikäryhmästä ilmoitti asuvansa Kouvolassa. 15–24- ja 25–29-

vuotiasta yli puolet asui Kouvolassa. 35–39- ja 40–54-vuotiaista Kouvolassa asui yli 

40 %. 30–34-vuotiaista ainoastaan noin kolmannes asui Kouvolassa. Ero voi selittyä 

sillä, että nuoremmissa ikäluokissa on paljon opiskelijoita, jotka haluavat asua lähellä 

opiskelupaikkaa. Vanhemmat vastaajat puolestaan haluavat asua lähellä palveluja. 

Keskimmäisissä ikäluokissa suurin osa on työssäkäyviä, jotka saattavat omistaa auton 

joten välimatka ei ole yhtä merkittävä tekijä asuinpaikan valintaan. (ks. Taulukko1.) 
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Taulukko 1. Asuinpaikka ikäryhmittäin (n=288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös suurin osa kaikista työmarkkina-asemaryhmistä asui Kouvolassa. Työttömien 

ryhmässä yleisin vaihtoehto jakautui tasan Kouvolan ja Anjalankosken kanssa.  (ks. 

Taulukko 2.) 

 

 

 

 

 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Asuin-

paikka 

Anjalan- 

koski 

Lukumäärä 7 7 8 2 2 26 

% 5,8% 12,5% 12,9% 7,7% 8,7% 9,0% 

Jaala 
Lukumäärä 1 0 1 0 0 2 

% ,8% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,7% 

Kouvola 
Lukumäärä 71 31 17 11 10 140 

% 58,7% 55,4% 27,4% 42,3% 43,5% 48,6% 

Kuusan- 

koski 

Lukumäärä 12 5 15 4 2 38 

% 9,9% 8,9% 24,2% 15,4% 8,7% 13,2% 

Elimäki 
Lukumäärä 7 3 4 3 2 19 

% 5,8% 5,4% 6,5% 11,5% 8,7% 6,6% 

Valkeala 
Lukumäärä 7 5 11 5 2 30 

% 5,8% 8,9% 17,7% 19,2% 8,7% 10,4% 

Muu 
Lukumäärä 16 5 6 1 5 33 

% 13,2% 8,9% 9,7% 3,8% 21,7% 11,5% 

Yhteensä 
Lukumäärä 121 56 62 26 23 288 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 2. Asuinpaikka työmarkkina-aseman mukaan (n=296) 

 

 

Työmarkkina-asema 

YhteensäOpiskelija Työtön 

Työssä- 

käyvä Muu 

Asuin-

paikka 

Anjalan- 

koski 

Lukumäärä 10 5 5 7 27 

% 7,0% 33,3% 4,5% 26,9% 9,1% 

Jaala 
Lukumäärä 1 0 1 0 2 

% ,7% ,0% ,9% ,0% ,7% 

Kouvola 
Lukumäärä 85 5 42 10 142 

% 59,4% 33,3% 37,5% 38,5% 48,0% 

Kuusan- 

koski 

Lukumäärä 14 1 20 3 38 

% 9,8% 6,7% 17,9% 11,5% 12,8% 

Elimäki 
Lukumäärä 6 2 9 3 20 

% 4,2% 13,3% 8,0% 11,5% 6,8% 

Valkeala 
Lukumäärä 6 1 24 2 33 

% 4,2% 6,7% 21,4% 7,7% 11,1% 

Muu 
Lukumäärä 21 1 11 1 34 

% 14,7% 6,7% 9,8% 3,8% 11,5% 

Yhteensä 
Lukumäärä 143 15 112 26 296 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7.2 Teatteri- ja kulttuuripalveluiden käyttö 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien teatteripalvelujen ja muiden kulttuuripalvelujen käyt-

töä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka monta kertaa he olivat käyneet teatterissa elämänsä 

aikana ja viimeisen vuoden aikana. Lisäksi selvitettiin, missä teattereissa vastaajat kä-

vivät mieluiten ja millaista esitystä he mieluiten lähtisivät katsomaan. Vastaajia pyy-

dettiin myös arvioimaan teatterilipun hinnan ja ehdottamaan sopivaa hintaa. Vastaaji-

en kiinnostusta viikonlopun ja teatterikokemuksen yhdistämisestä kysyttiin myös. 

Kulttuuripalveluiden käytöstä kysyttiin, käyttävätkö vastaajat Kouvolan muita kulttuu-

ripalveluita kuin Kouvolan Teatterin palveluita ja käyttävätkö he vastaavia palveluja 

muissa kaupungeissa. 
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Monivalintakysymyksissä taulukon ensimmäinen prosenttisarake ilmaisee kullekin 

kohdalle annettujen vastausten määrän suhteessa vastausten kokonaismäärään. Toinen 

sarake ilmaisee kuhunkin kohtaan vastanneiden määrän suhteessa vastanneiden koko-

naismäärään.  

7.2.1 Teatterissakäynti 

Vastaajista 36 % oli käynyt yli kymmenen kertaa teatterissa elämänsä aikana. 33,7 % 

oli käynyt 6–10 kertaa ja 29,6 % 1–5 kertaa. 0,7 % vastanneista ei ollut käynyt teatte-

rissa kertaakaan elämänsä aikana. Lähes kaikilla vastaajilla on siis kokemusta teatte-

rissa käymisestä. (Kuva 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Vastaajien teatterissakäynti elämänsä aikana (n=297) 

Ikä vaikuttaa selvästi teatterissakäyntien määrään. 40–54-vuotiaiden ryhmässä 87 % 

vastaajista oli käynyt elämänsä aikana yli kymmenen kertaa teatterissa. Nuorimmassa 

ikäluokassa teatterissakäynnit jakautuivat tasaisemmin kolmen viimeisen vaihtoehdon 

välillä. Suurin osa 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä oli käynyt 6–10 kertaa teatterissa 

elämänsä aikana. Suurin osa teatterikäynneistä voi olla koulun kanssa tehtyjä. Vasta 

30–34-vuotiaiden ikäryhmässä suurin osa vastanneista oli käynyt useammin kuin 

kymmenen kertaa teatterissa elämänsä aikana kuten lopuissa ikäryhmissä. Tästä voisi 
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päätellä, että koulun kanssa tehtyjen teatteriretkien jälkeen on aika, jolloin teatteri ei 

koeta kiinnostavaksi, mutta myöhemmin kiinnostus nousee uudelleen. On myös mah-

dollista, että koulun jälkeen ei ole ryhmää, jonka kanssa lähteä teatteriin kunnes esi-

merkiksi työpaikan työtovereista tulee tällainen ryhmä. (ks. Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Teatterissakäynti elämän aikana ikäryhmittäin (n=289) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kuinka  

monta  

kertaa 

olette  

käyneet  

teatterissa  

elämänne  

aikana? 

En  

kertaakaan 

Lukumäärä 1 0 0 1 0 2 

% 0,8% ,0% ,0% 3,7% ,0% 0,7% 

1-5  

kertaa 

Lukumäärä 39 18 19 8 0 84 

% 32,2% 32,1% 30,6% 29,6% ,0% 29,1% 

6-10  

kertaa 

Lukumäärä 44 25 21 5 3 98 

% 36,4% 44,6% 33,9% 18,5% 13,0% 33,9% 

Useammin 
Lukumäärä 37 13 22 13 20 105 

% 30,6% 23,2% 35,5% 48,1% 87,0% 36,3% 

Yhteensä 
Lukumäärä 121 56 62 27 23 289 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Kysymyksessä vastaukset jakautuivat ryhmillä melko tasan kolmen viimeisen vaihto-

ehdon välille. Ainoastaan työtön-ryhmässä oli selkeä enemmistö. Opiskelijoista ja 

työssäkäyvistä suurin osa oli käynyt teatterissa yli kymmenen kertaa elämänsä aikana. 

Työttömistä suurin osa oli käynyt teatterissa 1–5 kertaa elämänsä aikana. Työttömistä 

ja työssäkäyvistä yksi henkilö ei ollut käynyt kertaakaan teatterissa elämänsä aikana. 

(ks. Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Teatterissakäynnit elämän aikana työmarkkina-aseman mukaan (n=297) 

 
Olen

YhteensäOpiskelija Työtön

Työssä-

käyvä Muu 

Kuinka  

monta  

kertaa  

olette  

käyneet  

teatterissa 

elämänne  

aikana? 

En  

kertaakaan 

Lukumäärä 0 1 1 0 2

%  0,0% 6,7% ,9% 0,0% 0,7%

1-5 kertaa 
Lukumäärä 36 10 34 8 88

%  25,0% 66,7% 30,4% 30,8% 29,6%

6-10 kertaa 
Lukumäärä 51 2 35 12 100

%  35,4% 13,3% 31,3% 46,2% 33,7%

Useammin 
Lukumäärä 57 2 42 6 107

%  39,6% 13,3% 37,5% 23,1% 36,0%

Yhteensä 
Lukumäärä 144 15 112 26 297

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Vastaajista noin puolet (48,1 %) oli käynyt teatterissa 1–2 kertaa viimeisen vuoden ai-

kana. 40,2 % ei ollut käynyt teatterissa kertaakaan viimeisen vuoden aikana. Vain 

muutama vastaaja oli käynyt teatterissa enemmän kuin 4 kertaa. 8,6 % vastaajista oli 

käynyt viimeisen vuoden aikana 3–4 kertaa ja 3,1 % useammin kuin 4 kertaa.  Suurin 

osa vastaajista oli opiskelijoita, joten ero aikaisemman kysymyksen tulokseen voi se-

littyä sillä, että nuorempana koulun kanssa käydään teatterissa montakin kertaa, mutta 

koulun jälkeen kerrat harvenevat. (ks. Kuva 8.) 
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Kuva 8. Vastaajien teatterissakäynti viimeisen vuoden aikana (n=291) 

Iän vaikutus teatterissa käymiseen viimeisen vuoden aikana näkyy lähinnä nuorim-

massa ikäluokassa, jossa lähes puolet vastaajista ei olut käynyt kertaakaan teatterissa 

viimeisen vuoden aikana. Muissa ikäryhmissä suurin osa vastaajista oli käynyt kerran 

tai kaksi kertaa teatterissa viimeisen vuoden aikana.  (Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Teatterissakäynti viimeisen vuoden aikana ikäryhmittäin (n=283)

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kuinka monta 

kertaa 

olette käyneet  

teatterissa  

viimeisen vuoden 

aikana? 

En  

kertaakaan 

Lukumäärä 57 19 23 10 3 112 

% 48,7% 34,5% 37,1% 38,5% 13,0% 39,6% 

1-2  

kertaa 

Lukumäärä 49 31 32 13 13 138 

% 41,9% 56,4% 51,6% 50,0% 56,5% 48,8% 

3-4  

kertaa 

Lukumäärä 8 5 3 2 6 24 

% 6,8% 9,1% 4,8% 7,7% 26,1% 8,5% 

Useammin 
Lukumäärä 3 0 4 1 1 9 

% 2,6% ,0% 6,5% 3,8% 4,3% 3,2% 

Yhteensä 
Lukumäärä 117 55 62 26 23 283 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mikäli vastaaja ei ollut käynyt kertaakaan teatterissa viimeisen vuoden aikana, hänellä 

oli mahdollisuus vastata käyvänsä teatterissa harvemmin. Yli puolet tähän kysymyk-

seen vastanneista (56,3 %) ilmoitti käyvänsä teatterissa noin kerran kahdessa vuodes-

sa. Noin kerran viidessä vuodessa kävijöitä oli 36,8 % ja noin kerran kymmenessä 

vuodessa kävijöitä 6,9 %. 

Kaikissa ikäryhmissä yli puolet vastaajista kävi teatterissa noin kerran kahdessa vuo-

dessa. Toiseksi yleisin vastaus kaikissa ikäryhmissä oli noin kerran viidessä vuodessa. 

(Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Teatterissakäynti harvemmin kuin kerran vuodessa ikäryhmittäin (n=168) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Käyn 

teatterissa 

harvemmin 

noin kerran 

2 vuodessa 

Lukumäärä 38 22 21 10 4 95 

% 50,7% 62,9% 58,3% 66,7% 57,1% 56,5% 

noin kerran 

5 vuodessa 

Lukumäärä 31 13 11 4 2 61 

% 41,3% 37,1% 30,6% 26,7% 28,6% 36,3% 

noin kerran 

10 vuodessa 

Lukumäärä 6 0 4 1 1 12 

% 8,0% ,0% 11,1% 6,7% 14,3% 7,1% 

Yhteensä 
Lukumäärä 75 35 36 15 7 168 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Vastaajat käyvät mieluiten Kouvolan Teatterin suurella näyttämöllä sekä kesäteatte-

reissa. Lahden ja Lappeenrannan teatterit jäivät vähiten mieluisiksi. Avoimen kohdan 

teattereista mieluisimmat olivat Kuusankosken teatteri ja Mikä?-teatteri. Kesäteatte-

reista mieluisimmat olivat Valkealan kesäteatteri ja Korvenkylän kesäteatteri. (Tau-

lukko 7.) 
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Taulukko 7. Mieluisimmat teatterit (n=292) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat maininneet seuraavia muita teattereita                 

Vastaukset on lajiteltu teatterien mukaan: 

Kuusankosken teatteri (20 vastausta) 

Mikä? – teatteri (4 vastausta) 

Ei suosikkia / mikä tahansa    

(4 vastausta) 

Uusi teatteri Utti (4 vastaus) 

Kuopion kaupunginteatteri  

(3 vastausta) 

Anjalankosken teatteri (3 vastausta)  

Tampereen teatterit (2 vastausta) 

Kajaanin kaupunginteatteri  

(2 vastausta) 

Svenska teatern (2 vastausta) 

Ei ole väliä, siellä missä on hyvä 

esitys (1 vastaus) 

Eos (1 vastaus) 

Harrastelijateatterit (1 vastaus) 

Hämeenlinnan teatteri (1 vastaus) 

Kaikki käy =) (1 vastaus) 

Karkkilan Työväen Näyttämön esitykset       

(1 vastaus) 

Komediateatteri (1 vastaus) 

Kaupunginteatteri Tampere (1 vastaus) 

Joensuu (1 vastaus) 

Kuusankosken harr. teatteri (1 vastaus) 

Linnanmäen Peacok, Nääs Speksi                

(1 vastaus) 

Mikkelissä Sotkulla (1 vastaus) 

Myllykosken teatteri (1 vastaus) 

Naapurikuntien teatterit (1 vastaus) 

Oulun kaupungin teatteri (1 vastaus) 

Pieksämäen teatteri, Poleeni (1 vastaus) 

Porin Teatterinuoret, Contakti-teatteri  

(Pori), purhon näytelmäpiiri (1 vastaus) 

Pyynikki (1 vastaus) 

Ryhmäteatterissa (1 vastaus) 

Savoy Hki (1 vastaus) 

 
Vastaukset 

% vastanneista N % vastauksista 

Kouvolan Teatteri, suuri näyttämö 153 27,1% 54,8% 

Kouvolan Teatteri, klubi-näyttämö 55 9,7% 19,7% 

Helsingin kaupunginteatterissa 47 8,3% 16,8% 

Kansallisteatterissa 36 6,4% 12,9% 

Lahden kaupunginteatterissa 32 5,7% 11,5% 

Kotkan kaupunginteatterissa 34 6,0% 12,2% 

Lappeenrannan kaupunginteatterissa 14 2,5% 5,0% 

Kesäteatterissa 130 23,0% 46,6% 

Muussa 64 11,3% 22,9% 

Yhteensä 565 100,0% 202,5% 
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Seinäjoen kaupunginteatteri  

(1 vastaus) 

Tampereen työväenteatteri           

(1 vastaus) 

Turun kaupunginteatteri (1 vastaus) 

Valkeakosken teatterit (1 vastaus) 

Vanha Juko, Lahti (1 vastaus) 

Venäjällä (1 vastaus)

 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia kesäteattereita:             

(Vastaukset on lajiteltu teatterien mukaan)

Valkealan kesäteatteri (21 vastausta) 

Korvenkylän kesäteatteri  

(19 vastausta) 

Kouvolan kesäteatteri (9 vastausta) 

Haminan kesäteatteri (7 vastausta) 

Kouvolan alueen kesäteatterit                

(7 vastausta) 

Anjalankosken kesäteatteri  

(6 vastausta) 

Ei erityistä suosikkia /mikä tahansa  

(15 vastausta) 

Elimäen kesäteatteri (5 vastausta) 

Iitin kesäteatteri (5 vastausta) 

Jaalan kesäteatteri (5 vastausta) 

Kuusankosken kesäteatteri  

(5 vastausta) 

Kyminlinnan kesäteatteri                       

(4 vastausta) 

Lappeenrannan kesäteatteri    

(4 vastausta) 

Tirvan kesäteatteri (4 vastausta) 

Heinolan kesäteatteri (3 vastausta) 

Mikkelin kesäteatteri (3 vastausta) 

Kotkan kesäteatteri (2 vastausta) 

Kymenlaaksossa (2 vastausta) 

Lähialueella (2 vastausta) 

Muhniemen kesäteatteri (2 vastausta) 

Tampereen kesäteatteri (2 vastausta) 

Lapinjärvellä (1 vastaus) 

Halkokummun Harrastajateatteri              

(1 vastaus) 

Karstulan kesäteatteri (1 vastaus) 

Karkkilan Työväen Näyttämön  

kesäteatteri (1 vastaus) 

Saukonkallion kesäteatteri (1 vastaus) 

Kuhmoinen (1 vastaus) 

Mikä? teatteri (1 vastaus) 

Myllykosken kesäteatteri (1 vastaus) 

 Helsingin kesäteatteri (1 vastaus) 

Mäntyharju (1 vastaus) 

Oulun kesäteatteri (1 vastaus) 

Parikkala (1 vastaus) 

Piispalan kesäteatteri (1 vastaus) 

Pyynikin kesäteatteri (1 vastaus) 

Samppalinnan ja Vartiovuoren                 

kesäteatterit sekä Emma teatteri           

Naantalissa (1 vastaus) 

Savossa (1 vastaus) 

Suomenniemi (1 vastaus) 
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Teatteri Eurooppa 4 (tällä seudulla en 

ole käynyt kesäteattereissa) (1 vastaus) 

Turussa (1 vastaus) 

Tuusulan kesäteatteri (1 vastaus) 

Ulkona (1 vastaus) 

 Kanavateatteri (1 vastaus) 

Laukaa (1 vastaus) 

Vihreä teatteri (Pori) (1 vastaus)

 

Kouvolan Teatterin suuri näyttämö oli mieluisin teatteri lähes kaikissa ikäryhmissä. 

Suosituin se oli iäkkäämpien vastaajien keskuudessa, joista 78,3 % oli rastittanut sen. 

