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1   Siloitettu tie

–  On  tämä  työnteko  niin  raskasta,  irvaili  aisaparini  pari  kesää  sitten  joillakin 

festivaaleilla,  jossa  työskentelimme  toimittajina.  Aurinko  paistoi  siniseltä  taivaalta, 

edessämme  musisoi,  jälleen,  yksi  suomalaisen  rockmusiikin  kärkikokoonpanoista,  ja 

suunnitellut haastattelut oli tehty. Työsarkana oli enää nauttia tapahtuman tunnelmasta 

ja pitää aistit avoinna, jos jotain juttuun sopivaa lisämateriaalia ilmaantuisi. 

Toimittajan  arki  musiikkifestivaaleilla  on  parhaimmillaan  syntisen  mukavaa. 

Parhaimmillaan  eli  silloin,  kun  kaikki  yksinkertaisesti  toimii.  Juuri  mainitussa 

auringonpaisteessa  oli  hyvä olla,  koska  tapahtumassa oli  osattu huomioida  lehdistön 

tarpeet. Haastattelut oli voitu hoitaa rauhassa, sadekuuron ajaksi oli päästy suojaan, ja 

backstagen  termospulloissa  oli  riittänyt  kahvia  koko  päivän.  Toimittajatyön 

mielekkyyteen vaikuttaa oma asenne, mutta myös laadukkaat lehdistöpalvelut silottavat 

toimittajan tietä helpommaksi.  Työniloa voidaan latistaakin. Festivaaleilla se onnistuu 

parhaiten, jos käytännön järjestelyt hoidetaan huonosti tai tapahtuman edustajat eivät 

ole yhteistyökykyisiä.  

Tämän  opinnäytetyön  aihe  on  ”Lehdistö  musiikkifestivaalien  sidosryhmänä”.  Työn 

tavoitteena on määritellä, miten hyvä tapahtumajärjestäjä huomioi lehdistön tarpeet, ja 

mitkä  ovat  lehdistön  näkökulmasta  olennaisimpia  lehdistöpalveluja  tapahtuman  eri 

vaiheissa.  Hyvä  lähtökohta  lehdistöpalveluiden  suunnitteluun  on  mieltää  lehdistö 

asiakkaaksi.  Lehdistö  odottaa  pohjimmiltaan  tapahtumalta  samoja  asioita  kuin 

perinteinen festivaalikävijäkin.  Jos yhteistyökyvytön henkilökunta saa festivaalikävijän 

repimään hiuksiaan, käynee niin toimittajankin kohdalla.  

Toisin  kuin  suuri  osa  tapahtumantuotantoa  käsittelevistä  kirjoista,  käsittelen  aihetta 

puhtaasti  lehdistön  näkökulmasta.  Tapahtumatuotantokirjojen  yleinen  ongelma  on 

sidosryhmäajattelun  unohtuminen.  Kuitenkin  laadukkaalle  tapahtumaorganisaatiolle 



juuri  sidosryhmien  näkökulma  on  tärkeintä.  Oleellinen  kysymys  kuuluu:  miten 

tapahtuma voi  vastata  tietyn sidosryhmän tarpeisiin?  Tässä  opinnäytetyössä  keskityn 

selvittämään yhden musiikkifestivaalien sidosryhmän, lehdistön tarpeet.

Tutkimustyössä  ei  arvioida  lehdistön  työtä  helpottavien  seikkojen  vaikutusta 

tapahtuman  järjestelyihin  tai  talouteen.  Tarkoitus  ei  ole  siitä  huolimatta  esittää 

festivaalien pressialueelle hankittavaksi porealtaita tai höyrysaunoja. Työssä keskitytään 

tutkimusongelman mukaisesti vain työn kannalta olennaisiin palveluihin. 

Tapahtumatuotannon parissa työskentelevänä uskon, että opinnäytetyöstä on itselleni 

hyötyä jatkuvasti. Toisaalta se on hyödyllinen opas tapahtumakäytänteistä myös toiselle 

osapuolelle eli lehdistön edustajalle – jona myös tulen toimimaan vastaisuudessakin. 
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2   Media, lehdistö vai pressi – käsitteiden määrittelyä

Tässä  opinnäytetyössä  tarkastellaan  tapahtuman  sidosryhmistä  mediaa  eli  lehdistöä. 

Työn selkeyttämiseksi on määriteltävä, mitä termeillä tarkoitetaan. 

Suomen kielessä sanaa ’lehdistö’ käytetään sanan ’pressi’ synonyyminä. Niillä tarkoitetaan 

kaikkia joukkotiedotusvälineitä. Joukkoviestimistä käytetään myös termiä ’media’, mutta 

se  kattaa  nykyään  välineitä,  jotka  eivät  ole  varsinaisia  viestimiä,  esimerkiksi 

tietokonepelit.  Alun  perin  lehdistö-sanalla  on  viitattu  pelkästään  sanomalehdistöön. 

(Huovila  2004,  7;  Suoninen  2004,  22.)  Tässä  työssä  Lehdistö  musiikkifestivaalien  

sidosryhmänä aihetta  käsitellään  painottuen sanoma-  ja  aikakauslehdistöön  sekä  siihen 

rinnastettavaan  verkkomediaan.  Lisäksi  työ  sisältää  huomioita  radion  ja  television 

puolelta. Niistä kaikista käytetään tällä kertaa yleisnimitystä ’lehdistö’, ’pressi” tai ’media’. 

Lehdistö  välittää  tietoa,  herättää  keskustelua  ja  viihdyttää.  Länsimaissa  toimitustyö 

jaetaan  perinteisesti  laatu-  ja  populaarijournalismiin.  Lisäksi  lehdistö  jaetaan 

maantieteellisesti  kansainvälisiin,  valtakunnallisiin,  maakunnallisiin  ja  paikallisiin 

medioihin.  (Kulttuuritoimijan tiedotusopas 2001, 27 mukaan.) Painettu media ja siihen 

rinnastettavat  verkkojulkaisut  jaetaan  sisällön  mukaan  esimerkiksi  yleisjulkaisuihin, 

ammattijulkaisuihin ja erikoisjulkaisuihin. Radio ja televisio taas jakaantuvat kaupallisiksi 

ja julkisen palvelun medioiksi. (Nordenstreng & Wiio 2001, 25.)
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3   Media on sidosryhmänä tapahtuman avainkomponentteja

Jokaisella tapahtumalla on sidosryhmiä. Ne ovat tapahtumajärjestäjän tuntemia ryhmiä, 

henkilöitä  ja  yhteisöjä,  joita  ilman  tapahtumaa  ei  voi  järjestää.  Tapahtuma  saa 

sidosryhmiltä olennaisia voimavaroja, esimerkiksi osaamista, tietoa, rahaa ja näkemyksiä. 

Suhde  on  aina  kaksisuuntainen,  joten  vastavuoroisesti  sidosryhmät  odottavat 

tapahtuman vastaavan niiden omiin tarpeisiinsa. Henkilökunta odottaa palkkaa, media 

tietoa,  tapahtumakävijät  elämyksiä  ja  sponsorit  näkyvyyttä.  Jokainen  sidosryhmä 

tarvitsee jotakin. (Juholin 2001, 160; 299.) 

Tapahtumajärjestäjä  kykenee  vastaamaan  sidosryhmien  sille  asettamiin  odotuksiin 

parhaiten, kun se tuntee sidosryhmänsä: Mitä vaatimuksia, tarpeita ja odotuksia tietyllä 

sidosryhmällä  on?  Miksi  se  haluaa  olla  vuorovaikutuksessa  juuri  tämän tapahtuman 

kanssa?  Kuinka  tiiviissä  vuorovaikutuksessa  sidosryhmä haluaa  toimia?  Vääränlainen 

suhtautumis- ja  toimintatapa turhauttaa ja  ärsyttää sidosryhmää.  (Juholin 2001,  162–

165.)

Tapahtumajärjestäjän on tiedettävä myös omat tavoitteensa sidosryhmän suhteen: Miksi 

sidosryhmä  on  tapahtumalle  tärkeä?  Mitä  siltä  halutaan?  Entä  miten  tavoitteet 

saavutetaan?  Sidosryhmän  ja  tapahtumajärjestäjän  intressit  eivät  aina  kohtaa.  On 

ymmärrettävää  ettei  tapahtumajärjestäjä  voi  aina  lähteä  siitä,  mikä  sidosryhmälle  on 

parasta tai hyödyllisintä – tai toisinpäin. Silloin kumpikin osapuoli hoitaa suhdetta oman 

yhteisönsä menestykseksi. (Juholin 2001, 162; 192.)

Sidosryhmistä  huolehtiminen  on  tärkeää  mille  tahansa  yhteisölle,  mutta  erityisesti 

tapahtumille, koska ne ovat tuotteina aineettomia. Tapahtumat tuotetaan ja kulutetaan 

ennakkovalmisteluja  lukuun  ottamatta  samaan  aikaan.  Tärkeistä  sidosryhmistä 

esimerkiksi media, tapahtumakävijät ja yhteistyökumppanit eivät saa etukäteen näytettä 

tai  takuuta  tapahtuman  lopullisesta  laadusta.  Miten  siis  vakuuttaa  heille,  että 
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tapahtumaan kannattaa osallistua? Hyvin hoidettu suhde helpottaa tapahtuman myynti- 

ja markkinointityötä. (Kulttuuritoimijan markkinointiopas 2001, 5.)

3.1   Lehdistö sidosryhmänä – asiakas ja tiedonvälittäjä

Lehdistöllä on tapahtumissa kaksi roolia. Toisaalta tapahtuma pyrkii tavoittamaan sen 

kautta  sidosryhmiään  ja  muita  kohdeyleisöjä  eli  lehdistö  toimii  tiedonvälittäjänä. 

Toisaalta se on itsessään yksi keskeinen sidosryhmä. (Juholin 2001, 184.) Kummastakin 

näkökulmasta  katsottuna  lehdistö  kannattaa  huomioida  tapahtumaa  suunniteltaessa. 

Kun  lehdistö  välittää  sidosryhmille  tietoa  tapahtumasta  ja  tapahtumajärjestäjästä,  se 

väistämättä  vaikuttaa  heidän mielipiteisiinsä  ja  tapahtuman yleiseen  imagoon.  Ei  ole 

yhdentekevää,  mitä  mielikuvia  tapahtumaan liitetään.  (Vallo  & Häyrinen 2003,  135–

136.)

3.2   Mediasuhde tuottaa kaksisuuntaisen hyödyn

Sidosryhmäsuhteiden tapaan lehdistön ja tapahtuman suhde perustuu kaksisuuntaiseen 

hyötyyn,  jossa  kumpikin  osapuoli  voittaa.  Perustilanteessa  lehdistö  saa  tapahtumasta 

sisältöä  julkaisuunsa  tai  lähetykseensä,  tapahtuma  taas  saa  ilmaista  medianäkyvyyttä. 