25–29-vuotiaiden ikäryhmässä mieluisin teatteri oli kesäteatteri ja sen jälkeen Kouvo-

lan Teatterin suuri näyttämö. Kesäteatteri oli toiseksi mieluisin teatteri muissa ikä-

ryhmissä.  Helsingin kaupunginteatteri ja Kansallisteatteri olivat mieluisia nuorille 

vastaajille, mutta vanhemmat vastaajat eivät pitäneet Kansallisteatteria yhtä mieluisa-

na. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Mieluisimmat teatterit ikäryhmittäin (n=271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksi kolmasosaa vastaajista (65,3 %) ei yhdistäisi teatteria matkapakettiin toiseen 

kaupunkiin. Yksi kolmasosa (34,7 %) sen sijaan yhdistäisi.  

35–39-vuotiaiden ikäryhmästä yli puolet yhdistäisi teatteri-iltaan kokonaisen viikon-

lopunvieton. Viikonlopunvieton yhdistäminen sai kaikissa ikäryhmissä jonkin verran 

kannatusta. (Taulukko 9.) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kouvolan Teatteri, 

suuri näyttämö 

Lukumäärä 52 27 35 16 18 148 

% 46,4% 50,0% 62,5% 61,5% 78,3%  

Kouvolan Teatteri, 

klubi-näyttämö 

Lukumäärä 17 16 7 6 7 53 

% 15,2% 29,6% 12,5% 23,1% 30,4%  

Helsingin 

kaupungin-teatterissa 

Lukumäärä 21 5 8 5 8 47 

% 18,8% 9,3% 14,3% 19,2% 34,8%  

Kansallisteatterissa 
Lukumäärä 21 4 6 2 2 35 

% 18,8% 7,4% 10,7% 7,7% 8,7%  

Lahden 

kaupunginteatterissa 

Lukumäärä 19 4 3 2 3 31 

% 17,0% 7,4% 5,4% 7,7% 13,0%  

Kotkan 

kaupunginteatterissa 

Lukumäärä 14 10 4 1 3 32 

% 12,5% 18,5% 7,1% 3,8% 13,0%  

Lappeenrannan 

kaupunginteatterissa 

Lukumäärä 4 4 3 1 1 13 

% 3,6% 7,4% 5,4% 3,8% 4,3%  

Kesäteatterissa 
Lukumäärä 44 28 27 14 14 127 

% 39,3% 51,9% 48,2% 53,8% 60,9%  

Muussa 
Lukumäärä 27 11 9 10 5 62 

% 24,1% 20,4% 16,1% 38,5% 21,7%  

Yhteensä Lukumäärä 112 54 56 26 23 271 
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Taulukko 9. Viikonlopun yhdistäminen teatteri-iltaan ikäryhmittäin (n=286) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Yhdistän mielelläni teatteri 

iltaan kokonaisen viikonlopun-

vieton (esim. hotellipaketti  

toisessa kaupungissa) 

Kyllä 
Lukumäärä 29 24 22 15 10 100 

% 24,2% 42,9% 36,7% 55,6% 43,5% 35,0% 

En 
Lukumäärä 91 32 38 12 13 186 

% 75,8% 57,1% 63,3% 44,4% 56,5% 65,0% 

Yhteensä 
Lukumäärä 120 56 60 27 23 286 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7.2.2 Esityslajit 

Vastaajat lähtisivät mieluiten katsomaan komediaa (87,8 %), ja musikaalia (54,8 %). 

Operetti ja monologi olivat vähiten mieluiset esityslajit. Vastaajat lähtisivät mie-

luummin katsomaan kotimaista esitystä kuin ulkomaista. Klassikot olivat hiukan suo-

situmpia kuin nykynäytelmät. Noin kolmasosa lähtisi katsomaan nykyaikaista sovitus-

ta klassikosta. Verraten komedian ja musikaalin suosioon farssi ja operetti saivat sel-

västi vähemmän kannatusta. Tämä saattaa johtua siitä, että vastaajat eivät tienneet mi-

tä nämä esityslajit pitävät sisällään. (ks. Taulukko 10.) 
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Taulukko 10. Esitykset, joita vastaajat lähtisivät katsomaan (n=296) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asema työmarkkinoilla ei vaikuta suosituimpaan esityslajiin. Komedia oli suosituin 

kaikissa työasemissa. Musikaali oli toisena opiskelijoilla, työssäkäyvillä ja muilla. 

Draama oli toiseksi suosituin vaihtoehto työttömillä. Noin puolet opiskelijoista lähtisi 

mielellään katsomaan draamaa ja improvisaatiota. Muissa vastaajaryhmissä kiinnostus 

näihin oli pienempi. Kokonaisuudessaan opiskelijat olivat muita vastaajaryhmiä ha-

lukkaampia näkemään kaikkia esityksiä. Monologi ja operetti jäivät kaikilla vastaaja-

ryhmillä vähiten mieluisiksi esityslajeiksi. (Liite 5.) 

Ikä ei myöskään vaikuta suosituimpaan esityslajiin, komediaan. Tosin 40–54-

vuotiaiden ikäryhmästä vain noin 70 % lähtisi sitä katsomaan, kun muilla prosentti oli 

yli kahdeksankymmenen. Musikaali oli toiseksi suosituin esityslaji kaikilla ikäryhmil-

lä. 25–29-vuotiailla se jakoi kakkossijan improvisaation kanssa. Improvisaatio on suo-

siossa myös 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Kotimainen esitys sai eniten kannatusta 

40–54-vuotiaiden ikäryhmältä. Ulkomainen esitys sai eniten kannatusta 15–24-

vuotiailta. (Liite 5.) 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista 

Komediaa 258 21,2% 87,8% 

Draamaa 127 10,4% 43,2% 

Farssia 53 4,4% 18,0% 

Musikaalia 161 13,2% 54,8% 

Monologia 15 1,2% 5,1% 

Improvisaatiota 113 9,3% 38,4% 

Lastennäytelmää 65 5,3% 22,1% 

Operettia 22 1,8% 7,5% 

Kotimaista 117 9,6% 39,8% 

Ulkomaista 46 3,8% 15,6% 

Vanhaa (klassikko) 84 6,9% 28,6% 

Uutta (nykynäytelmä) 66 5,4% 22,4% 

Vanhaa näytelmää  

nykyaikaisella sovituksella 

91 7,5% 31,0% 

Yhteensä 1218 100,0% 414,3% 
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7.2.3 Lipun hinta 

Lipun hinnan arvioinnissa vastausten jakauma oli laaja. Arviot olivat viiden ja neljän-

kymmenen viiden euron väliltä. Keskiarvo oli noin yhdeksäntoista euroa. Sopivan li-

pun hinnan arviot olivat nollan ja neljänkymmenen euron välillä. Keskiarvo oli noin 

kolmetoista euroa. Suuri osa vastanneista arvioi lipun hinnan lähes oikein.  Nykyisiä 

hintoja pidetään hiukan kalliina, sillä usein sopivan lipun hinta oli noin viisi euroa 

alempi kuin arvio teatterilipun hinnasta. (Taulukko 11; Taulukko 12.) 

Taulukko 11. Viisi yleisintä lipun hinnan arviota (n=290) 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Viisi yleisintä arviota sopivaksi lipun hinnaksi (n=291) 

 

 

 

 

 

Kaikissa ikäryhmissä arviot lipun hinnaksi ovat jakautuneet laajalle alalle. 15–24- ja 

25–29- sekä 40–54-vuotiaiden ikäryhmissä yleisin vastaus sijoittui välille 20–24 €. 

30–34- ja 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä yleisin vastaus sijoittui välille 15–19 €. 

(Taulukko 13.) 

 

 

 

Hinta-arvio Vastausta  
20 € 74 
15 € 62 
25 € 41 
10 € 33 
30 € 22 

Sopiva hinta Vastausta 
10 € 82 
15 € 70 
20 € 47 
7 € 17 
8 € 17 
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Taulukko 13. Lipun hinta ikäryhmittäin (n=282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopivan lipun hinnan kohdalla vastaukset ryhmittyivät tarkemmin. 15–29-vuotiaiden 

ikäryhmissä yleisin vastaus sijoittui välille 10–14 €. 30–39-vuotiaiden ikäryhmissä 

yleisin vastaus sijoittui välille 15–19 €. 40–54-vuotiaiden ryhmässä yleisin vastaus ja-

kautui tasan 10–14 € ja 15–19 € kesken.  Monessa ikäryhmässä myös yleisintä hieman 

kalliimpi ja halvempi vaihtoehto sai paljon vastauksia. (Taulukko 14.) 

 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Lipun hinta 

5 euron 

välein 

0-5 
Lukumäärä 2 1 1 1 0 5 

% 1,7% 1,8% 1,7% 3,7% ,0% 1,8% 

6-9 
Lukumäärä 21 4 9 6 1 41 

% 17,8% 7,1% 15,5% 22,2% 4,3% 14,5% 

10-14 
Lukumäärä 8 6 2 2 2 20 

% 6,8% 10,7% 3,4% 7,4% 8,7% 7,1% 

15-19 
Lukumäärä 22 12 15 9 7 65 

% 18,6% 21,4% 25,9% 33,3% 30,4% 23,0% 

20-24 
Lukumäärä 31 19 14 2 9 75 

% 26,3% 33,9% 24,1% 7,4% 39,1% 26,6% 

25-29 
Lukumäärä 18 7 11 4 3 43 

% 15,3% 12,5% 19,0% 14,8% 13,0% 15,2% 

30-34 
Lukumäärä 10 5 4 2 1 22 

% 8,5% 8,9% 6,9% 7,4% 4,3% 7,8% 

35-39 
Lukumäärä 3 0 1 1 0 5 

% 2,5% ,0% 1,7% 3,7% ,0% 1,8% 

40 + 
Lukumäärä 3 2 1 0 0 6 

% 2,5% 3,6% 1,7% ,0% ,0% 2,1% 

Yhteensä 
Lukumäärä 118 56 58 27 23 282 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 14. Sopiva lipun hinta ikäryhmittäin (n=283)  

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Sopiva lipun 

hinta 5 euron 

välein 

0-5 
Lukumäärä 14 1 2 2 0 19 

% 11,9% 1,8% 3,3% 7,4% ,0% 6,7% 

6-9 
Lukumäärä 21 7 7 3 2 40 

% 17,8% 12,7% 11,7% 11,1% 8,7% 14,1% 

10-14 
Lukumäärä 34 25 15 7 8 89 

% 28,8% 45,5% 25,0% 25,9% 34,8% 31,4% 

15-19 
Lukumäärä 26 12 17 11 8 74 

% 22,0% 21,8% 28,3% 40,7% 34,8% 26,1% 

20-24 
Lukumäärä 18 8 14 3 3 46 

% 15,3% 14,5% 23,3% 11,1% 13,0% 16,3% 

25-29 
Lukumäärä 3 1 2 1 1 8 

% 2,5% 1,8% 3,3% 3,7% 4,3% 2,8% 

30-34 
Lukumäärä 2 0 1 0 1 4 

% 1,7% ,0% 1,7% ,0% 4,3% 1,4% 

35-39 
Lukumäärä 0 1 1 0 0 2 

% ,0% 1,8% 1,7% ,0% ,0% ,7% 

40 + 
Lukumäärä 0 0 1 0 0 1 

% ,0% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,4% 

Yhteensä 
Lukumäärä 118 55 60 27 23 283 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7.2.4 Kulttuuripalveluiden käyttö 

Yli puolet vastaajista (59,9 %) ei käyttänyt muita Kouvolan kulttuuripalveluita. 26 % 

vastaajista kävi taidenäyttelyissä. Seuraavaksi eniten vastaajat kävivät museoissa (18,2 

%).  Vähiten vastaajat kävivät sinfoniakonserteissa. Avoimen kohdan vastauksista 

esille nousivat konsertit ja musiikkitapahtumat sekä kirjasto ja elokuvat. (Taulukko 

15.) 
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Taulukko 15. Kouvolan muiden kulttuuripalvelujen käyttö (n=296) 

 

 

 

 

 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia kulttuuripalveluja: 

konsertit/musiikkitapahtumat (15 vastausta) 

kirjasto (10 vastausta) 

elokuvateatteri (6 vastausta) 

festari-tyyppiset tapahtumat, kuten Taiteiden Yö (1 vastaus) 

historia (1 vastaus) 

kevyen musiikin tapahtumat (1 vastaus) 

kirjastojen yhteydessä olevat näyttelyt (1 vastaus) 

markkinat (1 vastaus) 

Pohjois-Kymen Musiikkiopiston esitykset (1 vastaus) 

tapahtumat, puistot (1 vastaus) 

valokuvanäyttelyt (1 vastaus) 

Enemmistö heistä jotka eivät ole käyneet teatterissa viimeisen vuoden aikana, eivät 

myöskään käyttäneet muita kaupungin kulttuuripalveluja. Teatterissakävijäryhmien 

vastaava käyttö ei ollut niin yksiselitteinen, vaan se jakautui epätasaisemmin. Esimer-

kiksi, mitä useammin vastaaja oli käynyt teatterissa, sitä varmemmin hän oli myös 

museopalvelujen käyttäjä. Vaikka taidenäyttelyissä kävijöitä on suurempi prosentti, 

näistä luvuista ei voi vetää suoraa vertailua teatterissa käyntiin. Sinfoniakonsertit on 

vastaajien vähiten suosima kulttuuripalvelu. Prosenteista ei myöskään voi vetää suoraa 

johtopäätöstä teatterissakäyntikertojen määrään. Muita kulttuuripalveluja käytetään 

myös runsaammin, mikäli teatterissa käydään enemmän kuin kaksi kertaa vuodessa. 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista

Museo 53 14,9% 18,2% 

Taidenäyttelyt 76 21,3% 26,0% 

Sinfoniakonsertti 17 4,8% 5,8% 

En käytä 175 49,2% 59,9% 

Muu 35 9,8% 12,0% 

Yhteensä 356 100,0% 121,9% 
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Johtopäätöksenä voi mainita, että muiden kulttuuripalvelujen käyttö ei ole kovin suo-

sittua vastaajien keskuudessa, mutta teatterin mainonta tavoittaisi eniten ihmisiä taide-

näyttelyissä ja museossa. (Taulukko 16.) 

Taulukko 16. Kouvolan Kulttuuripalvelujen käyttö ja teatterissakäynti viimeisen vuo-

den aikana (n=286) 

 

Kuinka monta kertaa olette käyneet 

teatterissa viimeisen vuoden aikana? 

Yhteensä

En 

kertaakaan

1-2 

kertaa 

3-4 

kertaa Useammin 

Museo 
Lukumäärä 20 25 5 2 52 

% 17,4% 18,1% 20,8% 22,2%  

Taidenäyttelyt 
Lukumäärä 32 34 7 1 74 

% 27,8% 24,6% 29,2% 11,1%  

Sinfoniakonsertti 
Lukumäärä 2 10 4 1 17 

% 1,7% 7,2% 16,7% 11,1%  

En käytä 
Lukumäärä 71 84 12 5 172 

% 61,7% 60,9% 50,0% 55,6%  

Muu 
Lukumäärä 8 18 6 2 34 

% 7,0% 13,0% 25,0% 22,2%  

Yhteensä Lukumäärä 115 138 24 9 286 

 

Ikäryhmistä suurimmalla osalla yleisin vastaus oli, että he eivät käytä Kouvolan muita 

kulttuuripalveluja. Ainoastaan 35–39-vuotiaiden ryhmässä ”En käytä”-vaihtoehto oli 

toiseksi yleisin. Tässä ryhmässä yleisin vaihtoehto oli taidenäyttelyt, joka oli toiseksi 

yleisin vaihtoehto 15–34-vuotiailla. 40–54-vuotiailla toiseksi yleisin vastaus oli mu-

seo. (Taulukko 17.) 
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Taulukko 17. Kouvolan kulttuuripalvelujen käyttö ikäryhmittäin (n= 284) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Museo 
Lukumäärä 16 11 11 7 5 50 

% 13,6% 19,6% 18,0% 26,9% 21,7%  

Taidenäyttelyt 
Lukumäärä 30 15 13 11 4 73 

% 25,4% 26,8% 21,3% 42,3% 17,4%  

Sinfoniakonsertti 
Lukumäärä 4 1 3 3 4 15 

% 3,4% 1,8% 4,9% 11,5% 17,4%  

En käytä 
Lukumäärä 78 37 37 8 11 171 

% 66,1% 66,1% 60,7% 30,8% 47,8%  

Muu 
Lukumäärä 10 9 7 4 5 35 

% 8,5% 16,1% 11,5% 15,4% 21,7%  

Yhteensä Lukumäärä 118 56 61 26 23 284 

 

Pieni enemmistö vastanneista (55,5 %) ei käyttänyt muiden kaupunkien kulttuuripal-

veluja. 44,5 % käytti myös muiden kaupunkien kulttuuripalveluja. Helsinki oli yleisin 

kaupunki avoimessa kohdassa. Moni vastaaja kertoi käyttäneensä kulttuuripalveluja 

satunnaisesti ympäri Suomen.  

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia:

Helsingissä (44 vastausta) 

Milloin missäkin (18 vastausta) 

Lahdessa (8 vastausta) 

Tampereella (7 vastausta) 

Kotkassa (5 vastausta) 

Kuusankoski (3 vastausta) 

Turussa (3 vastausta) 

Ulkomailla (3 vastausta) 

Oulussa (2 vastausta) 

Valkealassa (2 vastausta) 

Lappeenrannassa (2 vastausta) 

Jaalassa (2 vastausta) 

Elimäellä (2 vastaus) 

Joensuu (2 vastausta) 

Espoossa (1 vastaus) 

Haminassa (1 vastaus) 

Heinolassa (1 vastaus) 

Iitissä (1 vastaus) 

Karkkilassa (1 vastaus) 

Pyhtää(Ruukki) (1 vastaus) 

Kouvolassa (1 vastaus) 

Kuopiossa (1 vastaus) 
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Lomakohteissa (1 vastaus) 

Lieksassa (1 vastaus) 

Loviisassa (1 vastaus) 

Mikkelissä (1 vastaus) 

New Yorkissa (1 vastaus) 

Rovaniemellä (1 vastaus) 

Palolassa (1 vastaus) 

Pieksämäellä (1 vastaus) 

Pietarissa (1 vastaus) 

Porvoossa (1 vastaus) 

Uudessakaupungissa (1 vastaus) 

Varkaudessa (1 vastaus) 

 

Kaikissa ikäryhmissä molemmat vastaukset saivat kannatusta. Kyllä-vastauksia oli 

enemmän kuin ei-vastauksia 15–24- ja 35–54-vuotiaiden ikäryhmissä. (Taulukko 18.) 

Taulukko 18. Muiden kaupunkien kulttuuripalvelujen käyttö ikäryhmittäin (n=194) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Käytättekö edellisessä 

kysymyksessä mainitsemi-

anne palveluita muissa 

kaupungeissa? 