Pidemmälle kehittyneessä suhteessa hyödyt  kasvavat ja monipuolistuvat,  mutta myös 

suhteen hoitoon kuluu enemmän aikaa ja resursseja.  

Tiedotusvälineille  hyvä  suhde  tapahtumaan  merkitsee  kilpailuetua.  Kiinnostavia 

jutunaiheita  tarvitaan,  mutta  niitä  havittelevat  itselleen myös kilpailevat  mediat.  Kun 

yksittäinen julkaisu,  radio- tai  televisiokanava luo hyvän suhteen uutisten lähteeseen, 

esimerkiksi tapahtumaan, ja toimii sen kanssa tiiviissä yhteistyössä, on sillä edellytykset 

napata tapahtuman tuore uutinen ensimmäisenä. (Forssell & Laurila 2007, 13.)
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Tapahtumalle lehdistösuhde tarjoaa mahdollisuuden ilmaiseen julkisuuteen ja sitä kautta 

taloudelliseen  etuun.  Mediaan  pääsy  jutun  kautta  ei  maksa  mitään,  kun  taas  sama 

näkyvyys  esimerkiksi  ostettuna  lehti-ilmoituksena  tai  mainoskampanjana  verottaisi 

tapahtuman  budjettia  tuntuvasti.  Rahavaroistaan  tarkka  tapahtumajärjestäjä 

hyödyntääkin  ensin  tilanteen  uutisarvoon  perustuvan  ”ilmaisjulkisuuden”  ja  sijoittaa 

vasta sen jälkeen maksullisiin viestintäkeinoihin. (Forssell & Laurila 2007, 18.)

Tapahtuma voi mediajulkisuuden kautta informoida itsestään, vaikuttaa imagoonsa ja 

nostaa keskusteluun sille tärkeitä asioita (Juholin 2001, 184). Ilmaisen mediajulkisuuden 

etuna  voidaan  pitää  myös  mielikuvaa  sen  luotettavuudesta:  jutun  kohteena  on  aina 

uskottavampi kuin maksavana ilmoittajana (Ojanen 2003, 14). Tämä johtuu siitä, että 

media  koetaan  edelleen  neutraaliksi  ja  arvovapaaksi  foorumiksi.  Jos  juttu  kertoo 

tapahtumasta  positiiviseen  sävyyn,  tapahtuman  uskotaan  olevan  hyvä.  Toisaalta, 

lehdistö voi tehdä tapahtumasta vähemmän imartelevan jutunkin. Se kannustaa paitsi 

panostamaan tapahtuman laatuun myös lehdistösuhteen hoitoon. (Juholin 2001, 185.)

3.3   Hyvän mediasuhteen ainekset 

Tiedotusvälineitä  eli  potentiaalisia  mediasuhteita  on  valtavasti.  Pelkästään  Suomessa 

toimii  kymmeniä  radio-  ja  televisiokanavia,  parisataa  sanomalehteä  ja  noin  3  500 

aikakauslehteä. (Forssell & Laurila 2007, 21.) Minkään tapahtuman resurssit eivät riitä 

ylläpitämään suhdetta niihin kaikkiin – eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Medioita 

on priorisoitava.  

Mediasuhteen ylläpidossa etusijalla ovat ydinmediat eli  tapahtuman kannalta kaikkein 

tärkeimmät mediat. Ne ovat tiedotusvälineitä, joita tapahtuman kohderyhmät seuraavat. 

Ydinmedioita valittaessa tapahtuman tuleekin miettiä, kenelle se haluaa viestin lähettää? 

Osuvimpien  medioiden  valintaan  vaikuttavat  esimerkiksi  kohderyhmän  sijainti, 

sosioekonominen  ja  ammatillinen  asema  sekä  mediankäyttötavat.  Ihannetilanteessa 
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tapahtuma ja valittu media viestivät samoille ihmisille.  (Forssell  & Laurila 2007, 99–

100.)

Hyvä lehdistösuhde perustuu luottamukseen.  Pohjimmiltaan suhteen etu syntyy siitä, 

että  tapahtuma  ja  media  tuntevat  toisensa.  Kun  tapahtuma  tuntee  tiedotusvälineen 

linjan ja tietää tuttujen toimittajien vastuualueet ja kiinnostuksen kohteet, se osaa tarjota 

oikeaa  tietoa  oikealle  taholle.  Toimitukselle  taas  tuttu  tapahtuma ja  sen organisaatio 

tekee  jutun  suunnittelusta  ja  rakentamisesta  helppoa.  Se  tuntee  organisaation 

luotettavuuden  tietolähteenä,  sen  asiantuntemuksen  ja  kommentointityylin  ja  pystyy 

arvioimaan,  kuka  on  paras  haastateltava  kuhunkin  juttuun.  Lisäksi  toimitus  tietää, 

keneltä saa tarvittaessa taustatietoa, ja miten henkilöt tavoittaa. (Forssell & Laurila 2007, 

106–108.)

Yksi  hyvän  lehdistösuhteen  aineksista  on  jatkuva  yhteydenpito,  joka  ruokkii 

luottamusta.  Asiansa  osaava  tapahtumajärjestäjä  päivittääkin  tietoja  ja  vaihtaa 

säännöllisesti  kuulumisia  ainakin  tärkeimpien  toimittajien  kanssa.  Vaikka 

yhteydenpitoon  kuluu  aikaa,  se  kannattaa,  jos  toimittaja  saa  tapahtumalta  arvokasta 

tietoa, taustoja ja uutisia. Tapahtumaorganisaation ja toimittajan suhde ei kuitenkaan saa 

olla liian läheinen tai henkilökohtainen. Toimittajan riippumattomuus tai objektiivisuus 

jutun käsittelyssä ei saa vaarantua. (Forssell & Laurila 2007, 105–108.)

3.4   Lehdistöpalvelut ovat osa mediasuhteen hoitoa

Lehdistö, kuten mikä tahansa asiakas, odottaa tapahtumalta palvelua. Juholinin (2001, 

196) mukaan jokaisen, jopa ei niin mediaseksikkään, tapahtuman onkin syytä järjestää 

lehdistöpalvelut tavalla tai toisella. Peruspalveluksi riittää, että lehdistö löytää ja tavoittaa 

tarvittaessa tapahtuman yhteyshenkilön, saa yksilöllistä palvelua ja että tapahtumalla on 

toimivat  internetsivut.  Lisäksi  tapahtumajärjestäjän  on  hyvä  olla  oma-aloitteisesti 

yhteydessä  lehdistöön  esimerkiksi  tärkeimpien  tiedotusten  tiimoilta.  Jos  tapahtuma 
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haluaa hoitaa lehdistöpalvelut erityisen hyvin, kannattaa sen asettua lehdistön asemaan 

ja  määritellä  sen  mukaan,  minkälainen  tapahtumasta  heille  järjestetään  (Vallo  ja 

Häyrynen 2003, 135–136).

Juholinin  (2001,  161–162)  mukaan  tapahtuma-organisaatiossa  pitäisi  olla  nimettynä 

jokaiselle  sidosryhmälle  henkilö,  joka  koordinoi  kokonaisuudessaan  suhteen  hoitoa 

kyseiseen  sidosryhmään.  Mediakontakteista  huolehtii  yleensä  tiedottaja. 

Ammattitaitoinen tiedottaja tuntee median toimintatavat ja keskeiset toimittajat, mikä 

on pohja luotettavalle kumppanuudelle. Median lisäksi taitava tiedottaja tuntee oman 

tapahtumaorganisaationsa,  tapahtumansa  ja  toimialansa  perinpohjaisesti.  Toimivan 

yhteistyön  pohjaksi  ei  riitä,  että  tiedottaja  pelkästään  tuottaa  tiedottavaa  materiaalia, 

vaan  hänen  on  kommunikoitava  suoraan  lehdistön  kanssa.  Tiedottajan  olisi  hyvä 

selventää myös muille tapahtumaorganisaation jäsenille, miten median kanssa toimitaan. 

(Juholin 2001, 193.)

Tapahtuman lehdistöpalvelut jaetaan tapahtumaa edeltäviin, sen aikaisiin ja tapahtuman 

jälkeisiin  palveluihin.  Tapahtumaa  edeltävät  lehdistöpalvelut,  esimerkiksi  tiedote  ja 

tiedotustilaisuus  ovat  tärkeitä,  koska  hyvin  hoidettuna  niillä  saa  lehdistön 

todennäköisimmin  saapumaan  tapahtumaan  paikan  päälle  näkemään  ja  kokemaan. 

(Vallo  &  Häyrynen  2003,  103.)  Tapahtuman  omat  prioriteetit  ja  näkyvyystavoitteet 

linjaavat,  mitä  ja  kuinka  monia  medioita  tiedotteilla  lähestytään.  Imagotavoitteet  ja 

käytettävissä olevat resurssit taas määräävät, miten lehdistöpalvelut yleensä hoidetaan. 

Monipuolinen  palvelu  ei  välttämättä  kasvata  budjettia  juurikaan,  kun  taas  suurella 

rahalla hoidettu suhde voidaan pilata esimerkiksi huonolla henkilökohtaisella palvelulla. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 92.)

Asialliset lehdistöpalvelut ja mediasuhteen hoito on erotettava lehdistön ”voitelusta”. 

Lehdistön  painostus  ja  houkuttelu  tai  ylenpalttiset  edut  eivät  ole  enää  asiallista 

suhdetoimintaa. 
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”Jos kohdellaan liian hyvin, sekin voi lyödä takaisin, sillä siitä tulee  

inhottava  olo.  Toimittaja  tietää,  että  häneltä  yritetään  ostaa  

julkisuutta. Silloin hän jättää jutun tekemättä tai hakee siihen toisen  

näkökulman. Eihän hän mikään juoksupoika halua olla!”

– Minna Holopainen, STT (Forssell & Laurila 2007, 110)

 

Journalistin  ohjeiden (2005)  mukaan jokaisella  journalistilla  on oikeus ja  velvollisuus 

torjua  keinot,  joilla  yritetään  ohjata,  estää  tai  rajoittaa  tiedonvälitystä.  Toimittajan 

ammattietiikkaan  kuuluu,  ettei  asemaa  käytä  väärin  ja  vaaranna  siten  omaa  tai 

edustamansa julkaisun journalistista riippumattomuutta. (Huovila 2004, 174.)