Kyllä 
Lukumäärä 34 12 20 13 7 86 

% 54,0% 33,3% 34,5% 52,0% 58,3% 44,3% 

En 
Lukumäärä 29 24 38 12 5 108 

% 46,0% 66,7% 65,5% 48,0% 41,7% 55,7% 

Yhteensä 
Lukumäärä 63 36 58 25 12 194 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7.3 Kouvolan Teatteri 

Kyselyn Kouvolan Teatteriin keskittyvässä osassa vastaajilta kysyttiin Teatterin 

markkinoinnista, mahdollisista ostonestoista, Teatteriin liittyvistä mielikuvista, Teatte-

rin palveluista, mieluisista lipunostopaikoista sekä yleisön vaikutusvallasta Teatterin 

ohjelmistoon.  

Markkinointiin liittyvissä kysymyksissä vastaajia pyydettiin kertomaan, mistä he oli-

vat saaneet tietoa Kouvolan Teatterista ja mikä viestintä tavoittaisi heidät parhaiten. 

Ostamisen esteitä käsittelevässä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri-

laisten ongelmien vaikutusta teatteriin lähtöön asteikolla yhdestä viiteen.  
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Mielikuvia käsittelevässä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin arvioimaan Kouvolan 

Teatteria koskevia väittämiä asteikolla yhdestä viiteen. Palveluja koskevassa kysy-

myksessä vastaajaa pyydettiin antamaan Kouvolan Teatterin eri palveluille arvosana 

asteikolla yhdestä viiteen. Molemmissa kysymyksissä vastaajaa pyydettiin perustele-

maan vastauksensa, mikäli hän oli jossain kohdassa antanut arvosanan yksi tai kaksi 

eli äärimmäisen negatiivisen vastauksen. 

Mieluisaa lipunostopaikkaa tai tapaa käsittelevässä kysymyksessä vastaajalla oli valit-

tavana jo käytössä olevia Kouvolan Teatterin lippujenostotapoja ja paikkoja sekä uu-

sia mahdollisuuksia hankkia lippu. Vastaajat saivat myös antaa omia ehdotuksia. Ylei-

sön vaikutusvaltaa käsittelevässä kysymyksessä vastaaja sai ehdottaa tapoja, joilla 

yleisö voisi vaikuttaa Kouvolan Teatterin ohjelmistoon.  

7.3.1 Markkinointi 

Kouvolan Sanomat (62,5 %), ilmaisjakelulehdet (48,8 %) ja Kaakon teatterit -lehti (43 

%) olivat yleisimmät viestimet, joista vastaajat olivat saaneet tietoa Kouvolan Teatte-

rista. Kolmasosa oli saanut tietoa Kouvolan Teatterista tutuiltaan. Ulkomainonta ja 

Kouvolan Teatterin kotisivut olivat tuttuja viidennekselle vastaajista. Tv (1,7 %) ja 

muut sanomalehdet (1,7 %) olivat viestimiä, joista vähiten vastaajia oli saanut tietoa 

Kouvola Teatterista. Avoimessa kohdassa yleisin vastaus oli koululta.  Muut sanoma-

lehdet, joista vastaajat olivat tietoa saaneet, olivat Kymen sanomat ja Yhteishyvä. 

(Taulukko 19.) 
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Taulukko 19. Vastaajien tietolähteet Kouvolan Teatterista (n=294) 

 
Vastaukset 

% vastanneista N % vastauksista

Kouvolan Sanomista 183 22,6% 62,5% 

Muusta sanomalehdestä 5 0,6% 1,7% 

Ilmaisjakelulehdistä 143 17,7% 48,8% 

Kaakon teatterit – lehdestä 126 15,6% 43,0% 

TUNNE-lehdestä 25 3,1% 8,5% 

Tutuilta 98 12,1% 33,4% 

Ulkomainonnasta 62 7,7% 21,2% 

Teatterin omasta Spotti-esitteestä 26 3,2% 8,9% 

Kouvolan Teatterin kotisivuilta 66 8,1% 22,5% 

Kouvolan Teatterin Facebook-sivulta 6 0,7% 2,0% 

Minulle tulleesta suorapostista 20 2,5% 6,8% 

Radiosta 8 1,0% 2,7% 

TV:stä 5 0,6% 1,7% 

En ole saanut tietoa  

Kouvolan Teatterista 

15 1,9% 5,1% 

Muualta 22 2,7% 7,5% 

Yhteensä 810 100,0% 276,5% 

 

Avoimeen kohtaan vastanneet olivat nimenneet seuraavia tietolähteitä:

koululta (7 vastausta) 

ystäviltä (2 vastausta) 

asun vastapäätä (1 vastaus) 

asunut Kouvolassa (1 vastaus) 

ilmoitustauluilta (1 vastaus) 

Internetistä (1 vastaus) 

kaupungin intrasta (1 vastaus) 

lapsena käynyt (1 vastaus) 

 

Opiskelijan Kymenlaakso –sivustolta      

(1 vastaus) 

Teatterilla työskenteleviltä henkilöiltä     

(1 vastaus) 

Teatterin julkisivusta (1 vastaus) 

tulleesta sähköpostista (1 vastaus) 

työharjoittelu (1 vastaus) 

työpaikalta (1 vastaus) 

www.visitkouvola.fi (1 vastaus)
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Kaikissa ikäryhmissä eniten vastauksia on saanut Kouvolan Sanomat. Ilmaisjakelu-

lehdet -vaihtoehto sai toiseksi eniten vastauksia kaikilta muilta ikäryhmiltä, paitsi 40–

54-vuotiaiden ikäryhmältä, jossa ilmaisjakelulehdet saivat neljänneksi eniten vastauk-

sia. Toiseksi eniten vastauksia tämä ryhmä antoi Kaakon teatterit -lehdelle ja kolman-

neksi eniten Kouvolan Teatterin kotisivuille. Kaakon teatterit lehti oli saanut lähes yh-

tä monta vastausta kuin ilmaisjakelulehdet 25–39-vuotiailta. (Liite 5.) 

Parhaat viestintäkanavat saavuttaa vastaajat olivat ilmaisjakelulehdet (50,7 %) ja 

Kouvolan Sanomat (40,1 %). Tv-mainonta, Kaakon Teatterit -lehti ja Teatterin kotisi-

vut tavoitti noin kolmasosan vastaajista.  Jakelupisteestä otetut esitteet (5,8 %) ja muut 

sanomalehdet (3,1 %) olivat huonoimmat viestinnät vastaajien saavuttamiseen. Muut 

keinot tavoittaa vastaajat olivat tuttavat, puskaradio, mainokset koululla sekä yhdis-

tyksen teatteri-illat. Muut sanomalehdet olivat Helsingin Sanomat, Kymen Sanomat, 

Etelä-Saimaa sekä Aamulehti. (Taulukko 20.) 

Taulukko 20. Vastaajat parhaiten saavuttava viestintä (n=296) 

 

 
Vastaukset 

% vastanneista N % vastauksista

Kouvolan Sanomat 118 13,2% 40,1% 

Muu sanomalehti 9 1,0% 3,1% 

Ilmaisjakelulehdet 149 16,7% 50,7% 

Kaakon teatterit -lehti 82 9,2% 27,9% 

Jakelupisteistä otetut esitteet 17 1,9% 5,8% 

Suoraposti 44 4,9% 15,0% 

Ulkomainonta 63 7,0% 21,4% 

TV-mainonta 84 9,4% 28,6% 

Radio 53 5,9% 18,0% 

Internet/ teatterin kotisivut 81 9,1% 27,6% 

Internet/ Facebook 51 5,7% 17,3% 

Internet/ yleisesti 76 8,5% 25,9% 

Sähköposti 60 6,7% 20,4% 

Muu 7 0,8% 2,4% 

Yhteensä 894 100,0% 304,1% 
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Työssäkäyvät vastaajat tavoitetaan parhaiten Kouvolan Sanomilla. Ilmaisjakelulehdet 

ja Kaakon Teatterit -lehti ovat seuraavaksi parhaita keinoja. Työttömät vastaajat tavoi-

tetaan parhaiten ilmaisjakelulehdillä, Teatterin kotisivulla, Facebookilla sekä tv- mai-

nonnalla. Vastaajaryhmä ”muut” tavoitetaan parhaiten ilmaisjakelulehdillä. Ilmaisja-

kelulehdet tavoittavat myös opiskelijat parhaiten. Seuraavaksi paras tapa opiskelijoi-

den tavoittamiseen on tv-mainonta ja ulkomainonta. Ne ovat keskenään tasavahvat. 

Muilla vastausryhmillä tv-mainonta on selvästi ulkomainontaa parempi tapa tavoitta-

miseen. Vastauksista voi lukea myös, että verkkomediat voisivat tulevaisuudessa olla 

kanavia, joihin kannattaisi panostaa. (Liite 5.) 

34-vuotiaaseen asti paras tapa saavuttaa vastaajat on ilmaisjakelulehdet. 35-vuotiaasta 

ylöspäin paras keino on Kouvolan Sanomat. Tv-mainonta tavoittaa kolmasosan 20–

34-vuotiaista. Paras tapa tavoittaa vanhemmat vastaajat on erilaiset kotiin jaettavat 

lehdet ja Teatterin kotisivut. Nuorempien vastaajien vastaukset jakautuivat tasaisem-

min usean eri median välille. (Liite 5.) 

7.3.2 Ostamisen esteet 

Oma aikataulu (4,0) ja lipun hinta (3,7) olivat vastaajien yleisimmät syyt sille, että he 

eivät lähtisi Kouvolan Teatteriin. Ystävän palaute ja teatteriseuran puute olivat myös 

vaikuttavimpien syiden joukossa. Vähiten merkitystä oli matkailun ja teatterin yhdis-

tämisellä (1,8) ja tähtinäyttelijöiden puuttumisella (1,7).  

Yleisimmät syyt tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia. Teatteri-illanvietto vaatii 

aikaa ja lipun ostaessa on sitoutunut lähtemään teatteriin juuri määrättynä päivänä ja 

aikana. Teatteriin meno koetaan myös sosiaalisena tapahtumana. Mikäli teatteriin ei 

saa seuraa mukaan, ei viitsitä lähteä. Tuttavapiirin maku vaikuttaa myös teatteriin läh-

temiseen. Mikäli näytelmistä ei saa tarpeeksi tietoa, riski rahojen hukkaan menemises-

tä on suurempi. Sosiaalisuuteen kuuluu myös pukukoodi. Teatteriin lähtöä pidetään 

edelleen erityisenä tapahtumana esimerkiksi elokuviin lähtöön verrattuna. Pukukoodi 

ja lipun erikseen varaaminen voivat vaikuttaa tähän tuntemukseen. Sosiaalisten syiden 

jälkeen tärkeimmäksi nousivat tekniset syyt. Aikaisemmat huonot kokemukset eivät 

vaikuta merkittäviltä estoilta Teatteriin lähtöön. Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että jo-

kainen esityskerta on aina erilainen. Matkustamisen ja teatterikokemuksen yhdistämis-

tä ei pidetty myöskään kovin merkittävänä. Eräs vastaaja kertoi, ettei halua matkustaa 
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Kouvolan keskustaa kauemmas teatteriin. Tähtinäyttelijät eivät olleet vastaajille tär-

keitä, kuitenkin muutama vastaaja ehdotti niiden lisäämistä keinona houkutella nuo-

rempia katsojia Teatteriin. (Kuva 9.) Tarkempi kuva vastauksista on liitteessä 6. 

Avoimessa kohdassa yleisimpiä syitä siihen, että Kouvolan Teatteriin ei lähdetä olivat 

se, että vastaaja ei asunut paikkakunnalla. Omat kiireet ja perhe-elämä olivat myös 

syitä, miksi Kouvolan Teatteriin ei lähdetä. Myös kiinnostavien näytelmien puute 

mainittiin. Nuorimmilla vastaajilla syyt olivat mielenkiinnon puute ja rahatilanne. 

Vanhemmilla ajan puute, rahatilanne ja perhetilanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kouvolan Teatteriin kohdistuvia ostamisen esteitä, keskiarvot  

Vastaajat nimesivät seuraavia muita syitä teatteriin lähdön esteeksi. Vastaukset on 

ryhmitelty sukupuolen ja iän mukaan: 

Miehet eivät vastanneet tähän kohtaan 
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Nainen 

15–24 vuotta 

• Useat näytelmät eivät ole kovin kiinnostavia: Itse haluaisin nähdä (ulkomaisia) 

vanhoja klassikoita, mutta Kouvolassa ne ovat TODELLA harvassa. Myös kotimai-

sia näytelmiä on aivan liika! Tämä ei todellakaan houkuttele nuorta yleisöä! Lippu-

jen hinnat ovat myös mielestäni liian suuret. 

• Voisi olla houkuttelevampi ja näkyvämpi opiskelijoille 

• Sairastuminen 

• Olen opiskelija, eikä minulla ole ylimääräistä rahaa 

• Ei vain ole tullut tavaksi! 

• Ei oikeastaan, mutta nämä vastaukset tosiaan ajatuksella " Jos asiat eivät olisi kun-

nossa niin häiritsisi mikäli.." 

• Esitys, joka ei kuulosta mielenkiintoiselta? 

• Suurin syy miksi en ole käynyt teatterissa on varmaan esitysajat ja tiedonpuute lip-

pujen varauspaikasta ja hinnasta. En myöskään halua lähteä Kouvolan keskustan 

ulkopuolelle teatteriin. 

• Jos tarjolla ei olisi sopivaa näytelmää perheen pienimmille 

 

25–29 vuotta 

• Hyvien näytelmien puute, Suomenhevonen oli yllättävän hyvä :) 

• En asu paikkakunnalla 

• Asun Haminassa joten välimatka on aika pitkä. Tosin jos hinta on kohdallaan niin 

miksipä ei.. 

 

30-34 vuotta 

• Minulla harvemmin on asiaa Kouvolaan. Eikä oikeastaan ole tullut mitään niin 

kiinnostavaa näytelmää vastaan, jota haluaisin päästä katsomaan. Ja nykyään teat-

teri ei houkuttele ihmisiä, että saisin seuraa mukaani. Yksin ei viitsi. 

• Kotityö, eläimet, kiire kotona on aivan tarpeeksi teatteria yllin kyllin 
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35–39 vuotta 

• Lähinnä ajan puute, ja unohdan seurata milloin mikäkin esitys menee, onneksi FB 

toimii suht hyvin muistuttajana... 

• Kävisin teatterissa erittäin mielelläni huomattavan paljon useammin, mutta perheti-

lanteen takia on vaikea irrottautua lastenhoidosta. Mielestäni Kouvolassa on erin-

omainen teatteri ja upeita näyttelijöitä. 

• Lasten näytelmistä ei ole tarpeeksi esityksiä tai ei vain tule lähdettyä, ei saa tehtyä 

päätöstä varata liput 

 

40–54 vuotta 

• Opiskelijan huono taloudellinen tilanne. 

• Omat kiireet. Usein mennyt perjantaisin niin myöhään, että tulen vasta kaupasta klo 

18 jälkeen ja näen että ihmisiä on jo menossa teatteriin. Pitäisi pitää hirveästi kii-

rettä että ehtisi käydä suihkussa ja ostaa vielä lipun. Kun en enää ole opiskelija, 

kynnykseksi tulee myös lipun hinta. 

• Asun kotkassa 

 

7.3.3 Mielikuvat Kouvolan Teatterista ja sen palveluista 

Kouvolan Teatteria koskevissa väittämissä vastaukset ovat erittäin tasaisia. Ero kor-

keimman keskiarvon ja matalimman keskiarvon välillä oli 0,7. Korkeimman keskiar-

von sai väite: Teatteriin on mukava tulla (3,7) ja matalimman: Teatterin mainonta on 

houkuttelevaa (3,0).  Korkealla listassa ovat myös Teatterin toiminta on laadukasta, 

korkeatasoiset puvustukset sekä näytelmät ja erinomaiset näyttelijät. Matalalla listassa 

ovat Teatterin mainonta ja esiintyminen tiedotusvälineissä sekä Kouvolan Teatterin 

uudistuminen, ajan hermolla oleminen ja hohdokkuus. (Kuva 10.) Tarkempi kuva vas-

tauksista on liitteessä 6. 

Perusteluissa yleisimmät aiheet ovat Teatterin markkinointi, ilmapiiri ja vanhanaikai-

suus. Teatterin mainontaa pidettiin liian synkkänä tai sekavana. Mainonnan toivottiin 

olevan aggressiivisempaa sekä tarkemmin kohdistettua esimerkiksi opiskelijoille. Te-
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atterin esiintymistä tiedostusvälineissä pidettiin liian vähäisenä. Ilmapiiri koettiin liian 

hienostuneeksi. Vastaajat totesivat, että Kouvolan Teatteri on tavanomainen, ei erityi-

sen hohdokas. Nämä teemat toistuivat sekä miehillä että naisilla iästä riippumatta, to-

sin naiset painottivat enemmän viihtyisyyttä. Moni vastaaja oli perustellut arvosanan 3 

sillä, että hänellä ei ollut kokemusta Kouvolan Teatterista. Jotkut vastaajat olivat jät-

täneet kokemuksenpuutteesta tämän kohdan täyttämättä.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Vastaajien mielikuvia Kouvolan Teatterista, keskiarvot 

Vastaajien nimesivät seuraavia perusteluja äärimmäisen negatiivisille arvosanoille. 

Vastaukset on ryhmitelty sukupuolen ja iän mukaan:  

Mies 

15–24 vuotta  

• Aivan kuin teatteriin menoon pitäisi olla jokin erityinen syy. Minusta tuntuu, että 

seuraa saa helpommin elokuviin kuin teatteriin, vaikka ihmiset nauttivat yhtä paljon 

teatterista kuin elokuvistakin. 
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• Perustelen 3:n sillä, että en ole VIELÄ ehtinyt käydä Kouvolan teatterissa. Olen 

kiinnostunut kyllä ja menen heti kun minua kiinnostava esitys tulee. 

• Ei kokemusta Kouvolan teatterista 

• Teatterin ohjelmistovalikoima ei ole kovin kiinnostava. Teatteria voisi mainostaa 

näkyvämmin (ks. kohta 24 Avoin palaute.) 

• Lavastuksiin ei näytä paljon aikaa menneen, vaatteet hieman nuhjuisia, Sali on 

vaikkakin toimiva, niin kämäinen. 

• En ole käynyt Kouvolan teatterissa yli 10 vuoteen 

• En muista koska viimeks oon käyny 

 

25–29 vuotta  

• Teatteri ei houkuttele itseäni, mainonta on puutteellista ja sitä on liian vähän. Ku-

vittelisin, että teatterin on vaikea houkutella uusia ihmisiä katsomoihin. 

• Näytelmien sisällöstä voisi olla enemmän juttua lehdissä jo ennakkoon. 

• Perinteikkyys ei tule ilmi. 

• Tietyssä näytelmässä ohjaustyö ei pysynyt "kasassa", mainonta voisi ottaa uuden 

tyylisuunnan. 