3.5   Markkinointiyhteistyö – perusmediasta yhteistyökumppaniksi

Perinteinen mediasuhde voi syventyä markkinointiyhteistyöksi, jolloin tapahtuma myy 

jollekin  mediayritykselle  festivaalien  yhteistyökumppanuuden.  Ennen  tätä  kutsuttiin 

sponsoroinniksi.  Nykyään  puhutaan  mieluummin  markkinointiyhteistyöstä,  koska 

halutaan erottaa tuki hyväntekeväisyydestä ja selventää tapahtuman velvollisuuksia tuen 

saajana. (Kekkonen 2006, 5–6)

Normaalin  mediasuhteen  lailla  markkinointiyhteistyöstä  kehkeytyy  onnistuessaan 

kumpaakin  osapuolta  hyödyttävä  win–win  -tilanne.  Tapahtuma  saa  mediayritykseltä 

taloudellista,  toiminnallista  ja  imagollista  tukea.  Mediayritys  taas  saa  näkyvyyttä  itse 

tapahtumassa ja sen mainonnassa, mutta voi lisäksi hyödyntää tapahtuman mainosarvoa 

ja profiloitua kulttuuritapahtuman tukijaksi. (Kekkonen 2006, 11; 15.)

Markkinointiyhteistyöstä  kulttuuritapahtumien  kanssa  on  tullut  viime  aikoina  yhä 

suositumpaa. Yksi syy tähän on kulttuuritapahtumien vetovoima: niiden kävijämäärät 
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ovat suuria, yritykset taas haluavat tavoittaa suurempia kohderyhmiä. Tämä trendi on 

siirtänyt yritysten sponsorirahoja pois esimerkiksi urheilutapahtumilta. (Kekkonen 2006, 

3.)
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4   Tapahtumien juttutyypit

Medialla  ja  tapahtumalla  on  kummallakin  omat  tavoitteensa  toimitettavien  juttujen 

suhteen.  Media pyrkii  tekemään juttuja,  jotka kiinnostavat sen lukijoita,  kuulijoita tai 

katselijoita  eli  sisältöä,  joka  myy.  Tapahtuma  taas  pyrkii  saavuttamaan  jutuilla 

mediajulkisuutta ja tavoittamaan haluamansa kohderyhmät. (Juholin & Kuutti 2003, 14.) 

Median  ja  tapahtuman  tavoitteet  yhtyvät  parhaiten,  kun  niiden  kohderyhmät  ovat 

samat. Tällöin tapahtuma tarjoaa medialle sen kohderyhmää kiinnostavia juttuvinkkejä 

ja tiedotteita – ja saa ne todennäköisemmin läpi. 

Tapahtuman kannattaa tarjota  oikeanlaisia  aiheita  oikeisiin tiedotusvälineisiin.  Lisäksi 

sen  on  hyvä  miettiä  tiedotetta  lähettäessään  yksittäisen  tiedotusvälineen  formaattia: 

minkälaisia lajityyppejä ja mitä juttutyyppejä tietty media käyttää? (Ojanen 2003, 32.) 

Virallinen  faktatieto  tuskin  ylittää  juttukynnystä  sensaatiolehdessä,  mutta  päivän 

sanomalehteä  se  kiinnostaa.  Harvaan  ilmestyvissä  aikakauslehdissä  taas  hetkelliset 

uutiset ehtivät vanheta jo ennen lehden painoon menoa. 

Jutun läpimenoon ja laajuuteen vaikuttaa moni seikka: yksittäisen tiedotusvälineen linja, 

muu  ajankohtainen  juttutarjonta  ja  tapahtuman  tunnettuus  tai  houkuttelevuus. 

Kulttuuritapahtumat eivät ole esimerkiksi uutisena kiireimmästä päästä, joten juttu voi 

ilmestyä viiveelläkin. (Kulttuuritoimijan tiedotusopas 2001, 11–12.)

4.1   Uutinen on ajankohtainen ja neutraali tosiasia

Uutinen välittää  tosipohjaista  ja  merkittävää  tietoa.  Sen odotetaan kertovan tuoreita 

asioita tai vasta saatuja kiinnostavia tietoja. Sisällöltään uutinen voi olla dramaattinen, 

ristiriitainen, koskettava, läheinen tai vaikkapa inhimillinen. (Ojanen 2003, 20–21; 32–

33.)
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Uutinen  ei  yleensä  ota  kantaa,  vaan  se  on  tarkoitettu  neutraaliksi  juttutyypiksi. 

Pyrkimyksistä huolimatta uutinen ei välttämättä aina säily täysin neutraalina, sillä niitä 

toimittaessa on tehtävä valintoja: Uutinen on saatava valmiiksi nopeasti, jolloin kaikkia 

näkökulmia  ei  ehditä  tarkastaa,  vaan  toimittajan  on  valittava  niistä  tärkeimpänä 

pitämänsä.  Asia on myös ilmaistava tiiviisti, jotta se mahtuu uutislähetykseen tai lehden 

sivuille.  Toisaalta  uutisten  kirjoittaminenkin  on  inhimillistä  työtä.  Toimittajan 

ennakkoluulot ja asenteet voivat vaikuttaa jutun sisältöön ja muotoon. (Ojanen 2003, 

32–33.)

Mediassa  vallitsee  henkilöitymisen  trendi.  Asioihin  liitetään  mielellään  kasvot,  mikä 

näkyy  uutistuotannossakin.  Uutiset  sisältävät  yhä  enemmän  henkilöjournalismia. 

Yritysten sijasta puhutaan yritysten edustajista, jotka taistelevat, neuvottelevat, voittavat 

ja häviävät. Tämän vuoksi uutisia on kuvattu jopa nykypäivän saduiksi. Henkilöityminen 

näkyy  jutuissa  myös  toimituksen  äänenä:  toimittajilta  odotetaan  nykyään  yhä 

henkilökohtaisempaa otetta. Uutisissa se näkyy lähinnä jutun tyylissä. (Ojanen 2003, 32; 

Toimitustilasto 2006 – syventävä sisällönanalyysi, 29.)

Perinteinen  tapahtumasta  tehty  uutinen  kertoo  esimerkiksi  tietoa  tuoreista 

esiintyjähankinnoista  tai  tapahtuman  kävijämääristä  ja  onnistumisesta.  Juttu  referoi 

usein lähdettä, yleensä tapahtuman tiedotetta tai haastateltua tapahtumajärjestäjää.

Tapahtumauutisointiin  liitetään usein puffijutut,  joilla  tarkoitetaan ennen tapahtumaa 

julkaistavaa,  hyödyllistä  julkisuutta  tuovaa  juttua.  Valmista  puffijuttua  ja  puhtaasti 

esimerkiksi ennakkotiedotteen perusteella tehtyä uutista ei välttämättä erota toisistaan. 

Niillä  on  kuitenkin  selvä  ero.  Jälkimmäinen  on  journalistisesti  asianmukainen 

juttutyyppi, puffijuttu taas piilomainontaa, jonka varsinainen päämäärä, sisältö ja idea 

ovat  tekstimainonnallisia.  Journalistinen  ohjeisto  kieltää  tekstimainonnan  ja  puffien 

julkaisun  yksiselitteisesti.  Tapahtumaa  suitsuttavan  puffijutun  taustalla  on  usein 
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mainoskytkentä: lehti on luvannut kirjoittaa puffin tapahtumasta, kun tapahtuma ostaa 

siltä mainostilaa tai -aikaa. (Ojanen 2003, 22.)

4.1.1   Uutinen painetuissa medioissa

Uutiset ovat varsinkin sanomalehtien perusmateriaalia. Sanomalehden toimituksellisesta 

alasta  ja  juttumäärästä  noin  puolet  muodostuu  uutisista.  Uutinen  voi  olla  joko 

yksittäinen  uutisjuttu  tai  osa  uutiskokonaisuutta.  (Toimitustilasto  2006  –  syventävä 

sisällönanalyysi, 3–5; 33.) 

Lehtien juttukokonaisuuksissa uutista taustoitetaan usein niin sanotuilla kainalojutuilla, 

jotka konkretisoivat pääuutisen. Kainalojutut voivat olla esimerkiksi erilaisia näkökulmia 

uutisoituun  asiaan,  esiin  nostettuja  yksityiskohtia,  toimittajan  kommentteja  tai 

faktalaatikoita.  (Ojanen  2003,  21;33.)  Tapahtumauutisen  yhteydessä  tyypillinen 

kainalojuttu sisältää esimerkiksi  tilastotietoa tapahtuman vuotuisista kävijämääristä tai 

faktoja tapahtumasta ”pähkinänkuoressa”.

Vaikka uutiset  ovat lehden perusmateriaalia,  ne valikoidaan yleensä erityisen tarkasti. 

Uutisen läpimenosta päättää usein uutispäällikkö. Sen sijaan jutun näkökulman päättää 

toimittaja. (Ojanen 2003, 32–33.) 

4.1.2   Uutinen radiossa ja televisiossa

Uutisia kuvataan radion hartausohjelmiksi. Siitä huolimatta radiouutisen perusmuoto on 

napakka  sähkeuutinen.  Sähkeuutiset  ovat  lyhyitä  juttukokonaisuuksia,  joissa  asia 

esitetään selkeästi ja täsmällisesti. Radiouutisten tyylille asettaa oman vaatimuksensa se, 

että  kuuntelijan  pitää  ymmärtää  uutinen  yhdellä  ainoalla  kuulemalla.  Toisin  kuin 

kirjoitetuissa  uutisissa  radiouutisissa  kuulija  ei  voi  palata  taaksepäin  tarkistamaan 

epäselväksi jäänyttä kohtaa. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 49–50.)
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Napakoiden sähkeuutisten ongelma on uutisen taustojen kertominen.  Uutisen täytyy 

välittää kuulijalle tuore tieto, mutta jotta tuoreella tiedolla olisi jokin merkitys, kuulija 

tarvitsisi  yleensä  tietoa  asian  taustoista.  Sitä  mahtuu  sähkeuutiseen  vain  rajoitetusti. 

Taustatietojen määrä on toimittajan päätettävissä.  Jos  uutista  on pakko lyhentää,  on 

yleensä varmempaa poistaa vähemmän tärkeitä uusia asioita ja säästää välttämättömät 

taustatiedot. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 51.)

Radiossa  uutiskynnyksen  ylittämisen  helppous  vaihtelee  kuten  muissakin  medioissa. 

Uutisten  kesto  on  yleensä  vakio,  joten  jos  uutisia  on  määrällisesti  vähemmän, 

mitättömämmätkin  uutiset  nousevat  helpommin  esiin.  Toisaalta  uutiskynnyksen 

ylittymiseen  vaikuttaa  radioaseman  luonne  ja  kuuntelijalaajuus.  Valtakunnallisella, 

paikallisella ja maakunnallisella radioasemalla on omat kriteerinsä. Osa radiokanavista 

ostaa  uutispalvelut  suoraan  esimerkiksi  STT:ltä.  Pienillä  paikallisradioilla  toimittajat 

kirjoittavat yleensä ainakin paikallisuutisia. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 51.)

Televisiouutiset  muistuttavat  pitkälti  radiouutisia,  mutta  niiden  vastaanottaminen  on 

helpompaa. Televisiouutisten asiakas ei ole pelkän kuulon varassa, sillä uutissanomaa 

voidaan tehostaa ja selkeyttää esimerkiksi  kuvaavilla inserteillä, teksteillä ja kaavioilla. 

Myös TV:ssä uutiskynnyksen ylitys riippuu yksittäisestä mediasta. Alueellisilla uutisilla ja 

johtavien televisiokanavien pääuutislähetyksillä on erilaiset kriteerit. Tärkeimmät uutiset 

kerrotaan  alkuun,  mutta  lähetyksen  loppupuolella  nähdään  jo  maanläheisempiäkin 

aiheita. (Ojanen 2003, 37.)

Uutisten  ohella  puhutaan  usein  raporteista.  Raportointi  perustuu  välittömään 

elämykseen  ja  kokemukseen  jostain  asiasta.  Juttua  tekevä  reportteri  on  ikään  kuin 

lähetyksen  silmät  ja  korvat  tapahtumapaikalla.  Raportit  ovat  yleensä  lyhyitä,  vain 

muutaman  minuutin  mittaisia.  Niitä  käytetään  esimerkiksi  normaalien  uutisten 

elävöittäjänä  ja  laajennuksena  tai  osana  muuta  lähetystä.  Raportit  voivat  olla 
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nauhoitettuja tai suoraa lähetystä ja niitä taustoitetaan usein taustatiedoilla, juonnoilla ja 

lähetyksessä olevilla haastateltavilla. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 90–91.) 

4.2   Feature-jutut viihdyttävät ja pureutuvat asiaan

Feature-jutut  ovat  erikoisjuttuja,  artikkeleja,  reportaaseja  tai  ohjelmia,  jotka  sisältävät 

human  interest  -aineistoa.  Ne  voivat  liittyä  esimerkiksi  johonkin  ajankohtaiseen 

uutiseen,  mutta  sisältö  on usein ajattomampaa ja  monipuolisempaa  kuin esimerkiksi 

uutisissa. (Ojanen 2003, 33–34.)

Tyypilliset  feature-jutut,  artikkeli  ja  reportaasi  ovat  kumpikin  suhteellisen  laajoja 

selvityksiä jostakin aiheesta.  Artikkeli  voi olla ensisijaisesti tietoa antava, mutta myös 

kantaaottava  mielipidejuttu.  Tietylle  segmentille  kohdennetut  erikoislehdet  sekä 

esimerkiksi  sanomalehtien  alkusivut  sisältävät  usein  asiantuntijoiden  kirjoittamia 

artikkeleita.  Artikkelit  voivat  sisältää  haastatteluita,  kuvia,  tilastoja  ja  esimerkiksi 

tietoiskuja. Myös reportaasit sisältävät tyypillisesti haastatteluja ja kuvia. Juttutyyppien 

ero  piilee  siinä,  että  reportaasi  tehdään  jutun  aiheesta  sen  tapahtumahetkellä. 

(Aikakausmedia 21.3.2008)

Sanoma-  ja  aikakauslehtien  perinteisiä  feature-juttuja  ovat  kuvailevaan  tyyliin  tehdyt 

elämäntapajutut sekä toimituksen ideoimat viihteelliset juttusarjat. Ne ovat ajattomia, 

viihdyttäviä  ja  aihettaan  laajemmin  taustoittavia  –  aihe  voi  olla  hyvinkin  arkinen. 

Juttuihin sisältyy usein monia näkökulmia, ja aiheesta pyritään välittämään lukijalle sen 

olennainen  sisältö  laajempaan  yhteyteen  asetettuna.  Sanomalehdistössä  ajattomat 

feature-jutut ja reportaasit valtaavat noin 14 %:a juttualasta. Juttuja ei välttämättä ole 

määrällisesti  montaa,  mutta  ne  ovat  tyypillisesti  suhteellisen  suurikokoisia. 

(Toimitustilasto 2006 – syventävä sisällönanalyysi, 38; Aikakausmedia 21.3.2008.) 
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Perinteisiä  tapahtumista  tehtyjä  feature-juttuja  ovat  tapahtumareportaasit,  joita 

julkaistaan  käytännössä  kaikissa  mediaryhmissä.  Reportaasit  sisältävät  yleensä  varsin 

monipuolisesti esimerkiksi tapahtuman tunnelmia, artistihaastatteluja ja kuvamateriaalia. 

4.3   Makasiinilähetys ja silppujuttu koostuvat elementeistä

Radion ja television makasiinilähetykset ja lehtien silppujutut ovat rakenteeltaan hyvin 

lähellä toisiaan. Makasiinilähetys koostuu ohjelmaelementeistä, esimerkiksi raporteista, 

juonnoista,  haastatteluista  ja  musiikista,  jotka  ohjelman  juontaja  sitoo  yhteen. 

Silppujutut taas sisältävät useita lyhyitä tekstejä sekä kuvia. (Kujala, Lahti & Tamminen 

1998, 42–44.)

Makasiinilähetysten  keskeinen  piirre  on  elementtien  lyhytmuotoisuus.  Ohjelman 

perinteinen kaava perustuu ”keskivertobiisin” pituuteen eli  kolmeen minuuttiin. Kun 

juttuelementit  ovat  niitä  rytmittävän  musiikin  kanssa  osapuilleen  samanmittaisia, 

ohjelman rytmistä saadaan toimiva: makasiiniohjelma uusiutuu ennalta aavistettavasti, 

lyhyissä jaksoissa. Näin kuulijan uskotaan pysyvän kanavalla varmemmin. (Kujala, Lahti 

& Tamminen 1998, 42–44.)

Makasiiniohjelmien  kaavasta  johtuen  ohjelmaelementit  ovat  tiiviitä.  Esimerkiksi 

haastatteluraportit  pyritään  mahduttamaan  3–5  minuuttisiksi  tai  lyhyemmiksi.  Tästä 

seuraa se, että osamateriaalit jäävät usein pinnallisiksi. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 

42–44.)  Sama pätee  painettuihin silppujuttuihin.  Perinteisiä  lehtien silppujuttuja  ovat 

erilaiset  seurapiiripalstat,  tapahtumakalenterit  ja  in/out  -palstat.  (Aikakausmedia 

21.3.2008.)

Tapahtumat  näkyvät  makasiinilähetyksissä  esimerkiksi  tapahtuma-alueelta  lähetettyinä 

haastatteluina  tai  lyhyinä  raportteina.  Niitä  sisällytetään  radion  lähetysvirtaan  tai 

esimerkiksi television musiikkiohjelmaan. Silppujutuissa tapahtumat näkyvät esimerkiksi 
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seurapiiripalstojen  julkkisbongauksina  tai  ennakkoon  tapahtumakalenterissa,  jonka 

yhteyteen voi saada tapahtumasta pienen esittelynkin. 

4.4   Haastattelu 

Haastattelu  voi  olla  tyyliltään  uutismainen  tai  puhtaasti  kuvaileva  featurejuttu.  Sillä 

voidaan hakea tietoa, kannanottoa, kokemuksia tai mielipiteitä. Haastattelu muodostuu 

kysymyksistä  ja vastauksista eli  on pohjimmiltaan toimittajan ja haastateltavan välistä 

vuoropuhelua.  Arkoja  aiheita  käsittelevissä  jutuissa  haastateltava  voidaan  jättää 

anonyymiksi ääneksi. Haastateltavana voi olla myös useampi ihminen, joilta esimerkiksi 

kysytään kantaa samaan asiaan. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 54; Aikakausmedia 

21.3.2008.)  Haastattelupyyntöön  kannattaa  suostua,  sillä  silloin  voi  vaikuttaa  jutun 

sisältöön.  Kieltäytymiseen  ainakin  halutaan  pätevä  syy,  muuten  tapahtumajärjestäjä 

saattaa leimautua avoimen tiedonvälityksen vastustajaksi. (Juholin 2001, 199.) 

Haastateltavalla  on oikeus tarkistaa juttu ennen julkaisua. Asiasta  kannattaa sopia jo 

haastattelutilanteessa:  milloin  jutun  saa  luettavaksi  ja  milloin  toimittaja  tarvitsee 

mahdolliset  korjaukset.  Juttu  lähetetään  haastateltavalle  sähköpostitse  tai  toimittaja 

lukee sen hänelle puhelimessa. Haastateltava saa korjata juttuun päässeet asiavirheet ja 

oikaista selvät väärinkäsitykset. Sen sijaan jutun sävy, otsikot, ingressi ja kuvateksti ovat 

vapaasti toimituksen päätettävissä. (Juholin 2001, 199–200.)

Jos virhe pääsee julkaistuun juttuun asti, se oikaistaan. Oikaisu pyritään julkaisemaan 

mahdollisimman  pian.  Sen  voi  lähettää  toimitukseen  sähköpostitse,  jotkut  tilanteet 

vaativat  soitonkin  toimittajalle.  Ihan  pieniä  ja  merkityksettömiä  asiavirheitä  ei 

välttämättä kannata edes oikaista. (Juholin 2001, 201.)

Radiossa ja televisiossa haastattelu on joko suora tai nauhoitettu. Käytännössä suorassa 

ja nauhoitetussa haastattelussa on paljon samaa, mutta suorassa lähetyksessä toimittaja 
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ei voi valikoida parhaimpina pitämiään osuuksia lähetykseen. Haastattelutyyli  ja -tapa 

riippuvat  täysin  ohjelmasta;  toiset  ohjelmat  edellyttävät  rajoitetumpaa  tyyliä,  toisissa 

toimittajat voivat käyttää enemmän taiteellista vapauttaan. (Kujala, Lahti & Tamminen 

1998, 54.)

Aikakauslehdissä tyypillinen henkilöhaastattelu on niin sanottu taustoitettu henkilökuva. 

Jutussa  yhdistyvät  kerrontana  toimittajan  hankkimat  taustatiedot  ja  haastateltavan 

repliikit.  Osa  henkilöhaastatteluista  rakentuu  toimittajan  ja  haastateltavan  dialogista, 

jolloin myös kysymykset  tai  toimittajan repliikit  näkyvät.  (Aikakausmedia 21.3.2008.) 

Sanomalehdissä  tyypillisiä  haastatteluja  ovat  henkilöjutut  ja  henkilöihin  keskittyvät 

sarjat.  Jutut  ovat  usein  suurikokoisia.  Tyypillinen  henkilöhaastattelu  on  esimerkiksi 

merkkipäiväjuttu. (Toimitustilasto 2006 – syventävä sisällönanalyysi, 38.)

Tapahtumista tehdään usein ennakkoon tai jälkikäteen tapahtumajärjestäjän haastattelu. 

Haastattelu  antaakin  tapahtumalle  kasvot.  Tapahtumissa  tehdään  paljon  myös 

artistihaastatteluita, joissa haastattelupaikka eli festivaali on näkyvässä roolissa.