• En ole kertaakaan käynyt, joten jätän tämän väliin... 

 

30-34 vuotta 

 

• Kouvolan Teatteri on vaan hyvä paikka 

• Ei kokemusta 

 

35-39 vuotta 

• En ole koskaan ollut Kouvolan Teatterissa 

• Tämä on vain minun oma mutu tunne kun joskus olen käynyt teatterissa. Pitäisi 

varmaan käydä lastennäytelmissä ettei olisi niin sulkeutunut ja turhan tärkeä tun-

nelma. 

• Valikoima suppea 
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Nainen 

20–24 vuotta 

• Kouvolan teatteri on melko vaatimaton ja ei niin kovin viihtyisä. Näytelmät ovat ol-

leet melko keskinkertaisia, tosin West side story joskus vuosia sitten oli loistava! 

Tälläisiä klassikoita pitäisi olla enemmän! Tällä hetkellä tarjonta tuntuu painottu-

van lähinnä keski-ikäisille mammoille, ja houkuttelevat tapahtumat ovat vähissä. 

• En ole juuri Kouvolassa käynyt kuin pari kertaa. 

• Useat teatterin mainosjulisteet käyttävät kuvia joissa henkilöt on kuvattu huonosti 

istuvissa vaatteissa ja usein ei imartelevissa meikeissä. 

• 1= en ole ikinä käynyt Kouvolan teatterissa, joten ei ole tietoa. 

• Teatteri ei oikein tule esiin tiedotusvälineissä, enemmän siellä jylläävät elokuvat 

jne. Teatteri ei ole minulle niinkään helposti lähestyttävä, koska minulla ei ole seu-

raa ikinä sinne ja liput kuitenkin maksavat jonkin verran ja ne pitäisi varata ennak-

koon ja kuitenkaan kun ei ikinä tiedä koska sinne kerkeäisi. 

• Teatteri tuntuu erikoistuneen lähinnä eläkeläisiin ja lapsiin, koska vuonna 2009 

yrittäessäni hankkia lippua minua kiinnostaneeseen näytelmään, olivat näytösajat 

aina keskellä päivää. Se ei sovi työssäkäyvän tai opiskelijan arkeen. 

• Opiskelijoille ei ole paljon houkuttelevia näytelmiä, jos on, niin kallis hinta tulee es-

teeksi tai se, ettei saa seuraa. Muutenkin teatterin sisustus on vanhanaikainen, ei 

pure minuun, kaipaan uutta ja nykyaikaa, sillä olen nuori. 

• Kouvolan teatterissa ei niinkään ole "hohtoa", se on tavanomainen. Mielestäni nuo-

riso lähestyy helpommin jos ei tehdä teatterista turhan "hohdokasta". Teatteri pyrkii 

varmasti laadukkaaseen toimintaan, mutta useimmiten esitykset ovat "kestosuosik-

keja" joilla vain tavoitellaan voittoa. 

• En muista nähneeni mainosta mielenkiintoisesta näytelmästä Kouvolan teatterissa 

• (en ole käynyt Kouvolan teatterissa, enkä siis tiedä siitä mitään, siksi tällaiset vas-

taukset) 

• En oikein voi vastata mihinkään, kun en ole käynyt, enkä kuullutkaan mitään. Ei ole 

seuraa ja ulkona mainostettu vain Minnaa tai Runar&Kyllikki, jotka eivät kiinnos-

taneet yhtään. 

• Ei ole hohtoa, koska rakennus on niin vanhanaikainen ja ruma. Mainontaa ei ole 

kohdistettu oikein tietyille segmenteille, esim. nuoret. Miksette mainosta vaikka Ky-
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amkissa nuorille sopivia näytelmiä ja tee yhteistyötä enemmän koulun kanssa? Pe-

rinteikkyydestä en osaa sanoa... Enemmän julkisuutta esim. katukuvassa ja tietysti 

tiedotusvälineissä! 

• Ohjelmistoon saisi tulla vaikeaselkoisempia, moderneja näytelmiä ja vakavia aihei-

ta vastapainoksi hulvattomille komedioille. 

• En ole käynyt Kouvolan Teatterissa. 

• Kouvolan teatteri ei mielestäni ole kovin hohdokas tyyliltään ja sen imago on aika 

vanhahtava. 

• No mainontaa en koe nähneeni kuin teatterin seinässä ja joskus jonkin pienen mai-

noksen lehdessä, eli ei kovin houkuttelevaa. Ja edelleen ei ole kovin esillä, paitsi sil-

loin ku joku todella silmää tekevä on paikalla tai on tulossa paikalle, kuten esim. 

presidentti. Ja ajan hermolla teatterit, noin yleensä, eivät ikinä ole, mutta se ei mi-

nua taas haittaa, koska teatteri edustaa minulle tietynlaista perinteikkyyttä. 

• Kuulemani perusteella ystäviltäni 

• Ei todella ole hyvin esillä tied. välineissä (tai ei satu omaan silmään ainakaan) Ei 

välttämättä herätä huomiota 

• Mielestäni teatteri ei ole tarpeeksi esillä 

• Teatteri ei ole mielestäni uudistunut vuosiin. Pientä uudistusta kaipaisin. 

• Annoin kohtaa 15 numeron 1, sillä en ole nähnyt Kouvolan teatterista juuri mitään 

mainontaa tiedotusvälineissä. Toivoisin Kouvolan bussiliikenteeseen ja asemille 

mainoksia, ja tietysti TV-mainos olisi huomiota herättävä, mutta varmasti kallis 

vaihtoehto. 

• Väite 14. Liput maksavat paljon . Liika hienostelu (esim. vaatetuksessa?) voi olla 

häiritsevää. Väite 17. Sanasta teatteri tulee hiukan kukkahattutäti/elitisti vibat 

• Väite 15. Voisi olla paremmin esillä 

• Käymissäni näytelmissä lavastus ja puvustus on välillä ollut melko kehnoa (isä tai-

vaisen toinen poika: pelkät seinät!) ja puvustuskin välillä poissa ajan hermolta ny-

kyaikaisessa näytelmässä. 

• Teatteri on aina teatteri, mutta mainonta ja "trendikkyys" on puolitiessä. Stand-up 

on pinnalla enemmän ja kiinnostaa. Teatteri on "paremman väestön " paikka. 
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25–29 vuotta 

• En ainakaan itse ole kokenut houkutusta lähteä teatteriin tämänhetkiset mainokset 

huomioon ottaen, liian sekavia eikä niistä saa mitään tolkkua :( 

• En osaa sanoa, sillä en ole käynyt Kouvolan Teatterissa koskaan. 

• Alle 30-vuotiaiden keskuudessa ei teatteri ehkä olen kovin hyvin näkyvillä jos ei ole 

samanhenkisiä ystäviä kenen kanssa käydä. Koetaan ehkä vanhanaikaiseksi teatte-

rissa käyminen, vaikka se olisikin mielenkiintoista ja ajatuksia herättävä taidemuo-

to... 

• Näytelmät eivät ole aina selkeitä, mutta se ei liene teatterin vaan ohjaajan vika. 

Esim. kaaos oli nimensä mukainen, mutta lie tarkoituksella. 

• En ole koskaan käynyt Kouvolan Teatterissa, joten on vaikea vastata 

• No en ole pahemmin tiedotusvälineissä nähnyt tai sitten mainokset eivät ole kiinnit-

täneet huomiotani syystä tai toisesta 

• Mainontaa voisi olla enemmän 

• Itse kuuntelen NRJ:tä radiosta...en ole kertaakaan kuullut minkään teatterin mai-

noksia...enkä ole TV:ssäkään nähnyt mainoksia (katson mtv3, nelonen, subtv) 

• Ystävän antamalla palautteella ei merkitystä, itse voi tykätä. Aiemmat "huonommat" 

teatterikokemukset eivät vaikuta, näytelmät ovat aina erialisia. 

• Teatteriin lähtö ei oikein houkuttele ja se tuntuu vaikealta. 

 

30–34 vuotta 

• Ainoa muistikuvani on 80-luvulta, jolloin kävin katsomassa näytelmän "Mimmoset 

ja Mammoset". On vaikea tietää miten asiat ovat muuttuneet 20:n vuoden aikana. 

• Minun mielestäni mainonta ei ole sellaista, että sen perusteella lähtisin teatteriin. 

Jos lähden, niin se johtuu jostain muusta syystä kuin mainonnasta. Jotain siitä mai-

nonnasta puuttuu.. 

• Teatteri on viimeaikoina parantanut ohjelmiston laatua, eikä tarjoa vain puskahuu-

moria Martoille, mutta silti ohjelmisto saisi olla rohkeampi. Vierailijat tuovat aina 

lisämakua näytelmiin. 

• En tunne Kouvolan teatterin perinteitä / historiaa? 

• Suomalaiset ohjaajat eivät mielestäni ole erinomaisia. Lavasteet ja puvusto kärsivät 

kroonisesta rahapulasta. 
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• En tiedä mitään Kouvolan Teatterista, en ole kuullut mitään "juttujakaan" tutuilta. 

Ehkä erittäin mielenkiintoiset aiheet puuttuvat, kuten hauskat klassikot esim. "tankki 

täyteen". 

• Mainonta ja tiedotusvälineissä esilläolo ei ole kovin näkyvää, tai en ole kiinnittänyt 

siihen huomiota. 

• Näen harvoin teatterin mainoksia muualla kuin ilmaisjakelulehdissä ja tietysti Kaa-

kon Teatteri-lehdessä. Tunnelma usein mainoksissa pimeä ja jotenkin ankea, hou-

kuttelevuutta kaipaisin enemmän. 

• Omaan makuuni noin 2/5 näytelmästä on kiinnostava (toki teatterin kannalta moni-

puolinen ohjelmisto on hyvä, vaikken esim. juuri minä kaikentyyppisistä näytelmistä 

pidäkään) 

• Ei ole kokemusta Kouvolan teatterista 

• Lehdissä, jotka mainostavat teatteria ym. en juuri ehdi lukea. Facebookissa piipah-

dan päivittäin, muutoin median seuraaminen ontuu. 

• 7 ja 8 väittämä: Mielestäni teatteri on kaukana omasta ajatusmaailmasta/arjesta, 

eikä näin ollen ole kovin hohdokasta lähteä teatteriin. Tuntuu, että teatteri on vähän 

"vanhanaikaista". 

• Ei ole tullut mainontaa paljoa vastaan, muualla kun Kouvolan Sanomissa 

 

35–39 vuotta 

• Numero 3 tässä tapauksessa tarkoitti ettei minulla oikeasti ole tietoa. 

• EOS, en ole käynyt ko teatterissa 

• Näytelmät, näyttelijät ja ohjaajat ovat olleet sekä erinomaisia että huonoja. Pienen 

teatterin pitäisi tehdä vähän varman päälle, että perusyleisö nauttii. 

• Teatterimainonta ei ole kovin tehokasta. 

• Teatteri osaa uudistua - väite: en kaipaa uudistuksia teatteri esillä tiedoitusvälin. - 

väite: joskus on etsitty esitystä lehdestä, eikä siihen hätään ole osunut silmään. Soi-

tettu teatteriin sitten saadaan parempaa infoa asiasta. 

• Ei ikinä ehdi soittaa tiettynä aikana. 
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40–54 vuotta  

• En näe Kouvolan teatterissa hohtoa, vaan hieman nukkavierun lämpiön ja hanka-

lat penkit, joissa on istuttava jalat tiukasti koukussa, koska jalkaterät eivät mahdu 

edessä olevan penkin alle. En tunne Kouvolan teatterin perinteitä. 

• Harvoin huomaan mitään mainontaa teatteriesityksistä. 

• Mainonta ei saavuta minua ja jos saavuttaa, kyseinen esitys on yleensä jokin synk-

käaiheinen, ei viihdyttävä. 

• Mainonta ei erotu mitenkään perinteisestä teatterimainonnasta. Teatteri ei ole esil-

lä tiedotusvälineissä niin että se kiinnittäisi minun huomion. Teatteri-ilta on kui-

tenkin monille juhlailta, joten suoraan kauppakassin kanssa ei oikein viitsi kävellä 

ostamaan lippua. 

• Sanomalehti ainoa tiedotusväline 

• Teatteri on osa elämää, en näe siinä mitään hohdokasta. En muista mitään erityi-

sesti mieleen jäänyttä mainosta, ei siis mitään houkuttelevaakaan. En tunne Kou-

volan teatterin perinteitä. 

• En seuraa mainontaa. Perinne? 

• Lehtien arvostelut näytelmistä eivät monestikaan vastaa omaa mielipidettäni 

• Mielestäni Kouvolan teatterissa ei ole hohtoa.  Remontin avulla hohtoa voisi syn-

tyä.  Teatterin pitää poiketa esim. elokuvateattereista.  Puitteet tulee olla hienot ja 

hohdokkaat. Teatterin mainonta vaatii kehittämistä. En koe, että Kouvolan teatteri 

olisi hyvin esillä tiedotusvälineissä.  Netistä tietoa toki löytyy, jos sitä tarvitsee. 

 

Myös Teatterin eri osia arvioitaessa vastaukset olivat erittäin tasaisia. Korkeimman 

arvosanan saivat asiakaspalvelu (3,6) ja lipunvaraus (3,6). Väliaikatilat (3,2) ja kahvi-

latuotteet (3,2) saivat alimman arvosanan. (Kuva 11) Tarkempi kuva vastauksista on 

liitteessä 6. 

Kahvilatuotteisiin kaivattiin lisää valikoimaa sekä alempia hintoja. Väliaikatiloihin 

kaivattiin uutta ilmettä ja lisää tilaa sekä istuma- että pöytäpaikkoja. Naisten wc-tilat 

koettiin liian pieniksi. Enemmistö teatterissakävijöistä on naisia, mikä aiheuttaa jonoa 

wc-tiloihin, jotka monissa teattereissa ovat yhtä suuret miehillä ja naisilla. Vastaajat 

toivoivat lisää mainoksia suoraan kotiin toimitettuina. Kaakon Teatterit lehti koettiin 

hyvänä, mutta lehteä ei säilytetä koko vuotta. Katsomoon kaivattiin lisää jalkatilaa. 
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Myös remonttia oli ehdotettu. Kuten edellisessä kysymyksessä tässäkin teemat toistui-

vat miehillä ja naisilla iästä riippumatta.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Vastaajien mielikuvia Kouvolan Teatterin eri palveluista, keskiarvot 

Vastaajien nimesivät seuraavia perusteluja äärimmäisen negatiivisille arvosanoille. 

Vastaukset on ryhmitelty sukupuolen ja iän mukaan: 

Mies 

15–24 vuotta 

• Väliaikatilat liian ahtaat 

 

25–29 vuotta 

• Kahvilan pieni koko ja valikoima. Väliaikatilat pienet. 

• Käsiohjelmat tarvitsisi uudistuksen, voisi olla kattavampia. 
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30–34 vuotta 

 

• Kohta 8: Halutaan lisää herkullisia vaihtoehtoja kahvilaan, myös kasvisvaihtoeh-

toja 

• Kallista 

• Ei kokemusta 

 

Nainen 

15–24 vuotta 

• Kahvilassa on liian kallista opiskelijalle. Väli-aikatila on epäviihtyisä. 

• Jos jotakin mainitsisin, niin kahvilan tarjoamat leivokset ovat välillä hiukan koh-

meisia. 

• Vastasin kaikkiin 3 koska en ole käynyt Kouvolan teatterissa, 3 tarkoittaen neut-

raalia koska en voi tietää. 

• Kahvilan kakut ym. piiraat ovat todella maukkaita, olisikohan niistä mahdollisuut-

ta saada reseptiä... 

• Ei ollut kauhean kattava valikoima ja väliaikatilat oli ahtaat. 

• arvosana 1= En ole ikinä käynyt Kouvolan teatterissa. 

• Tiedonsaanti: lisää mainontaa 

• Katsomo on ahdas varsinkin jos sattuu omistamaan yhtään pidemmät jalat. 

• Nettisivuja voisi selkeyttää, varsinkin kotkan kaupunginteatteriin verrattuna. Kah-

vilatuotteet voisivat olla vaikka itseleivottuja kuin pakastepullia. 

• Väliaikatilassa ei ole tarpeeksi tuoleja /pöytiä, ja usein kahvila ruuhkaantuu. (Pi-

tää paikkansa tosin useimmissa teattereissa). WC-tiloja voisi olla enemmän. 

• Olen ollut ehkä kerran opiskelijanäytöstä katsomassa, joten en osaa sanoa palve-

luista paljoa mitään. 

• Ei ole kokemusta Kouvolan teatterin palveluista 

• Esitteitä/mainoksia en ole saanut kotiin kuin Kaakon teatterit lehtisen, joka tulee 

mitä, kerran vuodessa. Usein löytyy monta kiinnostavaa näytöstä niin Kouvolasta 

kuin muualtakin mutta lehtinen hukkuu ja näytelmät mitä halusi mennä katsomaan 

samaten... Pitäisi enemmän mainostaa mitä menee milloinkin. 

• Edelleen, EOS, kun en ole käynyt. 
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• Kahvila melko kallis ja huonot tilat siellä alakerrassa. Voisi olla siinä yläkerrassa 

parempi kun olisi hienommat maisemat mitä katsella... 

• Katsomoa pitäisi miettiä ahtaiden rivivälien vuoksi. 

• Tilat ovat vanhanaikaiset ja uudistus olisi tarpeen. Kahvilatuotteissa toivoisin 

enemmän vaihtelua erityisesti suolaisissa syömisissä. 

• Liian vähän istumapaikkoja! 

• En voi vastata koska en ole käynyt (2 vastausta) 

• Kahvituotevalikoima niukka 

• Tuotteet liian kalliita 

• Hinnat kalliita, itse en ole saanut tietoa teatterista riittävästi jotta lähtisin sinne it-

sekseni. Teatterissa olen käynyt lähinnä luokkaretkillä. 

 

25–29 vuotta 

• En tiedä mistä lippuja voi varata, kaikessa on niin paljon parantamisen varaa. 

Kahvilapalvelut oli ihan olemattomat kun itse olin vieraana, tervalle maistuvaa 

kahvia eikä ollut kunnon vaihtoehtoja makean lisukkeen osalta 

• En osaa sanoa, ei kokemusta Kouvolan Teatterista. (4 vastausta) 

• En ole käynyt teatterissa Kouvolassa 

• En ole käynyt aikuisiällä Kouvolan teatterissa.. 

• Missä vaihtoehto "en ole käynyt". Esim. WC-tilat -> ei tietoa, käsiohjelmat -> ei 

tietoa, nettisivut -> ei tietoa, lipun varaus -> ei tietoa (koskaan en itse varannut 

lippuja). 

 

30–34 vuotta 

• Katsomo, WC-tilat, väliaikatilat voisivat tarvita "kasvojen kohotuksen" pieniä pi-

ristäviä yksityiskohtia ja ehostusta. 