4.5   Arvostelut ja muut mielipidejutut haastavat keskustelemaan

Mielipiteeseen  perustuvien  juttujen  tehtävä  on tarjota  pohdintaa  ja  keskustelua  sekä 

kutsua  median  kuluttaja  keskusteluun  mukaan.  Lehdissä  mielipidejuttuja  ovat 

esimerkiksi pääkirjoitus, kolumnit ja yleisöosastokirjoitukset, radiossa ja televisiossa taas 

erilaiset keskusteluohjelmat tai vaikkapa puhelinkontaktiohjelmat. (Toimitustilasto 2006 

– syventävä sisällönanalyysi, 33; Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 63.)

Sanomalehdissä  mielipidejuttuja  on  noin  10  %:a  jutuista.  Niistä  kolmannes  on 

toimituksen omia mielipiteitä, kuten pääkirjoitus, toimittajien artikkelit ja kolumnit sekä 

kommentit  juttukokonaisuuksien  yhteydessä.  Toimitus  voi  omilla  mielipiteillään 

täydentää julkisessa keskustelussa esiintyneitä näkökulmia, esittää vasta-argumentteja ja 
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nostaa  esiin  uusia  kysymyksiä.  Pääkirjoitus  on  usein  lehden  virallinen  kannanotto 

johonkin  ajankohtaiseen,  lehdestä  riippuen,  paikalliseen  tai  yhteiskunnalliseen 

kysymykseen. (Ojanen 2003, 35; Toimitustilasto 2006 – syventävä sisällönanalyysi, 7–

9;33.)

Noin  viidennes  sanomalehden  mielipidejutuista  on  ”asiantuntijoilta”  tulevia  tekstejä, 

esimerkiksi  ulkopuolisen  kirjoittajan artikkeleita  ja  kolumneja  sekä  erilaisia  sitaatteja. 

Kutakuinkin loput sanomalehden mielipideteksteistä tulee suurelta yleisöltä eli lukijoilta. 

Lukijoiden  ajatuksia  julkaistaan  paitsi  yleisöosastokirjoituksina  myös 

tekstiviestikokoelmissa  ja  lehden  keskustelupalstalta  poimittuina  kommentteina. 

(Toimitustilasto 2006 – syventävä sisällönanalyysi, 7–9;33.)

Yksi  radion  ja  television  perinteisimmistä  mielipideohjelmista  ovat  talk  showt  eli 

keskusteluohjelmat. Ne rakentuvat jonkin aiheen tai aiheiden ympärille ja ohjelmassa on 

merkittävässä roolissa keskustelijoiden toisistaan poikkeavat kannat. Kun keskustelijat 

ovat  asiasta  erimieltä,  he  joutuvat  opponoimaan  toisiaan  ja  perustelemaan  omaa 

kantaansa.  Näin  syntyy  keskustelua  –  jota  kuulija  tai  katsoja  saa  seurata. 

Keskusteluohjelmat vaativat tekijältään mediapersoonallisuuden hyödyntämistä. (Kujala, 

Lahti ja Tamminen 1998, 61.) 

 

Kulttuuritapahtumista  kirjoitetaan  säännöllisesti  arvosteluja  sekä  toimituksen  että 

erilaisten  asiantuntijoiden  toimesta.  Esimerkiksi  rockfestivaalit  aiheuttavat 

lieveilmiöillään keskustelua puolesta ja vastaan myös median kuluttajissa. Siksi festivaalit 

pääsevät usein myös yleisönosastokirjoituksiin ja muissa mielipidefoorumeille.
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5   Tutkimus- ja analyysimenetelmät

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten hyvä tapahtumajärjestäjä huomioi 

lehdistön tarpeet, ja mitkä lehdistöpalvelut ovat tapahtumassa lehdistön näkökulmasta 

olennaisimpia.  Tutkimuksen  pohjana  käytettiin  kirjoittajan  samasta  aiheesta  keväällä 

2007  tekemää  seminaarityötä,  jonka  sisältö  perustui  alan  kirjoista  ja  muutamien 

suomalaisten  musiikkifestivaalien  internetsivuilta  kerättyihin  tietoihin  sekä  omiin 

kokemuksiin.  Tietopohjaa  laajennettiin  tässä  jatkotutkimuksessa  paitsi  alan  kirjojen 

myös  muutaman  toimittajahaastattelun  pohjalta.  Tämän  varsin  kvalitatiivisin 

menetelmin toteutetun tutkimuksen työvaiheita olivat pohjatietojen analysointi, uuden 

tiedon keruu ja analysointi sekä lopuksi tietojen koonti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

5.1   Tutkimuksen pohjatyöt keväällä 2007

Tutkimuksen  pohjatietona  käytetty  seminaarityö  perustui  alan  kirjoihin, 

internetlähteisiin  ja  kirjoittajan  omiin  kokemuksiin.  Kirjatutkimuksella  pyrittiin 

hankkimaan  tietoa  varsinkin  tapahtumia  edeltävistä  pressipalveluista  kuten 

tiedottamisesta  ja  tiedotustilaisuuksien  järjestämisestä.  Lähteenä  käytetty  kirjallisuus 

koostui  mahdollisimman  tuoreista  tapahtumatuotantoa,  tiedottamista  ja  toimittajan 

työtä  käsittelevistä  teoksista.  Internetlähteitä  tutkimalla  ja  omakohtaisia  kokemuksia 

analysoimalla  pyrittiin  puolestaan  löytämään  ja  kokoamaan  konkreettisia  lehdistön 

tarvitsemia palveluja, painopisteen ollessa enemmän tapahtuman aikaisissa palveluissa.

Internetlähteinä  käytettiin  musiikkifestivaaleista  Ilosaarirockia  (Joensuu)  ja 

Provinssirockia  (Seinäjoki),  jotka  esitellään  lyhyesti  liitteessä  yksi.  Ne  valittiin 

tutkimusmateriaaliksi  harkinnanvaraisesti,  ja  valintaan  vaikuttivat  festivaalien 

tunnettuus,  imago  ja  perinteikkyys.  Provinssirock  on  imagoltaan  laadukas  festivaali, 

Ilosaarirockin  vahvuus  piilee  paitsi  laadussa  myös  tapahtumajärjestäjän 

asiakaslähtöisessä asenteessa.
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Omakohtaiset  kokemukseni  festivaalien  pressipalveluista  olivat  kesiltä  2005  ja  2006, 

jolloin tein freelancerina juttusarjaa nuortenlehti Suosikkiin. Havaintopaikkojani olivat 

rockfestivaaleista  Kalajoen  Juhannus,  Rockperry  (Vaasa),  Wanaja  Festival 

(Hämeenlinna), Nummirock (Kauhajoki) ja Rockcock (Kuopio) sekä heilanhakuteeman 

ympärille rakennettu musiikkifestivaali, Haku päällä (Kurikka). Kaikki tapahtumat ovat 

kokoluokaltaan suuria tai keskisuuria, hyvin tunnettuja ja vähintään kaksipäiväisiä. Myös 

nämä festivaalit esitellään lyhyesti liitteessä 1 (Liite 1).

Kerätyt tiedot jäsenneltiin seminaarityössä tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin 

ja  tapahtuman  jälkeisiin  pressipalveluihin.  Pressipalvelut  hyvin  järjestetyillä 

rockfestivaaleilla ovat samantyyppiset, joten olennaiset asiat olivat helposti havaittavissa 

ja kerättävissä.

5.2   Opinnäytetyön tutkimus- ja analyysimenetelmät

Opinnäytetyöprosessi alkoi vanhan tiedon analysoinnilla ja tutkimuksen suunnittelulla. 

Tutkimusta  päätettiin  laajentaa  koskemaan  tiedotusvälineistä  olennaisilta  osin  myös 

televisiota ja radiota. Teoriaosuudessa päädyttiin käsittelemään syvällisemmin median ja 

tapahtuman  välistä  suhdetta  ja  kokonaan  uutena  aihealueena  juttutyyppejä,  joita 

tapahtumasta  tyypillisesti  tehdään.  Teoriaosuuden  uusina  tietolähteinä  käytettiin  alan 

kirjallisuutta. Empiiriseen osuuteen päätettiin tuoda syvyyttä haastattelemalla muutamaa 

tapahtumien  parissa  työskentelevää  toimittajaa.  Hyvin  kvalitatiivisten  haastattelujen 

tavoitteena  oli  kerätä  kokemuksiin  pohjautuvaa  tietoa  ”kentältä”.  Empiriaa 

täsmennettiin myös uusien kirjallisten lähteiden avulla.

5.2.1   Toimittajahaastattelut

Toimittajahaastatteluilla  haettiin  kokemuspohjaista  tietoa  toimittajille  oleellisimmista 

pressipalveluista  tapahtuman eri  vaiheissa.  Lisäksi  pyrittiin  selvittämään mitkä  seikat 
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vaikuttavat  siihen,  että  toimittaja  kokee  tapahtuman  juttukeikkana  onnistuneeksi  tai 

katastrofiksi.  Tiedonkeruumenetelmänä  päädyttiin  käyttämän osaksi  käytännön  syistä 

(tutkijan  maantieteellinen  sijainti)  sähköpostikyselyä,  jota  tarkennettiin  tilanteen 

vaatiessa puhelimitse.

Haastatteluun  osallistuneet  toimittajat  valittiin  harkinnanvaraisesti.  Mukaan  haluttiin 

edustajat  sekä  sähköisestä  mediasta  että  sanoma-  ja  aikakauslehdistä.  Lisäksi 

tutkimukseen  haluttiin  vastaamaan  freelancer-toimittaja,  joka  on  kiertänyt  useita 

festivaaleja.  Osallistujavalintaan  vaikuttivat  voimakkaimmin  tutkijan  suhteet 

toimituksiin,  toisaalta  musiikkifestivaaleilla  viihtyvien  medioiden  tunnettuus  ja 

haastateltavien  saatavuus.  Tutkimuksella  pyrittiin  hankkimaan  vain  suuntaa-antavaa 

tietoa ja näkemyksiä, joten sen perusteella päätettiin, että yksi edustaja kustakin edellä 

mainituista toimittajaryhmästä on tutkimuksen kannalta riittävä otos.

Toimittajahaastatteluun  osallistui  neljä  eri  henkilöä:  aikakauslehden  toimittaja, 

paikallisen  sanomalehden  toimittaja,  freelancer  sekä  valtakunnalliseen  radioon  ja 

verkkomediaan  sisältöä  tekevä  toimittaja.  Haastatteluun  saatiin  mukaan  myös 

päätoimittajan näkemys, sillä viimeksi mainittu työskentelee edustamassaan mediassaan 

päätoimittajana.  