• En ole tutustunut kahvilapalveluihin. 

• En ole käynyt Kouvolan teatterissa. 

• En ole huomannut saaneeni kotiin esitettä tai muuta huomiota herättävää mainon-

taa. 

• Nettisivuihin en ole tutustunut. Tiedonsaanti- kts. ed. vastaus, arvostelut ilmaisja-

kelulehdissä jää usein lukematta, sillä en juurikaan lue ko. lehtiä. 
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• Väliaikatilassa on liian vähän istuma- ja pöytäpaikkoja 

• Ei ole kokemusta 

• En osaa vastata, en muista ainakaan käyneeni koskaan Kouvolan Teatterissa 

• Ruuhkautuvat jonot 

 

35–39 vuotta 

• Kahvilassa ei ole riittävää tilaa kaikille, esim. viime keralla ostimme kahvit ja ei 

ollut paikkaa sitä juoda 

• Irish cofeeta ei saa kahviosta.. :( 

• Mielestäni mainontaan en ole juurikaan törmännyt. 

• Narikkapalvelu kaipaa vielä lisää asennetta, samoin kahvila. Kohtuuhinnoittelu 

opiskelijoille tärkeää myös tarjoilussa. Myynti ja markkinointi ok. 

• Olen käynyt niin harvoin, etten osaa kyseisiä asioita arvioida. 

• Tilat pienet, täytyy etukäteen varata pöytä 

• Ahdasta! 

 

40–54 vuotta 

• Katsomon penkit hankalat, kun jalkaterät eivät mahdu edessä olevan istuimen alle 

ja väliaikatiloissa on liian vähän tilaa ja istumapaikkoja. 

• Väliaikatilaan ei yleensä mahdu kahvittelemaan ja syömään. muuten kuin seisaal-

taan lautasta käsissä pidellen. Lipunvaraus on niin vähän aikaa auki ja yleensä 

niin ettei siihen aikaan pysty käymään paikanpäällä. Tai joutuu tulemaan tosi 

ajoissa ennen esitystä. 

• En tiedä kun en ole käynyt vuosiin. 

• Onhan teatteri tavallaan vähän nuhjuinen, mutta toisaalta ympäristö ei ole se 

olennaisin, kun mennään katsomaan teatteria, vaan se mitä tapahtuu lavalla. 

• Kahvilatoiminta on hidasta. Erikoisvaliotuotteet ovat erittäin kalliita. Viimeksi ys-

täväni kanssa tilasimme hedelmäleivokset, joista toinen gluteeniton ja toinen ta-

vallinen. Gluteeniton oli puolet pienempi ja erittäin kallis. 

• Katsomo on aikansa elänyt ja vaatisi ehdottomasti remontin. Toivon kuitenkin, että 

jos mahdollinen remontti tehtäisiin ei katsomosta kuitenkaan tehtäisi mitään mo-
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dernia katsomoa.  Remontti tulisi tehdä entiseen henkeen, mutta uudistaen.  penkit 

ovat surkeat. Kahvilatilat ovat liian pienet. Wc tilat voisivat olla naisten puolella 

suuremmat. Välitila on aivan liian pieni ja toimii huonosti välitilana. 

• Wc tilat ovat ahtaat, väliajalla ruuhkaa 

 

7.3.4 Lipun ostaminen 

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista (74,1 %) ostaisi lippunsa mieluiten lippukassalta. Lä-

hes tasoissa ovat seuraavana tulevat vaihtoehdot: tekstiviestillä (32,2 %) ja lippupis-

teen Internet-kaupasta (31,8 %). Kaupungin matkailupiste sai vähiten kannatusta (8,4 

%).  Avoimessa kohdassa yleisin vastaus oli Internetistä tai Teatterin omilta sivuilta 

ilman palvelumaksua. (Taulukko 21.) 

Taulukko 21. Mieluisimmat lipunostopaikat (n=289) 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista

Kouvolan Teatterin lippukassalta 212 35,5% 74,1% 

Lippuautomaatista esim. kirjastossa 66 11,1% 23,1% 

Kaupungin matkailupisteestä 24 4,0% 8,4% 

Lippupisteen Internet-kaupasta  

(sisältää palvelumaksun) 

91 15,2% 31,8% 

Kauppakeskuksen myyntipisteestä 59 9,9% 20,6% 

Tekstiviestillä 92 15,4% 32,2% 

R-kioskilta (sisältää palvelumaksun) 36 6,0% 12,6% 

Muualta 17 2,8% 5,9% 

Yhteensä 597 100,0% 208,7% 

 

Muita paikkoja, joista vastaajat ostaisivat liput: 

Internet (3 vastausta) 

netistä ilman palvelumaksua  

(3 vastausta) 

Teatterin Internetsivuilla, ei ylimää-

räistä maksua (2 vastaus) 

puhelimitse (2 vastaus) 

Internetin kautta, varausnumero  

sähköpostiin (1 vastaus) 

Kouvolan yhteispalvelupisteistä            

(1 vastaus) 

mikä vain mistä on helppo ja ilman   

ylimäär. maksuja (1 vastaus) 
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sähköpostilla (1 vastaus) 

Teatterin omalta nettisivulta             

(1 vastaus) 

Verkkosivuilta ilman palvelumaksua.            

kuinka vaikea on tehdä verkkokauppa          

esim. paypalin kautta näinä          

maailmanaikoina? (1 vastaus)

Kaikissa ikäryhmissä suosituin lippujenostopaikka on Kouvolan Teatterin lippukassa. 

Lippupisteen Internet-kauppa oli toiseksi mieluisin 15–24- ja 25–29- sekä 30–34-

vuotiaiden ikäryhmissä. Uusista vaihtoehdoista kirjastossa sijaitseva lippuautomaatti 

ja tekstiviestillä lipun tilaaminen saivat eniten kannatusta. 35–39- ja 40–54-vuotiaiden 

ikäryhmästä lippuautomaatti kirjastossa oli toiseksi mieleisin vaihtoehto. 15–24- ja 

40–54-vuotiaiden toiseksi mieluisin vaihtoehto jakautui kahden vaihtoehdon välille. 

Molemmissa toinen vaihtoehto oli tekstiviestilippu. (Taulukko 22.) 

Taulukko 22. Mieluisin lipunostopaikka ikäryhmittäin (n=278) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kouvolan Teatterin 

lippukassalta 

Lukumäärä 93 38 36 24 16 207 

% 81,6% 71,7% 59,0% 88,9% 69,6%  

Lippuautomaatista 

esim. kirjastossa 

Lukumäärä 32 10 8 8 7 65 

% 28,1% 18,9% 13,1% 29,6% 30,4%  

Kaupungin matkailupisteestä 
Lukumäärä 14 3 1 3 3 24 

% 12,3% 5,7% 1,6% 11,1% 13,0%  

Lippupisteen Internet-kaupasta 

(sisältää palvelumaksun) 

Lukumäärä 37 22 22 2 5 88 

% 32,5% 41,5% 36,1% 7,4% 21,7%  

Kauppakeskuksen 

myyntipisteestä 

Lukumäärä 33 11 8 5 1 58 

% 28,9% 20,8% 13,1% 18,5% 4,3%  

Tekstiviestillä 
Lukumäärä 37 17 20 7 7 88 

% 32,5% 32,1% 32,8% 25,9% 30,4%  

R-kioskilta 

(sisältää palvelumaksun) 

Lukumäärä 13 8 11 3 1 36 

% 11,4% 15,1% 18,0% 11,1% 4,3%  

Muualta 
Lukumäärä 6 4 3 2 2 17 

% 5,3% 7,5% 4,9% 7,4% 8,7%  

Yhteensä Lukumäärä 114 53 61 27 23 278 
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Sekä miehet että naiset ostaisivat lippunsa mieluiten Kouvolan Teatterin lippukassalta. 

Naisilla toiseksi yleisin vastaus oli tekstiviesti, miehillä Lippupisteen Internet-kauppa. 

Suuri osa naisista ostaisi lippunsa myös Lippupisteen Internet-kaupasta.  

Taulukko 23. Mieluisimmat lipunostopaikat sukupuolen mukaan (n=286) 

 

 
Sukupuoli

Yhteensä Mies Nainen

Kouvolan Teatterin lippukassalta
Lukumäärä 47 165 212 

% 83,9% 71,7%  

Lippuautomaatista 

esim. kirjastossa 

Lukumäärä 12 54 66 

% 21,4% 23,5%  

Kaupungin matkailupisteestä 
Lukumäärä 4 20 24 

% 7,1% 8,7%  

Lippupisteen Internet-kaupasta 

(sisältää palvelumaksun) 

Lukumäärä 18 73 91 

% 32,1% 31,7%  

Kauppakeskuksen 

myyntipisteestä 

Lukumäärä 8 51 59 

% 14,3% 22,2%  

Tekstiviestillä 
Lukumäärä 13 79 92 

% 23,2% 34,3%  

R-kioskilta 

(sisältää palvelumaksun) 

Lukumäärä 6 30 36 

% 10,7% 13,0%  

Muualta 
Lukumäärä 2 15 17 

% 3,6% 6,5%  

Yhteensä Lukumäärä 56 230 286 

 

7.3.5 Yleisön vaikuttamismahdollisuudet ohjelmistoon 

Vastaajista 83,2 % oli sitä mieltä, että yleisöllä ei pitäisi olla enempää vaikutusta 

Kouvolan Teatterin ohjelmistoon. Katsojat luottavat teatterin, ja teatterintekijöiden 

ammattitaitoon näytelmien valitsemisessa. Vastaajat, jotka olivat sitä mieltä, että ylei-

söllä pitäisi olla enemmän vaikutusta Teatterin ohjelmistoon, toivoivat, että Teatteri 

ottaisi vastaan ehdotuksia näytelmäksi tai näytelmälajiksi. Mahdollisuus äänestää 

vaihtoehdoista oli myös suosittu. Muutama vastaaja toivoi säännöllistä palautteenan-

tamista esitysten jälkeen.  
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Vastaajat nimesivät seuraavia vaikuttamisehdotuksia:  

Mies 

15–24 vuotta 

• Yleisö saisi ehdottaa esityksiä. 

• Esitysten valinnassa.. 

• yleisön toiveet esityksistä 

 

25–29 vuotta 

• Luonnollisesti yleisöllä pitää olla vaikutusvaltaa, mutta ei sikäli että ohjelmisto 

olisi pelkkää komediaa tai muuta viihdettä. Korkeakulttuuria on suosittava yleisön 

mielipiteestä huolimatta. 

• Valinta muutamista vaihtoehdoista (äänestys, gallup tms.) 

 

Nainen 

15–24 vuotta 

• Toivomus mahdollisuus. 

• Mielipiteitä esille 

• Toiveita voisi enemmän ilmaista, ja kertoa missä niitä voi tehdä 

• Toiveita, esim. netin kautta 

• Ohjelmistoehdotukset 

• Voisi olla jokin äänestys tms. mikä klassikkonäytelmä tulisi esitykseen 

• Toiveet huomioidaan 

• Vastaavat kyselyt mielenkiinnon kohteista voisivat auttaa. 

• Esim. vaikutusta näytelmien lajiin 

• Teatteri saisi kerätä säännöllistä palautetta esimerkiksi tulevan ohjelmiston tyyli-

lajeista 

• Vaikutusta minkälaisia esityksiä hankitaan. 

• Äänestys kerran parissa vuodessa 

• Saisi vaikuttaa millaisia esityksiä näytetään, komediaa, farssia yms. 
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• Tyylisuuntaan voisi saada vaikuttaa 

 

25–29 vuotta 

• Annetaan esim. vaihtoehtoja ja äänestetään kiinnostavin??? 

• Toivomuksia otettaisiin vastaan. Tosin en ole seurannut tapahtuuko nyt näin... 

• Päätösvaltaa äänestyksellä, minkä tyylistä ohjelma 

 

30–34 vuotta 

• Ehdotuksia otettaisiin vastaan ja niitä voisi miettiä toteuttamiskelpoisiksi 

• Saada äänestää haluamiaan näytelmiä 

• Ohjelma sisältö 

• Mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoon 

• Yleisön kiinnostusta tulee kartoittaa ja huomioida tarjonnassa (en tiedä kartoite-

taanko jo miten vai katsotaanko sen mukaan mikä vetää yleisöä...) 

• Uusia ajatuksia 

• Eiköhän täydet ja tyhjät katsomot puhu puolestaan 

 

35–39 vuotta  

• Jokaisen (tai joidenkin) esityksen jälkeen voisi jakaa pienimuotoisen kyselyn, jon-

ka voisi palauttaa: mahdollisuus kommentoida ja antaa kehitysehdotuksia. 

 

40–54 vuotta 

• Mielipidekyselyitä, vaihtoehtoja esim. nettisivulla 

• Millaisia näytöksiä 

• Katsojien paikallaolo jo kertoo näytelmän kiinnostavuudesta 

 

Jokaisessa ikäryhmässä selvä enemmistö ei näe tarvetta yleisön puuttumiselle 

Kouvolan Teatterin ohjelmistoon. Eniten ohjelmistovalintoihin luottavat 35-39-

vuotiaat vastaajat, joista 96,2 % vastasivat kysymykseen ”Ei”.  (Taulukko 24) 
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Taulukko 24. Yleisön vaikuttamisen tärkeys ohjelmistoon ikäryhmittäin (n=265) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Pitäisikö yleisöllä olla 

enemmän vaikutusvaltaa 

Kouvolan Teatterin 

ohjelmistoon? 

Kyllä 
Lukumäärä 23 8 11 1 3 46 

% 21,3% 14,8% 20,4% 3,8% 13,0% 17,4% 

Ei 
Lukumäärä 85 46 43 25 20 219 

% 78,7% 85,2% 79,6% 96,2% 87,0% 82,6% 

Yhteensä 
Lukumäärä 108 54 54 26 23 265 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

7.4 Avoin palaute  

Avoimessa palautteessa vastaajat esittivät ohjelmistotoiveita, toivoivat lisää mainontaa 

ja opiskelijoille halvempia esityksiä.  

Avoin palaute ryhmiteltynä sukupuolen ja iän perusteella: 

Mies  

15–24 vuotta  

• Mainostakaa AMK:issa. Sieltä olisi ehkä jopa nuoria lähtemään teatteriin. 

• Olen aktiivinen teatterissa kävijä, mutta jostain syystä Kouvolan teatteri ei ole vie-

lä saanut minua houkuteltua käymään. Suurin syy lienee mainonnan puute. 

• Teatterin omaa esitettä voisi jakaa myös tänne Anjalankosken alueelle. 

• Enemmän mainontaa esim. radion? 

• Vastaukset ovat nyt vähän mitä on, koska en käy teatterissa ja viime kerrastakin 

aikaa monia vuosia, niin ei edes muista enää. 

 

25–29 vuotta 

• Metalli/heavymusiikki on aina pinnalla, joten musikaali tai näytelmä olisi kova sa-

na. 
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30–34 vuotta 

• Useammin vierailevia tunnettuja näyttelijöitä Kouvolan Teatteriin. Se innoittaisi 

vähemmän teatterissa käyviä henkilöitä lähtemään näytöksiin. 

• Vaihtaa eri näyttelijöitä muista teattereista 

 

35–39 vuotta 

• Jalkautukaa kaduille, ravintoloihin ja baareihin esittämään näytelmiä. Se tekisi 

teatterin tutuksi isolle osalle ihmisiä ja saisi heidät teatteriin myös myöhemmin, 

ainakin osan. Niissä tilaisuuksissa kannattaisi esittää lyhyitä hauskoja pätkiä. Ei 

mitään turhan vakavaa. Roomassa: leipää ja sirkushuveja kansalle. 

• Operetteja, musikaaleja 

 

Nainen 

15–24 vuotta 

• Opiskelijoille hieman huokeammat hinnat 

• Kunnon klassikoita lavalle eikä aina iänikuisia suomalaisia junttinäytelmiä! 

• Enemmän vierailevia esityksiä 

• Teatterissa on joskus vähän kylmä. Wc-tiloja voisi suurentaa ja kahvilassa voisi 

olla kaksi tiskiä ettei tarvitsisi aina niin paljon jonottaa. 

• Julisteet ovat usein tunkkaisia, ja eivät herätä intoa nähdä mainostettua näytel-

mää. 

• Voisi olla tiedotettuja ilmaisnäytöksiä esim. kenraalinäytöksiä tai sitten pelkästään 

opiskelijoille suunnattuja ilmaisnäytöksiä, jolloin ulkopaikkakuntalaisilla olisi 

pienempi kynnys tutustua uuden paikkakunnan teatteriin. 

• Enemmän nuorisoakin kiinnostavia esityksiä, kiitos. 

• Seuraavan kerran jos tilaatte kyselyitä, niin suosittelen myös "En osaa sanoa" 

nappulaa 1-5 valintoihin.. Mutta itse teatterille, niin satsatkaa markkinointiin ja 

enemmän nuorille suunnattuun esittämiseen, esim. teema iltoja, voisi järjestää ti-

loissa. (StandUp, kiertue näytelmät..) 
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• Ei haittaisi, vaikka Kouvolan teatteri mainostaisi itseään vieläkin näkyvämmin. It-

se en ole törmännyt mainontaan kovin usein, varsinkin kun minulle ei tule Kouvo-

lan sanomia. 

• Esitykset joita olen käynyt katsomassa teatterissa, ovat olleet pääasiassa hyviä! :) 

Varsinkin enkeleitä broadwaylla! :D 

• Mainontaa voisi kehittää enemmän ja hintoja pudottaa. Näytelmät vaikuttavat 

kiinnostavilta, mutta ikinä ei tule lähdettyä, koska liput tuntuvat niin hirmu kalliil-

ta. 

• En osaa sanoa kun en ole koskaan käynyt Kouvolan teatterissa. 

• Tykkäisin käydä teatterissa, mutta liput ovat liian kalliita. Kokeellista, rosoista, 

erikoista tms., ehdottomasti ei farsseja. Tulee käytyä entisessä kotikaupungissa 

Mikkelissä vähintään työväen näyttämöpäivillä (lintsaan koulusta), mutta Kouvo-

lan ohjelmistosta mulla ei ole käsitystä, kiinnostavasta ainakaan. 

• Tuokaa enemmän esille jos teillä on esim. lippualennuksia nuorille tai jotain hal-

vempia näytöksiä. 

• Katsomon lisäksi www-sivuja voisi vähän miettiä uusiksi.. 

• Valitettavasti toisinaan joutuu toteamaan että mielenkiintoiset näytelmät ovat liian 

kalliita opiskelijalle :( 

• Onko lähimenneisyydessä ollut nuorille aikuisille suunnattua esitystä? Jos on, 

mainonta on mennyt sivu suun. Jos nuorille olisi jotain lippupaketti voisi sisältää 

väliajalla jotain "purtavaa" (Ei tätimäisiä leivoskahveja) Mainonta näyttävää ja 

houkuttelevaa esille joka foorumiin. 

• Ilmaisia kesäteattereita (Kuusankoskelle)? 

• Parempaa mainontaa, myöhäisempiä esitysaikoja ja enemmän huomiota nuori-

soon. Miten saa nuoret ja nuoret aikuiset kiinnostumaan teatterista??? 

• Opiskelijoiden liput ovat kohtuuhintaisia, mutta jotain mainontaa/kannatusta myös 

nuorisoon voisi kohdistaa. Vanhat klassikotkin kiinnostavat varmasti nuoria, mutta 

teatterin palveluhenkeä ja "imagoa" voisi yrittää mainostaa niin, että jokin elitisti-

leima poistuisi. Käyttäytyä pitää ja pukukoodikin on ok, mutta turha "hienohel-

ma"/tätimäisyys ärsyttää? 0_0 Hyvä tunnelma ja tietty rentous mainontaa mukaan. 

• Kesäteatterit on tosi hyvä! Enemmän niitä =) 

 

25–29 vuotta 

• Enemmän stand up esityksiä ja esityksiä jotka suunnattu nuorille aikuisille 
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• Eturivikerho on hyvä palvelu- olisi mukavaa, jos kerhon etuja annettaisiin useam-

mille päiville! Enemmän nuorisolle suuntautuvia ja englantilaisia näytelmiä. Su-

kuvika uudelleen!!!! 

• Olen käynyt vain Minna-musikaalissa viimeisen vuoden aikana. Se oli kaikin ta-

voin erinomainen teatterikokemus Kouvolan teatterissa. 

• Itse kävisin mielellään huumorilla höystettyjä esityksiä katsomassa... Haluaisin 

suoraan kotiin tulevan ohjelmiston esitteen! =) 

 

30–34 vuotta 

• Lisää istuimia odotustiloihin. Wc-tiloissa (niiden riittävyydessä parannettavaa. 

Muuten viihtyisä teatteri ja hyvät ohjelmistot. 

• Opiskelijoille alhaisemmat hinnat, alle kympillä pitäisi päästä teatteriin, että opis-

kelijana raaskisin teatteriin lähteä. 

• Aina kaikkia ei voi miellyttää, mutta radikaalit valinnat ja kiinnostavat vierailijat 

saavat toisenlaisia katsojia liikkeelle. Vierailuesitykset ovat olleet tosi hyviä. =) 

aurinkoista kesää! 

• Hyviä klassikoita kehiin, esim. vanhoja kotimaisia sarjoja ... "sisko ja sen veli" 

(komedia) "mummo" (komedia) "metsolat" (draama) "puhtaat valkeat lakanat" 

(draama) 

• Teatterin väliaikatilat ovat vanhahtavat, tosin jollen väärin muista niitä tullaan 

remontoimaan - hyvä! Kouvolan teatteri on "kotoisa", sopivan kokoinen (ei liian 

iso, eikä liian pieni) 

• Lastennäytelmien mainoksiin ja esittelyteksteihin selkeät ikäsuositusmerkinnät 

(esim. viimevuonna Kaunotar ja hirviö-näytöksen suositusalaikärajaa ei helposti 

löytynyt mistään) 

• Katselkaa ympärillenne, on paljon jutun aihetta uusiin näytelmiin. Pirttihirmuai-

heet on aika kivoja, liikkumisen iloja, seksiaiheet 

• Huonosti oli asetellut teatterin hohdokkuus, teatterin mainonnan houkuttelevuus 

• Pystyisiköhän "Pikku Prinssi"-kirjasta tekemään minkäänlaista näytelmää, kysees-

sä on lempikirjani.. Viiltävät satiirit voisi myös olla mielenkiintoisia. Kaaos oli 

loistava vaikkei ihan satiiria olekaan. Mutta jotain sen henkistä olisi mukava kat-

soa! 

• Alennuslippuja köyhille kotiäideille ja vaikkapa äitien omia näytäntöjä, joissa tie-

tenkin hinta huomioitu 
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35–39 vuotta  

• Enemmän näytelmiä lapsille! 

• Kouvolan teatteri on koko Kouvolassa asumiseni ajan jaksanut hämmästyttää laa-

dullaan, on kuitenkin suht. pieni teatteri. Kiitos mahtavista elämyksistä! 

• Hyvä meininki, opiskelijoihin panostettu kovasti. Näkyy että meitä arvostetaan 

asiakaskunnassa! Mainostakaa myös eri näytelmiä teemoittain eri yksiköihin, 

esim. Runar ja Kyllikki sosiaalialalle jne. 

• Mainontaa voisi olla enemmän. esim. kotiin jaettava ohjelmisto yms. 

• Klubi on loistava paikka pitää esityksiä hyvä tunnelma ja ihmiset voivat samalla 

esitystä katsoessaan nautiskella pientä purtavaa ja juotavaa. Vähän samalla aja-

tuksella kuin Kotkan "Kairossa" joka on hyvä paikka! 

 

40–54 vuotta  

• Jos tulee joku vieraileva tähti-esitys niin yleensä esitys on vain kerran ja myyty 

loppuun ennen kuin tavallinen rivikävijä edes ehtii ajatella haluavansa näytöksen 

nähdä. Olisi kiva että olisi useampi esitys että kerrankin mahtuisi mukaan. 

• Vaihtakaa mainostaja aggressiivisempaan! 

• Hienoa, että meillä on tämänkokoisessa kaupungissa näin hyvä teatteri 

• Kaikkein mieleenpainuvin esitys, jonka olen nähnyt Kouvolan teatterissa viimeisen 

5 vuoden aikana oli Onerva. 

• Kahvila toiminta. Musiikkipainotteisia esityksiä enemmän. 

• Ravintolassa huomioikaa erityisruokavaliota noudattavat. On iloinen yllätys saada 

kahvin kanssa muuta nautittavaa kuin samaa mitä kaupan pakastealtaasta saa. 

• Musiikkinäytelmiä ja musikaaleja lisää! 1960-70-luvun rock henkiset musikaalit 

kiinnostaa! 

 

7.5 Yhteenveto 

Lähes kaikki vastaajat olivat käyneet jossain teatterissa elämänsä aikana. Useammat 

olivat käyneet enemmän kuin 5 kertaa teatterissa elämänsä aikana. Viimeisen vuoden 

aikana suurin osa vastaajista oli käynyt kerran tai kaksi kertaa tai ei ollenkaan teatte-

rissa. Iästä riippumatta mieluisimpia teattereita olivat Kouvolan Teatterin suuri näyt-



  86 
 

 

tämö ja kesäteatterit, joista Valkealan kesäteatteri ja Korvenkylän kesäteatteri saivat 

eniten vastauksia.  Matkailun ja teatterikokemuksen yhdistäminen ei ollut vastaajien 

keskuudessa kovin suosittua. Komedia ja musikaali saivat eniten vastauksia kysyttäes-

sä mitä esitystä vastaajat lähtisivät mieluiten katsomaan. Komedia sai eniten vastauk-

sia kaikilta ikäryhmiltä sekä markkina-asemilta. 

Vastaajat arvioivat lipun hinnan olevan noin 15–20 euroa. Sopivaksi lipun hinnaksi 

arvioitiin noin 10–15 euroa. Suurin osa vastaajista ei käyttänyt Kouvolan kulttuuripal-

veluita. Kulttuuripalveluita käyttävät antoivat eniten vastauksia taidenäyttelyille. Suu-

rin osa vastaajista ei myöskään käyttänyt kulttuuripalveluja Kouvolan ulkopuolella. 

Ne, jotka käyttivät kulttuuripalveluja Kouvolan ulkopuolella, antoivat eniten vastauk-

sia Helsingille. Kouvolan Sanomat, ilmaisjakelulehdet ja Kaakon teatterit -lehti olivat 

tietolähteitä, joista vastaajat olivat saaneet tietoa Kouvolan Teatterista. Kaikki ikä-

ryhmät antoivat Kouvolan Sanomille eniten vastauksia. Kouvolan Sanomat ja ilmais-

jakelulehdet olivat myös saaneet eniten vastauksia kysyttäessä viestintää, joka tavoit-

taisi heidät. Noin kolmasosan vastaajista tavoittaisi myös TV, Kaakon teatterit -lehti 

sekä Kouvolan Teatterin kotisivut.  

Oma aikataulu, lipun hinta ja Kouvolan Teatterin aikataulu arvioitiin merkittävimmik-

si syiksi sille, että vastaaja ei lähtisi Kouvolan Teatteriin. Mielikuvia kysyttäessä vas-

taajat arvioivat korkeimmiksi väitteet ”Teatteriin on mukava tulla”, ”Teatterin toimin-

ta on laadukasta”, ”Puvustukset ovat korkeatasoisia”, Näytelmät ovat korkeatasoisia” 

ja ”Näyttelijät ovat erinomaisia”. Kouvolan Teatterin eri osia arvioitaessa vastaajat 

olivat arvioineet korkeimmiksi asiakaspalvelun sekä lipunvarauksen helppouden. Vas-

taajat ostaisivat teatteriliput mieluiten Kouvolan Teatterin lippukassalta. Yli neljä vii-

desosaa vastaajista oli sitä mieltä, että katsojalla ei tarvitse olla enempää vaikutusta 

Kouvolan Teatterin ohjelmistoon.  

8 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

Tässä luvussa esitellään kehittämisehdotuksia Kouvolan Teatterille. Ehdotukset esitel-

lään aihepiireittäin. 
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8.1 Kahvila 

Vastaajat kokivat kahvilan tilat ahtaiksi ja jonotusajan liian pitkäksi. Jonotusaikaa sai-

si lyhennettyä ottamalla käyttöön toisen tiskin. Kahvilippujen myynti teatterilippujen 

myynnin yhteydessä lyhentäisi myös jonoja. Nuorille toivottiin jotain erilaista purta-

vaa leivosten sijaan. Vaihtoehtona voisi myydä voileipiä. Myös halvempia vaihtoehto-

ja toivottiin. Leipomotuotteiden toivottiin olevan kotitekoisia. 

8.2 Viestintä 

Mainonta koettiin riittämättömäksi. Vastaajat toivoivat kotiin jaettavaa Kouvolan Te-

atterin omaa informaatiopakettia. Mainokset koettiin epäselviksi ja niiden värimaail-

ma koettiin liian synkäksi. Uutta suuntaa voisi hakea mainostoimistosta tai teettämällä 

jonkin näytelmän mainosten suunnittelun esimerkiksi Kymenlaakson ammattikorkea-

koulun Viestinnän koulutusohjelman opiskelijoilla, vastaajien toivomukset huomioon 

ottaen.   

Vastaajat ilmoittivat seuraavansa sanomalehtien jälkeen eniten televisiota. Tätä medi-

aa voisi harkita huomionherättäjänä. Esimerkiksi MTV3:n mainospalvelut mahdollis-

tavat lyhyemmänkin kampanjan laatimisen. Kampanjalaskurilla saa suuntaa-antavan 

hinnan selvitettyä etukäteen. TV-mainoksella katsojat ohjattaisiin Teatterin kotisivuil-

le etsimään lisätietoja. Facebook toimii hyvin muistuttajana, ja ryhmän laajuutta tulisi 

kasvattaa.  

Suosittelumarkkinointi voisi myös saada ihmisiä käymään teatterissa. Suosittelumark-

kinoinnin taustalla on ajatus siitä, että asiakas on tuotteeseen todella tyytyväinen, sil-

loin kun hän on valmis suosittelemaan tuotetta kavereilleen. Ostopäätöstä tehdessä 

merkittävin lähde on tutulta saatu suositus. (Ylikoski 2010.) Suosittelumarkkinointi 

voisi olla kävijöiden kommenttien julkaisu teatterin kotisivuilla tai teatterit voisivat 

yhteistyönä perustaa sivuston, jossa kävijät voisivat keskustella eri esityksistä.  

Useat vastaajat olivat käyneet teatterissa ainoastaan luokan kanssa. Tästä voisi päätel-

lä, että yhteistyö koulujen kanssa kannattaa, mutta jotta asiakassuhde saataisiin säily-

mään, pitäisi mainontaa lisätä. 
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8.3 Ympäristö 

Useampi vastaaja koki Teatterin tilat ahtaiksi ja vanhanaikaisiksi. Katsomossa toivot-

tiin jalkatilan kasvattamista. Varsinkin pitempijalkaiset katsojat kokivat sen, ettei jal-

koja saanut suoristettua edessä olevan istuimen alle, epämukavana. Väliaikatiloihin 

kaivattiin lisää tilaa, istumapaikkoja ja yleisilmeen uudistamista. Naisten wc-tiloihin 

kaivattiin myös lisää tilaa.  

Viimekesän remontin jälkeen tulisi selvittää, millaisena katsojat kokevat uudistetut ti-

lat ja onko ongelmakohdat poistettu. Remontin voisi mainita myös mainonnassa.  

8.4 Ohjelmisto 

Teatterin ohjelmistoon kaivattiin lisää huumoripainotteisia näytelmiä ja musikaaleja. 

Nämä saivat kyselyssä eniten kannatusta. Draama sai myös hyvin kannatusta. Nuo-

remmat vastaajat toivoivat rohkeita kokeiluja, jotka kiinnostaisivat tulemaan teatteriin. 

Suurin osa vastaajista ei nähnyt tarpeellisena katsojan puuttumisen Teatterin ohjelmis-

toon. Ne, jotka näkivät tämän tarpeellisena, ehdottivat, että katsoja voisi ehdottaa näy-

telmiä Teatterille tai että katsojat voisivat äänestää jotakin näytelmää ohjelmistoon.  

Teemanäytäntöjä ehdotettiin muun muassa ilmaisnäytöksiä opiskelijoille ja alennettu-

ja näytöksiä kotiäideille. Opiskelijoita voisi myös houkutella testiyleisöksi tai heille 

voisi myydä alennettuja lippuja kenraaliharjoituksiin. Vastaajat toivoivat myös myö-

hempiä esitysaikoja.  

8.5 Tuki- ja lisäpalvelut 

Lapsiperheiden vanhemmat ja yksinhuoltajat saataisiin houkuteltua teatteriin tarjoa-

malla heille lastenhoitajapalvelua. Yhteistyötä voisi tehdä esimerkiksi Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton kanssa. Teatteri voisi määrittää hoitoryhmän koon etukäteen ja va-

rata tilat sekä hoitajat valmiiksi katsojille. Palveluun tulisi ilmoittautua aikaisin, jol-

loin ryhmän jäädessä liian pieneksi olisi mahdollisuus perua palvelu. Palvelu makset-

taisiin joko laskulla tai teatterilipun lunastushetkellä. Pienemmässä mittakaavassa ide-

aa voisi toteuttaa myymällä Mannerheimin Lastensuojeluliitolle mainostilaa Teatterin 

kotisivuilta, jolloin asiakas hoitaisi lastenhoitajan hankkimisen itse. Tämänkaltainen 

palvelu on käytössä Lippupisteen verkkokaupassa.  
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Helsingin kaupunginteatteri oli mieluisin suuri teatteri Kouvolan teatterin jälkeen. 

Verkostoituminen Helsingin kaupunginteatterin kanssa voisi tuoda pääkaupunkiseu-

dulta lisää asiakkaita esimerkiksi yhteisten teatterimatkojen avulla.  

Teatterin lippukassan jälkeen mieluisin lippujen ostotapa oli tekstiviesti. Lippujen os-

taminen tekstiviestillä toimisi yksittäisiä lippuja varatessa. Tällä saisi houkuteltua sa-

man päivän näytökseen henkilöitä, jotka tekevät päätöksen teatteriin lähdöstä ilman 

suurempaa harkintaa. Tekstiviesti voisi toimia myös pelkästään lipun varaamisessa. 

Viestiin tulisi päivämäärä ja lippujen määrä. Paluuviestinä asiakas saisi koodin, jonka 

hän esittäisi lippukassalla. Liput maksettaisiin lippukassalle.  

8.6 Ilmapiiri 

Nuoremmat vastaajat kokivat Teatterin olevan ”paremman väen” paikka, jolloin esi-

merkiksi kauppakassin kanssa ei kehtaa tulla teatterilippuja ostamaan. Teatteriin läh-

töön tarvittiin myös jokin erityinen syy verrattuna elokuviin lähtöön, vaikka uskottiin, 

että molemmista voi nauttia yhtä paljon. Teatteri-iltaa pidettiin myös juhlavana tapah-

tumana.   

Teatteria ja yleisöä voisi lähentää yleisötyöllä. Yleisötyö tähtää eri toimintatavoin te-

atterin ja yleisön suhteen syventämiseen. Sen muotoja ovat työpajat, yhteistyö kum-

mikoulun kanssa, yleisön ottaminen mukaan taiteelliseen luomisprosessiin sekä osal-

listava toiminta erityistä tuke tarvitseville henkilöille. Tampereen yliopiston Tutkivan 

teatterityön keskuksen Ylös-hankkeessa teatteri-ilmaisuohjaajan kanssa lähestyttiin 

hyvinvointiaiheita. Tampereella draamallisin menetelmin lähestyttiin työhyvinvointia, 

Lahdessa kyläyhteisöjen ja lähiöiden asukkaiden kanssa pohdittiin oman yhteisön eri-

tyispiirteitä ja Raumalla ratkottiin nuorten kanssa elämän ongelmatilanteita. (Torkko 

2009.)   

9 LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Kaiken kaikkiaan tuloksista käy ilmi, että suurin osa vastaajista oli melko tyytyväisiä 

Kouvolan Teatterin palveluihin. Suuri osa vastaajista oli myös kiinnostunut teatterissa 

käymisestä, mutta ei viime aikoina ollut käynyt Kouvolan Teatterissa. Tukipalveluja 

lisäämällä Kouvolan Teatteri houkutella lisää katsojia, mikäli palvelut helpottavat pää-

töksenteossa, esimerkiksi teatteri-illan järjestelyissä.  
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Lähetetyistä lomakkeista takaisin tuli n. 12 %, joka on pienempi määrä kuin odotin. 

Vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa kyselyn ajankohta, kesä, jolloin Kouvolan Teatte-

rilla ei ole toimintaa ja ihmiset ovat huonommin tavoitettavissa. Nämä tulokset voivat 

kuitenkin antaa suuntaa ja varmistaa jo tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kysely voi antaa 

uutta tietoa opiskelijoiden toiveista Kouvolan Teatteria kohtaan. Tuloksia voi käyttää 

myös uuden tutkimuksen pohjana.  Nuoremmat vastaajat jättivät selvästi enemmän pa-

lautetta avoimiin kohtiin. Tähän on voinut vaikuttaa se, että opiskelijat saivat kyselyn 

sähköisessä muodossa, jolloin pitkien kommenttien jättäminen on helpompaa ja nope-

ampaa kuin paperiversiossa.  