Haastattelua  varten  laadittiin  kysymysrunko  (Liite  2),  joka  koostui  yhteensä  viidestä 

avoimesta kysymyksestä. Listasta ei haluttu pitkää ja monimutkaista, koska haastattelu 

tehtiin  sähköpostitse.  Kysymysten  yhteyteen  listattiin  vinkiksi  muutamia 

pressipalveluita,  joilla  pyrittiin  helpottamaan  toimittajia  niiden  tarpeellisuuden 

arvioinnissa.  Toimittajat  saivat  vastata  kysymyksiin  anonyymisti,  jotta  vastauksissa 

vältyttiin  turhalta  kainostelulta.  Kysymysrunko  testattiin  ennen  haastatteluita  yhdellä 

toimitustyötä tehneellä henkilöllä. 
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Haastattelun tulokset esitellään lyhyesti seuraavassa kappaleessa,  Toimittajahaastattelujen  

tulokset. Lisäksi haastattelujen anti sisällytetään aihepiireittäin opinnäytetyön lukuun 6 eli 

tutkimuksen tuottamaan uuteen ”pressityökaluun”.

5.2.2   Toimittajahaastattelujen tulokset

Toimittajahaastattelujen tuottama sisältö kysymyksittäin oli seuraavanlainen:

1. Mitkä ovat tärkeimpiä pressipalveluita ennen tapahtumaa?

Kaikkein tärkeimmiksi  tapahtumaa edeltäviksi  pressipalveluiksi  miellettiin ajan 

tasalla  olevat  internetsivut,  joita  peräänkuuluttivat  kaikki  paitsi 

sanomalehtitoimittaja. Sivujen toivottiin sisältävän monipuolisesti tapahtumaan 

osallistumista  helpottavaa  tietoa  sekä  taustatietoa  juttua  varten.  Lisäksi 

tapahtumaa edeltävistä pressipalveluista arvostettiin napakkaa tiedotetta.

2. Mitkä ovat tärkeimpiä pressipalveluja itse tapahtumassa?

Tapahtuman  aikaisista  palveluista  jokainen  toimittaja  arvosti  eniten  sitä,  että 

kaikki  toimii  mutkattomasti,  jolloin  työnteko  on  sujuvaa.  Työntekoa 

helpottavaksi  seikaksi  mainittiin  useimmin vaivattomasti  saatavilla  oleva  tieto: 

hyvä ennakko ohjeistus, selkeä infopiste tai tavoitettavissa oleva yhteyshenkilö. 

Lisäksi  oleellisena  tapahtuman  aikaisena  pressipalveluna  pidettiin  rauhallista 

haastattelupaikkaa. 

3. Entä mitkä ovat tärkeimpiä pressipalveluja tapahtuman jälkeen?

Tärkeimpänä pidettiin nopeasti tapahtuman jälkeen julkaistavaa tiedotetta, joka 

summaa  tapahtuman.  Kaksi  toimittajaa  toivoi  tiedotteen  mukaan,  jos 

mahdollista, muutamia kuvia. 
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4.  Muistele  parasta  työkeikkaasi  tapahtumassa  –  mitkä  asiat  tekivät  siitä 
parhaan? 

Kaikki  toimittajat  kuvasivat  parhaimmaksi  työkeikakseen  tapahtuman,  jossa 

kaikki oli sujunut helposti. Parhaaseen työkeikkaan oli yleensä liittynyt mukava 

tapahtumaorganisaation  edustaja,  joka  oli  palvellut  haastateltua  toimittajaa 

yksilöllisesti – jolloin toimittaja oli kokenut, että häntä arvostetaan tapahtumassa. 

5.  Muistele  hirveintä  työkeikkaasi  tapahtumassa –  mitkä asiat  tekivät  siitä 
hirveimmän?

Toimittajat eivät kokeneet kohdanneensa kovin hirveitä työkeikkoja. Yleisimmin 

huonoa  työkeikkaa  kuvattiin  sujuvuudeltaan  hankalaksi  ”säätämiseksi”  tai 

olosuhteiltaan  huonoksi,  esimerkiksi  sään  puolesta.  Toimittajien  vastauksista 

saattoi  päätellä,  että  he  osasivat  kokemuksen  vuoksi  varautua  mahdollisiin 

ongelmiin jo ennakkoon.

5.2.3   Toimittajahaastattelujen luotettavuus ja puolueettomuus

Toimittajahaastattelun tuloksia voidaan pitää sikäli pätevinä, että tulokset mittaavat sitä 

mitä  niiden  oli  tarkoituskin  mitata.  Tieteellisesti  haastattelun  tuloksia  ei  voida  pitää 

luotettavina,  koska  otoskoko  on  vain  neljä  henkilöä.  Tulokset  antavat  kuitenkin 

viitteellistä  tietoa,  mikä  olikin  tutkimuksen  kannalta  riittävää.  Haastattelun 

luotettavuutta parantaa se, että väärinymmärryksen mahdollisuus oli pieni: kysymykset 

olivat  selkeitä  ja  aihe  vastaajille  hyvin  tuttu.  Toimittajien  vastaukset  olivat  myös 

keskenään hyvin yhteneväisiä. 

Vastaajat  suhtautuivat  haastatteluun  suopeasti.  Kysymysrunko  oli  lyhyt,  joten 

haastatteluun osallistumista ei pidetty vaivalloisena tai aikaa vievänä, ja siksi vastaajat 

jaksoivat  todennäköisesti  keskittyä  sen  vastaamiseen  loppuun asti.  Haastateltavilla  ei 

ollut myöskään syytä salailla tai kaunistella tietoa. Lisäksi he saivat vastata anonyymisti.
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Haastattelun tuloksia voidaan pitää puolueettomina, sillä tutkijalla ei ole syytä vääristellä 

tuloksia.  Tutkimuksen  taustalla  ei  ole  toimeksiantavaa  yritystä  tai  yhteisöä,  jota 

tietynlaiset tulokset voisivat hyödyttää.

5.3   Koko tutkimuksen luotettavuus ja puolueettomuus

Opinnäytetyön aineistoa voidaan pitää luotettavana. Kirjatutkimuksella tuotettu aineisto 

oli keskenään yhtenevää. Eri näkökulmista kirjoitetut kirjat lähinnä täydensivät toisiaan, 

samoin  internetlähteet,  omat  kokemukseni  ja  toimittajahaastattelun  tulokset.  Eri 

tietolähteistä  hankittu  aineisto  oli  niin  laaja,  että  havaintomateriaalista  löytyi  sekä 

positiivisia että negatiivisia esimerkkejä pressipalveluiden järjestämisestä. Lisäksi aihe oli 

tutkijalle ennestään tuttu. 

Tutkimusmateriaalia voidaan pitää myös puolueettomana. Vaikka tutkija on aiemmin 

edustanut pressiä, mitään intressejä vääristelyyn ei ole. Samoihin tuloksiin olisi päästy, 

jos tutkimuksen tekijää olisi vaihdettu. Tutkimuksen puolueettomuutta parantaa se, ettei 

tarkoitus ole vertailla eri tapahtumia tai niiden pressipalvelujen tasoa, vaan kartoittaa 

lehdistön  kannalta  parhaimmat  ja  oleellisimmat  toimintatavat.  Tämän  vuoksi 

tutkimuksen  tuottamassa  pressityökalussa  eli  luvussa  kuusi  ei  mainita 

havaintomateriaalina käytettyä festivaalia vaan pelkästään lähteenä käytetyt kirjat.  
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6   Pressityökalu – opas musiikkifestivaalin lehdistösuhteisiin

Tapahtumajärjestäjä hoitaa suhdettaan lehdistöön tapahtuman koko tuotantoprosessin 

ajan.  Mitkä  pressipalvelut  ovat  toimittajien  näkökulmasta  tärkeimpiä  tapahtuman eri 

vaiheissa? Tämän tutkimuksen haastatteluun vastanneilla toimittajilla oli asiasta täysin 

yhtenevä  näkemys.  Ennen  tapahtumaa  tärkeimpiä  pressipalveluja  ovat  ajantasaiset 

internetsivut,  joista  löytyy  tuhti  paketti  tietoa  tapahtumasta  sekä  tiedotteet.  Itse 

tapahtuman aikana toimittaja odottaa, että kaikki toimii jouhevasti, jolloin lehdistö voi 

keskittyä  olennaiseen  eli  työntekoon.  Tapahtuman  jälkeen  olennaisinta  on  saada 

nopeasti tiedote kävijämääristä ja festivaalien sujumisesta ylipäätään.

6.1   Ennen festivaaleja liikkuu tieto

Lehdistöä  on  syytä  informoida  tapahtumasta  hyvissä  ajoin.  Jos  tapahtuma  herättää 

välittömästi  lehdistön  kiinnostuksen,  siitä  tehdään  ehkä  jo  ennakkojuttu.  Ainakin 

toimittaja  tietää  varautua  työkeikkaan  tapahtumapäivänä  ja  voi  suunnitella  sieltä 

tehtävää  juttua  ennakkoon.  (Kulttuuritoimijan  tiedotusopas  2001,  11–12.)  Lehdistöä 

kannattaa  informoida  ajoissa  myös  festivaaleja  edeltävästä,  medialle  järjestettävästä 

akkreditoinnista. Akkreditoinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6.1.4.

Lehdistölle  kerrotaan  tapahtumasta  tiedotteella,  tiedotustilaisuudella  tai  henkilö-

kohtaisesti.  Lisätiedon  ja  juttumateriaalin  välittämiseen  ovat  laadukkaat  internetsivut 

oivallinen väline.  Ennen yhteydenottoa kannattaa miettiä,  miten kukin tiedotusväline 

mahtaa haluta tietoa tapahtumasta: Haluaako se sitä suoraan tapahtuman edustajalta vai 

välillisiä  kanavia  pitkin?  Entä kuinka paljon ja  kuinka usein se  tietoa  odottaa? Liian 

innokas tiedotus saattaa ärsyttää ja tuntua painostamiselta, mikä taas saattaa näkyä jutun 

saamassa mediatilassa. (Juholin 2001, 162–165.) 
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Suorassa tiedonvälityksessä lehdistö ja tapahtumajärjestäjä ovat kasvokkain tai ainakin 

puhelinyhteydessä. Näitä tiedotuskeinoja ovat esimerkiksi (Juholin 2001, 162–165; 176–

177.):

• vapaamuotoiset tapaamiset

• suuremmalle joukolle järjestetyt tiedotustilaisuudet

• toimittajan tutustumiskäynnit tapahtumaan/tapahtumaorganisaatioon

• kutsutilaisuudet, pienryhmätilaisuudet

• lehdistölle  järjestetty  ennakkotutustuminen  esimerkiksi  ohjelmistoon  tai 

koekäyttömahdollisuus

• oheistapahtumat

• tutustumiskäynnit, vierailut, matkat ja seminaarit.