Mielestäni olen vastannut työn tutkimusongelmiin. Päätökseen olla käymättä Kouvo-

lan Teatterissa vaikuttavat monet asiat. Kaikkiin esteisiin Kouvolan Teatteri suoraan 

vaikuttaa, mutta useisiin voi. Vaikuttaminen vaatii resursseja, jolloin yhteistyö muiden 

kulttuurilaitosten ja kaupungin kanssa voisi parantaa useamman laitoksen kävijyyttä. 

Ostamisen esteitä käsiteltiin kyselylomakkeen 19. kysymyksessä, mutta aiheeseen liit-

tyviä kommentteja tuli useammasta kysymyksestä. Yleisin syy oli oma aikataulu. Vas-

taajat kertoivat, etteivät ehtineet varaamaan lippuja tai ehtineet työpäivän jälkeen 

ajoissa teatteriin. Erityisesti opiskelijat ilmoittivat esteekseen lipun hinnan. Jos teatte-

rin aikataulu ei sovi omaan aikatauluun, jäädään myös lähtemättä. Ystävän palaute ja 

teatteriseuran puute viittaavat siihen, että henkilön viiteryhmä on tärkeä osa teatteri-

kokemusta. Mielenkiinnolla on myös tärkeä osa päätöstä. Vastaajat kertoivat, että läh-

tisivät teatteriin, jos siellä esitettävä näytelmä olisi kiinnostava. Vastaajat kommen-

teista selvisi myös, että Kouvolan Teatterin markkinointi ei ollut herättänyt heissä 

kiinnostusta itseään kohtaan. Tiedonpuute on myös este, johon markkinoinnilla voi 

vaikuttaa. Kommenteista kävi myös ilmi, että joillain vastaajilla oli negatiivinen asen-

ne teatterissakäyntiin.  

Kouvolan Teatterin eri osia käsiteltiin kysymyksissä 20 ja 21. Molemmissa kohdissa 

vastaukset olivat erittäin tasaisia, ja keskiarvo molemmissa kysymyksissä oli joka 

kohdassa vähintään kolme. Vastaajat antoivat ehdotuksia eri kohtiin. Markkinoinnin 

näkyvyydessä oli vastaajien mielestä parantamisen varaa. Kouvolan Teatterin tiloihin 

toivottiin myös uutta ilmettä. Teatterin tiloja uusittiin kesällä 2010, joten tähän toivo-

mukseen Kouvolan Teatteri on jo vastannut. Kommenteissa tiedostettiin, että uudistus 

suoritetaan ja tätä pidettiin positiivisena asiana.         
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Jälkeenpäin tarkastellessa muutamiin kysymyksiin olisi ollut hyvä tehdä tarkennuksia. 

Kysymyksessä 6 uuden Kouvolan eri osat olivat erillisinä vaihtoehtoina. Tämä on 

saattanut vaikuttaa vastauksiin. Kysymyksessä 11, jossa kysyttiin esityslajeista, kohta 

10, ”Ulkomainen” saatettiin ymmärtää ulkomaalaisen esittäjäryhmän esityksenä, vie-

raskielisenä esityksenä tai näytelmänä, jonka on kirjoittanut ulkomaalainen näytelmä-

kirjailija. Esimerkkinäytelmä olisi voinut selkeyttää tätä kohtaa. Myös kysymyksissä 

12 ja 13, jotka käsittelivät lipun hintaa, olisi voinut olla tarkennuksena normaalihin-

tainen teatterilippu, pelkän teatterilipun sijaan. Hinnan arvioon on voinut vaikuttaa 

myös lipun hinta ulkomailla tai kesäteatterissa. Hinnat ovat myös erilaiset puhenäy-

telmässä ja musikaalissa. Asteikkokysymyksissä jakauma oli erittäin tasainen, jolloin 

tietoa antoivat lähinnä vastaajien avoimeen kohtaan annetut perustelut ja kommentit. 

Lisää jakaumaa asteikkokysymyksissä olisi voinut tuoda vaihtoehto ”en osaa sanoa”.  

Tutkimusta tehdessä aikataulussa tuli pitkiä taukoja. Taukojen jälkeen työhön palaa-

minen vaati aikaa ja asioiden mieleen palauttamista. Myös se, että tutkimus suoritet-

tiin ennen teoriaosan muodostumista, oli valitettavaa, sillä teoriasta olisi ollut hyötyä 

kysymysten muokkauksessa. Koska tutkimusparini teki tutkimusta projektina ja minä 

opinnäytetyönä, oli ajoittain vaikeaa tietää, mikä osa työstä kuului projektiin ja mikä 

jo opinnäytetyöhön. Tutkimus oli erittäin opettava kokemus ja sai minut kiinnostu-

maan enemmän kulttuuripalveluista.    
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Liite 1 Saatelomake    Liite 1 

 

Hyvä Vastaanottaja, 

 

Kouvolan Teatteri on kiinnostunut alueen asukkaiden mielipiteistä koskien teatteri-

palveluja. Toivomme, että käytätte hetken aikaanne ja annatte arvokkaan mielipi-

teenne.  

 

Kyselyn toteuttaa opiskelijatyönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainväli-

sen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala. Kyselyssä antamanne tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti.  

 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kappa-

letta kahden hengen teatterilippupaketteja. Toivomme, että vastaatte xx.xx.2010 

mennessä ja palautatte täytetyn kyselylomakkeen sekä arvontalipukkeen oheisella pa-

lautuskuorella. Palautuskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. 

 

Lisätietoja kyselystä antaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,  

projektisuunnittelija Heta Vilèn, puh. 044-702 8973, heta.vilen@kyamk.fi.      

 

Kiitos vastauksestanne! 

 

Ystävällisin terveisin 

Eeva Erolin, opiskelija 

Matias Haltsonen, opiskelija 

 
 
 
 
 
 
 

Osoitelähde  Väestötietojärjestelmä 
  Väestörekisterikesterikeskus  

PL 70 
00581 Helsinki 
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Liite 2 Kyselylomake     Liite 2/1 

KOUVOLAN TEATTERIN KÄVIJÄTUTKIMUS 

Rastittakaa, ympyröikää tai kirjoittakaa sopiva vaihtoehto. Huomioittehan, että kysely jatkuu sivun 
toisella puolella. 
 
Taustatiedot 
 
1. Olen  
 
1 □ Opiskelija  3 □ Työssäkäyvä   
2 □ Työtön   4 □ Muu, mikä?  

______________________________________________  
2. Sukupuoli  
 
1 □ Mies  2 □ Nainen  
 
3. Ikä  _______ v 
 
4. Perhetilanne 
 
1 □  Asun yksin  4 □ Olen yksinhuoltaja 
2 □ Asun puolison kanssa   5 □ Asun vanhempien kanssa   
3 □  Asun puolison ja lasten kanssa  6 □  Muu, mikä?  
   _______________________________________________  
5. Koulutus 
 
1 □ Peruskoulu  4 □ Ammattikorkeakoulu 
2 □ Ammattikoulu  5 □ Yliopistotutkinto  
3 □ Ylioppilastutkinto  6 □ Muu, mikä 
    _______________________________________________  
6. Asuinpaikka 
1 □ Anjalankoski  5 □ Elimäki   
2 □ Jaala   6 □ Valkeala 
3 □ Kouvola   7 □ Muu, mikä? 
4 □ Kuusankoski  _______________________________________________ 
  
Teatterissakäynti 
 
7. Kuinka monta kertaa olette käyneet teatterissa elämänne aikana?  

1 □ En kertaakaan 2 □ 1-5 kertaa  3 □ 6-10 kertaa 4 □ Useammin 
 
Jos vastasit 1 En kertaakaan, siirry kysymykseen 10.  
 
8. Kuinka monta kertaa olette käyneet teatterissa viimeisen vuoden aikana? 

1 □ En kertaakaan 2 □ 1-2 kertaa  3 □ 3-4 kertaa 4 □ Useammin 
 
9. Käyn teatterissa harvemmin noin 

1 □ kerran 2 vuodessa 2 □ kerran 5 vuodessa 3 □ kerran 10 vuodessa 
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       Liite 2/2 
   
10. Missä teattereissa käytte mieluiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 
 
1 □ Kouvolan Teatteri, suuri näyttämö  6 □ Kotkan kaupunginteatterissa  
2 □ Kouvolan Teatteri, klubi-näyttämö  7 □ Lappeenrannan kaupunginteatterissa 
3 □ Helsingin kaupunginteatterissa  8 □ Kesäteatterissa, missä?  
4 □ Kansallisteatterissa   ________________________________________ 
5 □ Lahden kaupunginteatterissa  9 □ Muussa missä?  
    ________________________________________ 
 
11.  Millaista esitystä lähtisitte mieluiten katsomaan? (voitte valita useamman vaihtoehdon)  
   
1 □ Komediaa 6   □  Improvisaatiota 11 □ Vanhaa (klassikko) 
2 □ Draamaa  7   □ Lastennäytelmää 12 □ Uutta (nykynäytelmä) 
3 □ Farssia  8   □ Operettia 13 □ Vanhaa näytelmää nykyaikaisella 
4 □ Musikaalia          9   □  Kotimaista            sovituksella   
5 □ Monologia  10 □ Ulkomaista              
 
12. Minkä hintaiseksi arvioisitte teatterilipun? _______ € 
 
13. Mikä olisi sopiva lipun hinta?        _______ € 

 
14. Yhdistän mielelläni teatteri-iltaan kokonaisen viikonlopunvieton (esim. hotellipaketti toisessa kau-

pungissa) 

1□ Kyllä  2 □ En 
 
15. Käytättekö muita Kouvolan kulttuuripalveluita? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 
  
1 □ Museo  3 □ Sinfoniakonsertti 5 □ Muu, mikä? 
2 □ Taidenäyttelyt 4 □ En käytä  ___________________________________ 
 
16. Käytättekö edellisessä kysymyksessä mainitsemianne palveluita muissa kaupungeissa?  

1 □ Kyllä, missä? _______________________________________________ 2 □ En 
 
Kouvolan Teatteri 
 
17. Mistä olette saaneet tietoa Kouvolan Teatterista? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 
 
1 □ Kouvolan Sanomista    9   □ Kouvolan Teatterin kotisivuilta 
2 □ Muusta sanomalehdestä, mistä?  10 □ Kouvolan Teatterin Facebook-sivulta 
__________________________________________ 11 □ Minulle tulleesta suorapostista 

3 □ Ilmaisjakelulehdistä   12 □ Radiosta 
4 □ Kaakon teatterit – lehdestä  13 □ TV:stä 
5 □ TUNNE-lehdestä   14 □ En ole saanut tietoa Kouvolan Teatterista 
6 □ Tutuilta    15 □ Muualta, mistä?  
7 □ Ulkomainonnasta   ________________________________________ 
8 □ Teatterin omasta Spotti-esitteestä  
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      Liite 2/3 
  
 
18. Millainen viestintä tavoittaa teidät parhaiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 
 
1 □ Kouvolan Sanomat    8   □ TV-mainonta  
2 □ Muu sanomalehti, mikä?  9   □ Radio  
__________________________________________ 10 □ Internet/ teatterin kotisivut 
3 □ Ilmaisjakelulehdet   11 □ Internet/ Facebook 
4 □ Kaakon teatterit -lehti   12 □ Internet/ yleisesti 
5 □ Jakelupisteistä otetut esitteet  13 □ Sähköposti 
6 □ Suoraposti   14 □ Muu, mikä? 
7 □ Ulkomainonta    ________________________________________ 
 
19.  Kuinka suuri merkitys seuraavilla asioilla on sille, että ETTE lähtisi Kouvolan Teatteriin? (ympy-

röikää mielestänne sopivin vaihtoehto, 1= ei lainkaan merkitystä, 5= suuri merkitys)  
 
1 Lipun hinta     1  2  3  4  5 12 Teatteriseuran puute    1  2  3  4  5 
2 Teatterin aikataulu   1  2  3  4  5 13 Huono arvostelu    1  2  3  4  5 
3 Oma aikataulu   1  2  3  4  5 14 Ystävän palaute    1  2  3  4  5         
4 Pukukoodi   1  2  3  4  5 15 Tiedonpuute näytelmistä    1  2  3  4  5 
5 Lipun varaamisen vaikeus  1  2  3  4  5 16 Esityksen kesto     1  2  3  4  5                               
6 Teatteri ei ole kiinnostava  1  2  3  4  5 17 Teatterin sijainti     1  2  3  4  5       
7 Vaikeat kulkuyhteydet teatterille 1  2  3  4  5  
8 Esityksessä ei ole tähtinäyttelijöitä  1  2  3  4  5 
9 Aikaisempi huono kokemus  
Kouvolan Teatterin näytelmistä 1  2  3  4  5 
10 Aikaisempi huono kokemus  
teatterista yleensä  1  2  3  4  5 
11 Haluan yhdistää matkailun ja  1  2  3  4  5  
teatterikokemuksen  
 
18 Onko muita syitä, miksi ette lähtisi Kouvolan Teatteriin? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  

20. Mitä mieltä olette seuraavista, Kouvolan Teatteria koskevista väittämistä? (ympyröikää mieles-
tänne sopivin vaihtoehto, 1= olen täysin eri mieltä, 5= olen täysin samaa mieltä) 

1 Näyttelijät ovat erinomaisia  1  2  3  4  5 
2 Ohjaajat ovat erinomaisia   1  2  3  4  5   
3 Näytelmät ovat korkealaatuisia  1  2  3  4  5  
4 Näytelmät ovat selkeitä   1  2  3  4  5  
5 Lavastukset ovat korkeatasoisia  1  2  3  4  5  
6 Puvustukset ovat korkeatasoisia  1  2  3  4  5   
7 Teatterissa on hohtoa    1  2  3  4  5 
8 Teatteri osaa uudistua    1  2  3  4  5 
9 Teatterin ohjelmistovalinnat ovat viihdyttäviä  1  2  3  4  5 
10 Teatterin ohjelmistovalinnat ovat kiinnostavia 1  2  3  4  5 
11 Teatterin mainonta on houkuttelevaa  1  2  3  4  5 
12 Teatteri on perinteikäs   1  2  3  4  5  
13 Teatterin toiminta on laadukasta  1  2  3  4  5   
14 Teatteriin mukava tulla   1  2  3  4  5 
15 Teatteri on hyvin esillä tiedostusvälineissä 1  2  3  4  5 
16 Teatteri on ajan hermolla   1  2  3  4  5 
17 Teatteri on helposti lähestyttävä  1  2  3  4  5 
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18 Jos annoitte jossain kohdassa arvosanan 1 tai 2, toivomme, että perustelisitte vastauksenne 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
21. Minkä arvosanan antaisitte Kouvolan Teatterille? (ympyröikää mielestänne sopivin vaihtoehto, 

1= kehno, 5= erinomainen) 
   
1 Lipunvaraus helppoa 1  2  3  4  5  7 Kahvilapalvelu 1  2  3  4  5 
2 Asiakaspalvelu  1  2  3  4  5  8 Kahvilatuotteet 1  2  3  4  5 
3 Nettisivut  1  2  3  4  5  9 Katsomo  1  2  3  4  5 
4 Tiedonsaanti  1  2  3  4  5  10 WC-tilat  1  2  3  4  5 
5 Käsiohjelmat 1  2  3  4  5  11 Väliaikatila  1  2  3  4  5 
6 Esitteet  1  2  3  4  5 
 
12 Jos annoitte jossain kohdassa arvosanan 1 tai 2, toivomme, että perustelisitte vastauksenne 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
22. Mistä/miten ostaisitte liput mieluiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 
 
1 □ Kouvolan Teatterin lippukassalta  5 □ Kauppakeskuksen myyntipisteestä 
2 □ Lippuautomaatista esim. kirjastossa  6 □ Tekstiviestillä 
3 □ Kaupungin matkailupisteestä   7 □ R-kioskilta (sisältää palvelumaksun) 
4 □ Lippupisteen Internet-kaupasta   8 □ Muualta, mistä?  
       (sisältää palvelumaksun)   _______________________________________  
 
23. Pitäisikö yleisöllä olla enemmän vaikutusvaltaa Kouvolan Teatterin ohjelmistoon? 
 
1 □ Kyllä, millaista? ____________________________________________________________________ 

2 □ Ei 
 
24. Avoin palaute, kehittämisideoita Kouvolan Teatterille 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistanne! 

 

Ohessa on lipuke, jolla voitte osallistua kahden hengen teatterilippupaketin arvontaan. Arvontaan osallistutte 

palauttamalla täytetyn kyselylomalomakkeen ja arvontalipukkeen xx.xx.2010 mennessä mukana tulleella 

kirjekuorella. 
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Liite 3 Arvontalipuke     Liite 3 
 
 
Arvontalipuke  
 
Vastanneiden kesken arvotaan 3 kpl kahden hengen teatterilippupakettia. Arvontaan voi osallistua X asti. 
Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietoja käytetään vain palkinnon arvontaa varten 
 
Nimi  _____________________________________________________________ 
 
Puh.  _______________________ 
 
Sähköposti  _____________________________@_____________________________ 
 

□ Haluan, että minut liitetään Kouvolan Teatterin sähköpostilistalle 
Olemme myös Facebookissa, tervetuloa mukaan ryhmäämme! 
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Liite 4 Aineistossa olevien muuttujien frekvenssijakaumat  Liite 4/1 

 

Taulukko 1. Vastanneiden asema työmarkkinoilla (n=297)  

Olen

 Jakauma %

Opiskelija 144 48,5

Työtön 15 5,1

Työssäkäyvä 112 37,7

Muu 26 8,8

Yhteensä 297 100,0

 
 

Taulukko2. Vastanneiden sukupuolijakauma (n=297) 

 
Sukupuoli 

 Jakauma %

Mies 60 20,2

Nainen 237 79,8

Yhteensä 297 100,0
 

Taulukko 3.Vastaajien ikäjakauma ryhmiteltynä viiden vuoden välein (n=289) 

 
Iät ryhmitelty 5 vuoden välein 

 Jakauma %

15-19 vuotta 1 0,3

20-24 vuotta 120 41,5

25-29 vuotta 56 19,4

30-34 vuotta 62 21,5

35-39 vuotta 27 9,3

40-44 vuotta 12 4,2

45-49 vuotta 10 3,5

50 -54 vuotta 1 0,3

Yhteensä 289 100,0
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Taulukko 4. Vastaajien perhetilanne (n=296) 

 
Perhetilanne

 Jakauma %

Asun yksin 90 30,4

Asun puolison kanssa 95 32,1

Asun puolison ja lasten kanssa 73 24,7

Olen yksinhuoltaja 9 3,0

Asun vanhempien kanssa 21 7,1

Muu 8 2,7

Yhteensä 296 100,0
 

Taulukko 5. Koulutus (n=295) 

 
Koulutus

 Jakauma %

Peruskoulu 9 3,1

Ammattikoulu 65 22,0

Ylioppilastutkinto 99 33,6

Ammattikorkeakoulu 87 29,5

Yliopistotutkinto 15 5,1

Muu 20 6,8

Yhteensä 295 100,0
 

Taulukko 6. Vastanneiden asuinpaikka (n=296) 

 

 
 

 

 

 

Asuinpaikka

 Jakauma %

Anjalankoski 27 9,1

Jaala 2 ,7

Kouvola 142 48,0

Kuusankoski 38 12,8

Elimäki 20 6,8

Valkeala 33 11,1

Muu, mikä? 34 11,5

Yhteensä 296 100,0
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Taulukko 7. Vastaajien teatterissakäynti elämänsä aikana (n=279) 

 
Kuinka monta kertaa olette käyneet te-

atterissa elämänne aikana?