Välillisiä kanavia pitkin kulkeva tieto on toimiva vaihtoehto, kun arvoasteikossa painaa 

tiedon nopea saatavuus, ja toimittajalla on kiire. Tieto välittyy esimerkiksi sähköpostitse, 

internetin kautta,  tiedotteella,  kirjeellä,  julkaisuilla,  esitteillä sekä mainonnalla yleensä. 

(Juholin 2001, 162.) 

6.1.1   Tiedote, tapahtumajärjestäjän perustyökalu

Tiedote  on mutkaton tapa  kertoa  tapahtumasta.  Se  julkaistaan  joko sellaisenaan,  tai 

toimittaja muokkaa siitä uutisen (Ojanen 2003, 49). Tiedotetta kirjoittaessa kannattaa 

muistaa,  ettei  asioita  kirjoita  toimittajalle  vaan suurelle  yleisölle.  Hyvä tiedote  toimii 

tapahtuman  käyntikorttina.  Sen  tulisi  olla  napakka,  helposti  silmäiltävä  ja  enintään 

yhden A4-arkin pituinen. (Tiedotusopas 2001, 6–7.) 

Jos  tapahtumajärjestäjällä  on  tarjota  ensimmäisen  tiedotteen  mukana  medialle 

hyvälaatuinen,  painokelpoinen  kuva,  tiedote  menee  todennäköisesti  läpi.  Näin 

tapahtuma saa ilmaisen ennakkomainoksen sekä jutun, joka todennäköisemmin luetaan 
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– varsinkin pieni kuvaton juttu kun jää helposti lukematta. Lehti taas saa hyvännäköisen 

jutun, jossa on palvelujournalismia mukana eli kumpikin osapuoli voittaa.

Tiedotteissa  laatu  voittaa  määrän.  Ensinnäkään  tiedotteita  ei  kannata  lähettää 

massapostina  kaikkiin  mieleen  tulleisiin  medioihin,  vaan  pelkästään  niihin,  joita 

tapahtuman uskotaan kiinnostavan tai joita se koskettaa. (Juholin 2001, 197.) Toiseksi, 

toimituksiin tulvii tiedotepostia paljon, joten tärkeiksi koetuille medioillekaan ei kannata 

uutisoida  liikaa.  Tutkimusta  varten  haastateltujen  toimittajien  mukaan  esimerkiksi 

kerran viikossa lähetetty tiedote on vielä hyvää mediasuhteen hoitoa. Tiedotteessa tulee 

kuitenkin olla juttupotentiaalia. Turhaa  ”Nyt ois taas tarjolla jotain megasiistii!”  -tyyppistä 

spämmäystä ei sähköpostilaatikkoon haluta.

Tapahtumasta  tiedottaessa  kannattaa  olla  liikkeellä  ajoissa.  Näin  tapahtumalla  on 

mahdollisuus päästä mukaan erilaisiin festivaalijuttupaketteihin tai -kalentereihin, joita 

eri  julkaisut  kokoavat  ennakkoon.  Esimerkiksi  aikakauslehdet  julkaisevat  kesän 

kynnyksellä  usein  jutun  tulevan  kesän  festivaalitarjonnasta.  Jos  tähän  haluaa  pyrkiä 

mukaan,  tieto  tapahtumasta  tulee  saada  toimitukseen  ajoissa,  yleensä  viimeistään 

huhtikuun aikana. 

Tiedotteen sisällölle on helppo kaava: tärkein viesti otsikkoon, tärkeimmät asiat alkuun 

ja  vähemmän  tärkeät  loppuun.  Näin  esimerkiksi  toimitusten  on  helppo  tarvittaessa 

lyhentää  tiedotetta  lopusta.  (Kotilainen  2004,  75.)  Varsinaisen  uutisen  lisäksi 

tiedotteessa  kerrotaan  keneltä  toimittaja  saa  lisätietoa  asiasta:  nimi,  titteli, 

puhelinnumero  ja  sähköpostiosoite  riittävät  (Ojanen  2003,  53).  Jos  tiedotteessa 

kerrotaan tapahtuman esiintyjähankinnoista  tai  muista potentiaalisista  haastateltavista, 

on  tärkeää  mainita  kenen  kanssa  haastattelut  sovitaan  sekä  yhteystiedot  kyseiseen 

tahoon. 
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Tiedotteessa on aina oltava päiväys sekä päivä ja aika, jolloin asia on julkaisuvapaa. Näin 

tiedote  voidaan  lähettää  ennakkoon  esimerkiksi  niille  julkaisuille,  joihin  asia  ei 

esimerkiksi  painoaikataulujen  vuoksi  muuten  ehtisi.  Määritellyn  julkaisuajan  ansiosta 

tieto on julkista yhtä aikaa kaikilla ja lehdistön edustajat ovat samanarvoisia. Jos tiedote 

on julkaisuvapaa heti,  merkitään siihen ainoastaan ”julkaisuvapaa”. (Kulttuuritoimijan 

tiedotusopas 2001, 10.)

6.1.2   Tiedotustilaisuudelle on oltava syy

Tiedotustilaisuudet tuntuvat kokeneen inflaation. Näin toteavat alan uusin kirjallisuus 

sekä  tutkimuksen  haastatteluun  vastanneet  toimittajat.  Uutiset  vastaanotetaan 

mieluummin vaivattomasti tiedotteena kuin tiedotustilaisuuteen osallistuen.

Tiedotustilaisuutta tarvitaan vain silloin, kun tiedote ei riitä. Uutisoitava asia voi olla 

esimerkiksi  poikkeuksellisen  laaja  ja  vaikea  tai  vaatia  henkilökohtaista  kontaktia  ja 

havainnollistamista.  Jos  aihe  kiinnostaa  useita  lehdistön  edustajia,  tapahtuman 

näkökulmasta  on  kätevämpää  kutsua  heidät  koolle  ja  vastata  kerralla  toimittajille 

herääviin kysymyksiin. (Kulttuuritoimijan tiedotusopas 2001, 12.) Festivaaleista tällainen 

voi toimia esimerkiksi suurten megatapahtumien tiedotuksessa.

Toimittajan näkökulmasta tiedotustilaisuudet  ovat  työläitä.  Niihin ei  ehditä  tai  koeta 

mielekkääksi osallistua läheskään aina. Järjestäjän kannattaakin miettiä asiaa yksittäisen 

median kannalta: mitä lisäarvoa tiedotteeseen nähden tilaisuus sille tuo? 

”Tiedotustilaisuudet  ovat  aikaa  vieviä  tapahtumia,  joissa  usein  on 

tärkeämpää  tapahtumajärjestäjälle  saada  pönöttää  ja  puhua  

”viisaita”…  …Kiireinen  toimittaja  mieluummin  copypastaa 

sähköpostitiedotteen,  liittää  oheen  kuvan  ja  iskee  sen  lehteen  kuin  

nuokkuu tiedotustilaisuudessa.”

–Toimittaja, sanomalehti–
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Jos  tapahtumajärjestäjä  päättää  pitää  tiedotustilaisuuden,  siitä  kannattaa  tehdä 

mahdollisimman lyhyt ja informatiivinen. Tilaisuuden aluksi kerrotaan tiedotettava asia. 

Tähän alustukseen ei kannata käyttää paljoa aikaa, jotta sitä jää tarpeeksi  toimittajien 

esittämille  kysymyksille.  Monet  toimittajista  eivät  tyydy  kilpailevienkin  toimittajien 

kuulemaan  informaatioon,  vaan  he  haluavat  tehdä  vielä  tilaisuuden  päätteeksi 

erillishaastatteluja.  Pääsääntö  on,  että  mitä  enemmän  toimittajia  tulee  paikalle,  sitä 

enemmän tilaisuuden loppuun tarvitaan vapaata aikaa. (Kulttuuritoimijan tiedotusopas 

2001, 12–15.)

Kaikki  uutisoitavaan  asiaan  liittyvä  lisätieto  kannattaa  jakaa  tietopakettina  suoraan 

toimittajille  käteen.  Tähän  niin  sanottuun  ”press  kit”:iin  kootaan  yleensä 

(Kulttuuritoimijan tiedotusopas 2001, 12–15)

• perustiedote

• läsnä olevien tapahtumaedustajien nimet titteleineen

• lisäinformaatiota tapahtumasta

• järjestävän tahon esittely

• tapahtuman historiaa ja muuta taustatietoa

• mahdollisten tulevien mediatilaisuuksien ajat ja paikat

• lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot.

Jaettavan aineiston tulee olla helposti kuljetettavissa. Kansio kannattaa tehdä valmiiksi 

jo ennakkoon, että paikalle pääsemättömät toimittajat voivat tilata sen ja saavat näin 

mahdollisuuden uutisoida asiasta yhtä aikaa muiden kanssa. 

Median kiireinen työtahti kannattaa huomioida jo tiedotustilaisuutta järjestäessä ja sinne 

kutsuttaessa.  Kutsut  kannattaa  lähettää  ajoissa:  noin viikkoa ennen,  paikallisemmissa 

tapahtumissa riittää parinkin päivän varoitusaika. Kutsuttaessa on syytä ilmoittaa ajan, 

paikan ja tilaisuuden aiheen lisäksi keitä tapahtumaorganisaatiosta tulee paikalle. Myös 
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tilaisuuden aikaa ja paikkaa kannattaa miettiä. Paras sijainti tiedotustilaisuudelle on jokin 

keskeinen, hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva paikka. Suotuisin ajankohta taas on 

päivällä aikavälillä kello 10–14, sillä iltapäivästä varsinkin sanomalehtien toimittajilla on 

jo kiire. (Juholin 2001, 198; Kulttuuritoimijan tiedotusopas 2001, 12–15.)

6.1.3   Internetsivut välittävät tuhdinkin tietopaketin

Tutkimusta  varten  haastateltujen  toimittajien  mielestä  internetsivut  ovat  nykyään 

tapahtumalle jo käytännössä pakolliset. Varsinkin jos kyseessä on edes jonkin kokoinen 

tapahtuma. Sivustolta haetaan oleellista tietoa festivaalista, lisämateriaalia juttuihin sekä 

ohjeita tapahtumaan osallistumiseen. Hyvät sivut ovat ajantasaiset ja selkeät. 

Tapahtumien  internetsivuilla  on  yleensä  lehdistölle  kohdennettu  osio,  joka  on 

otsikoltaan  ”media”,  ”lehdistö”,  ”press” tai  ”tiedotteet”.  Osioon  on  koottu  keskitetysti 

medialle  tärkeää  sisältöä.  Laadukkaiden  tapahtumasivustojen  mediaosiot  sisältävät 

esimerkiksi

• yleistä  informaatiota  tapahtumasta  ja  järjestäjästä:  ohjelma 

artistiesittelyineen,  aikataulut,  keskeiset  henkilöt  yhteystietoineen, 

lippujen hinnat

• lehdistötiedotteet

• painokelpoisia pressikuvia ladattavaksi 

• tapahtuman logo ja julisteet

• esiintyjien edustajien yhteystiedot

• taustatietoa  ja  jutun  tekoa  tukevaa  materiaalia:  esim.  tapahtuman 

historiaa,  järjestäjän  tarkempi  esittely,  edellisten  vuosien 

tapahtumatiedotteita ja juttuja

• alueen kartta, josta selviävät eri toiminnot

• akkreditointiohjeet ja -lomake
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• ohjeita  tapahtumaan  saapuvalle  lehdistölle:  esim.  kulkuyhteydet, 

paikoitus, check-in -piste, majoitus, tiedotustilaisuudet.