 Jakauma %

En kertaakaan 2 ,7

1-5 kertaa 88 29,6

6-10 kertaa 100 33,7

Useammin 107 36,0

Yhteensä 297 100,0
 

Taulukko 8. Vastaajien teatterissakäynti viimeisen vuoden aikana (n=291) 

Kuinka monta kertaa olette käyneet teatteris-
sa viimeisen vuoden aikana?

 Jakauma %

En kertaakaan 117 40,2

1-2 kertaa 140 48,1

3-4 kertaa 25 8,6

Useammin 9 3,1

Yhteensä 291 100,0
 

Taulukko 9. Vastaajien teatterissakäynti harvemmin kuin kerran vuodessa (n=174) 

 
Käyn teatterissa harvemmin

 Jakauma %

noin kerran 2 vuodessa 98 56,3

noin kerran 5 vuodessa 64 36,8

noin kerran 10 vuodessa 12 6,9

Yhteensä 174 100,0

 
 

 



  104 
 

 

     Liite 4/4 

 

Taulukko 10. Vastaajien mieluisimmat teatterit (n=292) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 11. Mieluisimmat esityslajit (n=296) 

 
Vastaukset 

% vastanneista N % vastauksista

Komediaa 258 21,2% 87,8% 

Draamaa 127 10,4% 43,2% 

Farssia 53 4,4% 18,0% 

Musikaalia 161 13,2% 54,8% 

Monologia 15 1,2% 5,1% 

Improvisaatiota 113 9,3% 38,4% 

Lastennäytelmää 65 5,3% 22,1% 

Operettia 22 1,8% 7,5% 

Kotimaista 117 9,6% 39,8% 

Ulkomaista 46 3,8% 15,6% 

Vanhaa (klassikko) 84 6,9% 28,6% 

Uutta (nykynäytelmä) 66 5,4% 22,4% 

Vanhaa näytelmää nykyaikaisella  

sovituksella 

91 7,5% 31,0% 

Yhteensä 1218 100,0% 414,3% 

 

 
Vastaukset 

% vastanneista N % vastauksista

Kouvolan Teatteri, suuri näyttämö 153 27,1% 54,8% 

Kouvolan Teatteri, klubi-näyttämö 55 9,7% 19,7% 

Helsingin kaupunginteatterissa 47 8,3% 16,8% 

Kansallisteatterissa 36 6,4% 12,9% 

Lahden kaupunginteatterissa 32 5,7% 11,5% 

Kotkan kaupunginteatterissa 34 6,0% 12,2% 

Lappeenrannan kaupunginteatterissa 14 2,5% 5,0% 

Kesäteatterissa 130 23,0% 46,6% 

Muussa 64 11,3% 22,9% 

Yhteensä 565 100,0% 202,5% 
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Taulukko 14. Viikonlopun yhdistäminen teatteri-iltaan (n=294) 

 
Yhdistän mielelläni teatteri iltaan 

kokonaisen viikonlopunvieton 
(esim. hotellipaketti toisessa kau-

pungissa)

 Jakauma %

Kyllä 102 34,7

En 192 65,3

Yhteensä 294 100,0

 
       

Taulukko 15.Kouvolan muiden kulttuuripalvelujen käyttö (n=296) 

  

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista

Museo 53 14,9% 18,2% 

Taidenäyttelyt 76 21,3% 26,0% 

Sinfoniakonsertti 17 4,8% 5,8% 

En käytä 175 49,2% 59,9% 

Muu 35 9,8% 12,0% 

Yhteensä 356 100,0% 121,9% 

 

Taulukko 16. Kulttuuripalvelujen käyttö Kouvolan ulkopuolella (n=200) 

 
Käytättekö edellisessä kysymykses-
sä mainitsemianne palveluita muis-

sa kaupungeissa?

 Jakauma %

Kyllä 89 44,5

En 111 55,5

Yhteensä 200 100,0
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Taulukko 17. Vastaajien tietolähteet Kouvolan Teatterista (n=294) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista 

Kouvolan Sanomista 183 22,6% 62,5% 

Muusta sanomalehdestä 5 ,6% 1,7% 

Ilmaisjakelulehdistä 143 17,7% 48,8% 

Kaakon teatterit – lehdestä 126 15,6% 43,0% 

TUNNE-lehdestä 25 3,1% 8,5% 

Tutuilta 98 12,1% 33,4% 

Ulkomainonnasta 62 7,7% 21,2% 

Teatterin omasta Spotti-esitteestä 26 3,2% 8,9% 

Kouvolan Teatterin kotisivuilta 66 8,1% 22,5% 

Kouvolan Teatterin Facebook-sivulta 6 ,7% 2,0% 

Minulle tulleesta suorapostista 20 2,5% 6,8% 

Radiosta 8 1,0% 2,7% 

TV:stä 5 ,6% 1,7% 

En ole saanut tietoa Kouvolan Teatterista 15 1,9% 5,1% 

Muualta 22 2,7% 7,5% 

Yhteensä 810 100,0% 276,5% 
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Taulukko 18. Vastaajat parhaiten saavuttava viestintä (n=296) 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista 

Kouvolan Sanomat 118 13,2% 40,1% 

Muu sanomalehti 9 1,0% 3,1% 

Ilmaisjakelulehdet 149 16,7% 50,7% 

Kaakon teatterit -lehti 82 9,2% 27,9% 

Jakelupisteistä otetut esitteet 17 1,9% 5,8% 

Suoraposti 44 4,9% 15,0% 

Ulkomainonta 63 7,0% 21,4% 

TV-mainonta 84 9,4% 28,6% 

Radio 53 5,9% 18,0% 

Internet/ teatterin kotisivut 81 9,1% 27,6% 

Internet/ Facebook 51 5,7% 17,3% 

Internet/ yleisesti 76 8,5% 25,9% 

Sähköposti 60 6,7% 20,4% 

Muu 7 0,8% 2,4% 

Yhteensä 894 100,0% 304,1% 

 

Taulukko 19. Mieluisimmat lipunostopaikat (n=289) 

 
Vastaukset 

% vastanneistaN % vastauksista

Kouvolan Teatterin lippukassalta 212 35,5% 74,1% 

Lippuautomaatista esim. kirjastossa 66 11,1% 23,1% 

Kaupungin matkailupisteestä 24 4,0% 8,4% 

Lippupisteen Internet-kaupasta (sisäl-

tää palvelumaksun) 

91 15,2% 31,8% 

Kauppakeskuksen myyntipisteestä 59 9,9% 20,6% 

Tekstiviestillä 92 15,4% 32,2% 

R-kioskilta (sisältää palvelumaksun) 36 6,0% 12,6% 

Muualta 17 2,8% 5,9% 

Yhteensä 597 100,0% 208,7% 
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Taulukko 20.  Yleisön vaikuttaminen Kouvolan Teatterin ohjelmistoon (n=273) 

 
Pitäisikö yleisöllä olla enemmän 

vaikutusvaltaa Kouvolan Teatterin 
ohjelmistoon?

 Jakauma %

Kyllä 46 16,8

Ei 227 83,2

Yhteensä 273 100,0
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Liite 5 Ristiintaulukot   Liite 5/1  

Taulukko 1. Työasema ja esityslajit (n= 294) 

 

 

 

 

 
Olen

YhteensäOpiskelija Työtön Työssäkäyvä Muu 

Komediaa 
Lukumäärä 126 13 98 21 258

% 88,7% 86,7% 88,3% 80,8%  

Draamaa 
Lukumäärä 77 6 36 8 127

% 54,2% 40,0% 32,4% 30,8%  

Farssia 
Lukumäärä 31 2 17 3 53

% 21,8% 13,3% 15,3% 11,5%  

Musikaalia 
Lukumäärä 83 5 60 13 161

% 58,5% 33,3% 54,1% 50,0%  

Monologia 
Lukumäärä 13 1 1 0 15

% 9,2% 6,7% ,9% ,0%  

Improvisaatiota 
Lukumäärä 72 3 32 6 113

% 50,7% 20,0% 28,8% 23,1%  

Lastennäytelmää 
Lukumäärä 31 3 21 10 65

% 21,8% 20,0% 18,9% 38,5%  

Operettia 
Lukumäärä 13 1 4 4 22

% 9,2% 6,7% 3,6% 15,4%  

Kotimaista 
Lukumäärä 64 4 40 9 117

% 45,1% 26,7% 36,0% 34,6%  

Ulkomaista 
Lukumäärä 31 1 10 4 46

% 21,8% 6,7% 9,0% 15,4%  

Vanhaa (klassikko) 
Lukumäärä 50 4 23 7 84

% 35,2% 26,7% 20,7% 26,9%  

Uutta  

(nykynäytelmä) 

Lukumäärä 45 2 16 3 66

% 31,7% 13,3% 14,4% 11,5%  

Vanhaa näytelmää  

nykyaikaisella sovituksella 

Lukumäärä 54 5 27 5 91

% 38,0% 33,3% 24,3% 19,2%  

Yhteensä Lukumäärä 142 15 111 26 294
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Taulukko 2. Ikä ja esityslajit 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Komediaa 
Lukumäärä 108 48 55 23 17 251 

% 90,8% 85,7% 90,2% 85,2% 73,9%  

Draamaa 
Lukumäärä 60 24 16 11 11 122 

% 50,4% 42,9% 26,2% 40,7% 47,8%  

Farssia 
Lukumäärä 23 8 8 5 5 49 

% 19,3% 14,3% 13,1% 18,5% 21,7%  

Musikaalia 
Lukumäärä 68 28 34 12 16 158 

% 57,1% 50,0% 55,7% 44,4% 69,6%  

Monologia 
Lukumäärä 8 2 1 2 1 14 

% 6,7% 3,6% 1,6% 7,4% 4,3%  

Improvisaatiota 
Lukumäärä 55 28 15 6 5 109 

% 46,2% 50,0% 24,6% 22,2% 21,7%  

Lastennäytelmää 
Lukumäärä 22 8 22 9 4 65 

% 18,5% 14,3% 36,1% 33,3% 17,4%  

Operettia 
Lukumäärä 7 3 1 5 5 21 

% 5,9% 5,4% 1,6% 18,5% 21,7%  

Kotimaista 
Lukumäärä 41 26 26 8 13 114 

% 34,5% 46,4% 42,6% 29,6% 56,5%  

Ulkomaista 
Lukumäärä 21 6 9 3 5 44 

% 17,6% 10,7% 14,8% 11,1% 21,7%  

Vanhaa (klassikko) 
Lukumäärä 35 13 16 9 6 79 

% 29,4% 23,2% 26,2% 33,3% 26,1%  

Uutta (nykynäytelmä) 
Lukumäärä 35 12 8 6 3 64 

% 29,4% 21,4% 13,1% 22,2% 13,0%  

Vanhaa näytelmää nykyai-

kaisella sovituksella 

Lukumäärä 43 20 10 9 7 89 

% 36,1% 35,7% 16,4% 33,3% 30,4%  

Yhteensä Lukumäärä 119 56 61 27 23 286 
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Liite 5/3           

Taulukko 3.  Viestimet, joista vastaajat ovat saaneet tietoa ikäryhmittäin (n=285) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kouvolan Sanomista 
Lukumäärä 70 28 40 19 20 177 

% 59,3% 50,0% 65,6% 70,4% 87,0%  

Muusta sanomalehdestä 
Lukumäärä 0 0 0 0 4 4 

% ,0% ,0% ,0% ,0% 17,4%  

Ilmaisjakelulehdistä 
Lukumäärä 55 27 32 16 8 138 

% 46,6% 48,2% 52,5% 59,3% 34,8%  

Kaakon teatterit – lehdestä 
Lukumäärä 35 26 31 13 16 121 

% 29,7% 46,4% 50,8% 48,1% 69,6%  

TUNNE-lehdestä 
Lukumäärä 10 7 1 4 3 25 

% 8,5% 12,5% 1,6% 14,8% 13,0%  

Tutuilta 
Lukumäärä 47 19 18 9 3 96 

% 39,8% 33,9% 29,5% 33,3% 13,0%  

Ulkomainonnasta 
Lukumäärä 35 14 4 7 1 61 

% 29,7% 25,0% 6,6% 25,9% 4,3%  

Teatterin omasta 

Spotti-esitteestä 

Lukumäärä 9 8 4 2 3 26 

% 7,6% 14,3% 6,6% 7,4% 13,0%  

Kouvolan Teatterin ko-

tisivuilta 

Lukumäärä 23 11 10 8 11 63 

% 19,5% 19,6% 16,4% 29,6% 47,8%  

Kouvolan Teatterin  

Facebook-sivulta 

Lukumäärä 2 1 1 2 0 6 

% 1,7% 1,8% 1,6% 7,4% ,0%  

Minulle tulleesta  

suorapostista 

Lukumäärä 8 2 5 2 3 20 

% 6,8% 3,6% 8,2% 7,4% 13,0%  

Radiosta 
Lukumäärä 4 2 2 0 0 8 

% 3,4% 3,6% 3,3% ,0% ,0%  

TV:stä 
Lukumäärä 0 3 1 1 0 5 

% ,0% 5,4% 1,6% 3,7% ,0%  

En ole saanut tietoa  

Kouvolan Teatterista 

Lukumäärä 8 4 1 2 0 15 

% 6,8% 7,1% 1,6% 7,4% ,0%  

Muualta 
Lukumäärä 14 4 2 1 1 22 

% 11,9% 7,1% 3,3% 3,7% 4,3%  

Yhteensä Lukumäärä 118 56 61 27 23 285 
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     Liite 5/4 

Taulukko 4. Vastaajat tavoittavat viestimet ikäryhmittäin (n=286) 

 

Ikä ryhmiteltynä 

Yhteensä

15-24 

vuotta 

25-29 

vuotta 

30-34 

vuotta 

35-39 

vuotta 

40-54 

vuotta 

Kouvolan Sanomat 
Lukumäärä 29 17 36 15 17 114 

% 24,6% 30,4% 58,1% 55,6% 73,9%  

Muu sanomalehti 
Lukumäärä 2 0 4 1 2 9 

% 1,7% ,0% 6,5% 3,7% 8,7%  

Ilmaisjakelulehdet 
Lukumäärä 54 33 38 11 8 144 

% 45,8% 58,9% 61,3% 40,7% 34,8%  

Kaakon teatterit -lehti 
Lukumäärä 18 16 23 11 10 78 

% 15,3% 28,6% 37,1% 40,7% 43,5%  

Jakelupisteistä  

otetut esitteet 

Lukumäärä 7 4 1 2 2 16 

% 5,9% 7,1% 1,6% 7,4% 8,7%  

Suoraposti 
Lukumäärä 21 6 11 2 3 43 

% 17,8% 10,7% 17,7% 7,4% 13,0%  

Ulkomainonta 
Lukumäärä 34 17 5 6 1 63 

% 28,8% 30,4% 8,1% 22,2% 4,3%  

TV-mainonta 
Lukumäärä 38 17 19 7 2 83 

% 32,2% 30,4% 30,6% 25,9% 8,7%  

Radio 
Lukumäärä 26 6 13 5 2 52 

% 22,0% 10,7% 21,0% 18,5% 8,7%  

Internet/ teatterin  

kotisivut 

Lukumäärä 34 17 12 9 8 80 

% 28,8% 30,4% 19,4% 33,3% 34,8%  

Internet/ Facebook 
Lukumäärä 26 10 8 6 1 51 

% 22,0% 17,9% 12,9% 22,2% 4,3%  

Internet/ yleisesti 
Lukumäärä 38 15 13 4 3 73 

% 32,2% 26,8% 21,0% 14,8% 13,0%  

Sähköposti 
Lukumäärä 30 13 8 8 1 60 

% 25,4% 23,2% 12,9% 29,6% 4,3%  

Muu 
Lukumäärä 5 0 0 1 1 7 

% 4,2% ,0% ,0% 3,7% 4,3%  

Yhteensä Lukumäärä 118 56 62 27 23 286 
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     Liite 5/5 

Taulukko 5. Vastaajat tavoittavat viestimet työmarkkina-aseman mukaan (n=294) 

 
Olen

YhteensäOpiskelija Työtön Työssäkäyvä Muu 

Kouvolan Sanomat 
Lukumäärä 37 5 66 10 118

% 26,2% 33,3% 58,9% 38,5%  

Muu sanomalehti 
Lukumäärä 5 0 4 0 9

% 3,5% ,0% 3,6% ,0%  

Ilmaisjakelulehdet 
Lukumäärä 69 6 57 17 149

% 48,9% 40,0% 50,9% 65,4%  

Kaakon teatterit -lehti 
Lukumäärä 31 1 43 7 82

% 22,0% 6,7% 38,4% 26,9%  

Jakelupisteistä  

otetut esitteet 

Lukumäärä 12 0 5 0 17

% 8,5% ,0% 4,5% ,0%  

Suoraposti 
Lukumäärä 27 2 12 3 44

% 19,1% 13,3% 10,7% 11,5%  

Ulkomainonta 
Lukumäärä 46 3 8 6 63

% 32,6% 20,0% 7,1% 23,1%  

TV-mainonta 
Lukumäärä 46 6 24 8 84

% 32,6% 40,0% 21,4% 30,8%  

Radio 
Lukumäärä 25 4 18 6 53

% 17,7% 26,7% 16,1% 23,1%  

Internet/ teatterin 

kotisivut 

Lukumäärä 44 6 25 6 81

% 31,2% 40,0% 22,3% 23,1%  

Internet/ Facebook 
Lukumäärä 28 6 12 5 51

% 19,9% 40,0% 10,7% 19,2%  

Internet/ yleisesti 
Lukumäärä 44 5 19 8 76

% 31,2% 33,3% 17,0% 30,8%  

Sähköposti 
Lukumäärä 36 3 15 6 60

% 25,5% 20,0% 13,4% 23,1%  

Muu 
Lukumäärä 6 0 1 0 7

% 4,3% ,0% ,9% ,0%  

Yhteensä Lukumäärä 141 15 112 26 294
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Liite 6 Kysymysten 19-21 diagrammit   Liite 6/1  

  

Kuva 1.  Vastaajien ostamisen esteitä 
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Liite 6/2 

 

Kuva 2.  Vastaajien mielikuvat Kouvolan Teatterista 
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Liite 6/3  

 

Kuva 3. Vastaajien arviot Kouvolan Teatterin eri osille  