Ladattavasta  materiaalista  on  oltava  kuvaus: mitä  ja  missä  muodossa  se  on. Kuvat 

kannattaa laittaa sivuille korkearesoluutioisina ja tarpeeksi  suurina. Resoluutio 300dpi 

riittää  aikakauslehdille,  200dpi  sanomalehtiin  ja  72ppi  verkkojulkaisuihin. 

Kuvamateriaalissa käytetyimmät formaatit ovat JPEG, TIFF, EPS ja PDF-tiedostot.

6.1.4   Akkreditoinnilla haetaan pressioikeuksia tapahtumaan

Akkreditointi tarkoittaa toimittajan valtuuttamista toimimaan tapahtumassa julkaisunsa 

edustajana.  Valtuuttaja  on tapahtumajärjestäjä.  (Ojanen  2003,  121.)  Akkreditoinnissa 

tapahtumaan  haluavat  lehdistön  edustajat  hakevat  lupaa  tulla  tapahtumaan 

pressipassilla. Kuvaajat tarvitsevat fotopassin.

Lehdistön akkreditointi alkaa festivaalista riippuen joitakin kuukausia tai viikkoja ennen 

tapahtumaa  ja  päättyy  yleensä  vähintään  kaksi  viikkoa  ennen  tapahtumaa.  Tiedot 

akkreditoinnista  on hyvä  saada medialle  ajoissa,  jotta  toimituksissa  voidaan varautua 

osallistumaan  juuri  tähän  tapahtumaan.  Varsinkin  harvemmin  ilmestyvissä 

aikakauslehdissä lehden sisältö suunnitellaan hyvissä ajoin ja lehden aineistonkin tulee 

olla valmiina jo liki kuukausi ennen kyseisen numeron ilmestymistä. 

 

Akkreditointiohjeet  löytyvät  yleensä  tapahtuman  internetsivuilta.  Ohjeista  on  syytä 

selvitä jo ennakkoon seuraavat asiat:

• Milloin akkreditointi alkaa ja päättyy?

• Mihin ja miten akkreditointilomake lähetetään?

• Milloin ja miten saa tiedon tapahtumaan hyväksymisestä?

• Keneltä voi tiedustella, jos vastausta ei kuulu?
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• Pääseekö  tapahtumaan  yleisellä  pressikortiilla  vai  pelkästään 

akkreditoitumalla?

Akkreditointilomake  täytetään  ja  palautetaan  usein  sähköisesti. Lomake  löytyy  lähes 

poikkeuksetta  tapahtuman  internetsivuilta  akkreditointiohjeiden  yhteydestä.  Jotkut 

tapahtumat  pyytävät  vastaamaan  akkreditointikysymyksiin  vapaamuotoisesti 

sähköpostilla.  Useimmissa  tapahtumissa  lomakkeen  voi  myös  tulostaa  ja  palauttaa 

kirjepostina. Akkreditointilomakkeessa voidaan pyytää kertomaan esimerkiksi:

• media, jota toimittaja edustaa

• toimittajan  tai  toimittajien  nimet,  työtehtävät  festivaaleilla  ja 

sähköpostiosoitteet

• päivä/päivät, joille akkreditointia haetaan

• haetaanko kuvauslupaa ja jos, niin kenelle

• esimiehen nimi ja yhteystiedot

• akkreditointia hakevan median yhteystiedot

• erityistoiveita.

Joskus  harvoin  akkreditointilomakkeen  liitteeksi  pyydetään  lisäämään  näytekappale 

toimittajan edustamasta julkaisusta tai edellisenä vuonna tapahtumasta tehty juttu. 

Suurimmat  ja  suosituimmat  tapahtumat  joutuvat  rajaamaan  myönnettävien 

pressipassien määrää. Passeja ei välttämättä riitä kaikille, vaan tapahtuma valikoi mukaan 

pääsevät mediat. Etusijalla ovat tapahtuman kannalta merkittävimmät tiedotusvälineet. 

Festivaaleilta  kokonaista  juttua  tekevät  toimittajat  taas  menevät  tärkeysjärjestyksessä 

kokoelmajutun tekijöiden edelle.

Tapahtumaan  saapuville  medioille  annetaan  lisätietoa  viimeistään  akkreditoinnin 

päätyttyä.  Ohjeet  on  hyvä  löytyä  internetsivuilta,  mutta  ne  kannattaa  lähettää 
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toimittajille  myös  akkreditoinnin  hyväksymisestä  kertovan  sähköpostin  liitteenä. 

Ohjeissa  kerrotaan esimerkiksi  missä  tapahtumaan saapuva lehdistö otetaan vastaan, 

miten paikan löytää ja mihin pressipassi sekä kuvaajien fotopassi oikeuttavat.  Lisäksi 

tietopakettiin  kannattaa  liittää  alueen  kartta,  paikoitusohjeet  ja  muut  tapahtumaan 

saapumista helpottavat materiaalit. 

Tutkimusta  varten  haastatellut  toimittajat  korostivat,  että  kunnollista  tietopakettia 

kaivataan  nimenomaan  ennen  tapahtumaa,  ei  vasta  tapahtumaan  tullessa.  Kun 

tarvittavat  tiedot  ovat  selvillä  etukäteen  eikä  tietoja  tarvitse  etsiä  paikanpäällä,  voi 

tapahtuman aikana keskittyä olennaiseen eli työntekoon. Hyväksi palveluksi mainittiin 

myös inhimillisyys akkreditointiaikataulujen noudattamisessa. Vaikka ohjeiden mukaisia 

aikatauluja  pyritään  noudattamaan,  akkreditoituminen  voi  joskus  myöhästyä.  Näissä 

tilanteissa ymmärtävää tapahtumajärjestäjää muistellaan jälkeenpäin lämmöllä. 

6.2   Festivaalit ovat toimittajan työmaa

Jokainen toimittaja tekee töitä tyylillään. Yksi keskittyy haastatteluihin. Toinen hankkii 

juttumateriaalia  seurustelemalla  järjestäjien,  esiintyjien ja  tapahtumakävijöiden kanssa. 

Kolmas  uppoutuu  festivaalien  ohjelmistoon  ja  tutkii  samalla  oheispalvelujen  ja  

-tapahtumien tarjonnan. Toimittajille ei tarvitse olla erikseen rakennettua ohjelmaa tai 

luksustason  ”pressipalveluita”.  Pääasia  on,  että  lehdistön  edustaja  kokee  olevansa 

tervetullut tapahtumaan, ja että sinne on luotu peruspuitteet jouhevaan työntekoon.

Yksi  tärkeimmistä  festivaalien  aikaisista  lehdistöpalveluista  on ystävällinen,  osaava  ja 

tavoitettavissa  oleva  henkilökunta.  Se  voi  olla  numerona  toimittajan  puhelimessa  – 

kunhan numeroon tarvittaessa vastataan. Usein tätä asiaa palvelee kuitenkin tapahtuman 

infopiste,  jonne  kaikki  oleellinen  tieto  kerätään.  Määrällisesti  suurin  osa 

lehdistöpalveluista  on  pieniä,  konkreettisia  ratkaisuja,  jotka  helpottavat  lehdistön 

työntekoa. 

34



6.2.1   Tapahtumaan saapumisen pitäisi olla helppoa

Tapahtumaan saavuttaessa ensimmäinen palvelu on paikoitus. Median edustajat saavat 

usein jättää autonsa  joko henkilökunnan parkkialueelle  tai  muulle  valmiiksi  varatulle 

rauhallisemmalle alueelle. Ohjeet paikoituksesta ja mahdolliset paikoituslaput kannattaa 

toimittaa  muiden ohjeiden  tavoin  jo  ennakkoon.  Kaupunkifestivaaleilla  paikoituksen 

järjestäminen ei usein ole edes mahdollista, mikä on ymmärrettävää. Toimittajalle on 

kuitenkin sitä parempi mitä lähemmäksi tapahtuma-aluetta auton saa parkkiin. Työpäivä 

festivaaleilla  venyy usein pitkäksi,  joten lähellä  odottavasta  autosta  on helppo käydä 

hakemassa lisää lämmintä vaatetta tai vara-akkua kameraan.

Lehdistö  saapuu  tapahtuma-alueelle  yleensä  omasta  ruuhkattomammasta 

sisäänkäyntiportista,  joka  on  usein  yhteinen  esiintyjien  tai  VIP-vieraiden  kanssa. 

Sisäänkäynnin  yhteydessä  on  niin  sanottu  check-in  -piste,  jossa  toimittaja  saa 

pressitunnukset eli nauhallisen pressi- tai fotopassin sekä rannekkeen, rintamerkin tai 

tarran.  Toimivassa  check-in  -pisteessä  asioi  nopeasti:  pressilistat  ovat  ajan  tasalla  ja 

toimittajalle  annettavat  tunnukset  oheismateriaaleineen  löytyvät  valmiina  pakettina 

vaikkapa  kirjekuoressa.  Erittäin  positiivisen  kuvan  tapahtumasta  antaa  mukava 

vastaanottohenkilökunta,  joka  vaihtaa  tapahtumaan saapuvan toimittajan  kanssa  pari 

sanaa.

Check-in  -pisteessä  toimittajalle  annetaan  tunnusten  lisäksi  viime  hetken  ohjeet 

tapahtumassa  työskentelystä.  Esimerkiksi  pressi-  ja  fotopassin  tuomat  oikeudet 

riippuvat täysin festivaalista: mihin alueille tai oheistapahtumiin passeilla pääsee, millä 

aikavälillä  ja  saako niillä  ruokaa  tai  juotavaa?  Yleensä  passeilla  voi  kulkea  ja  toimia 

alueella vapaammin. 

Kuvaajille olennaisin tieto on artistien kuvausluvat. Useimmilla kotimaisilla festivaaleilla 

fotopassilla saa kuvata lavan edessä sijaitsevalta turva-alueelta kutakin esiintyjää kolmen 

ensimmäisen kappaleen ajan. Osa festivaaleista taas ei myönnä fotopasseja ollenkaan. 
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Varsinkin  ulkomaalaisten  esiintyjien  kohdalla  kuvaajan  täytyy  usein  itse  sopia 

ennakkoon  artistikohtaisista  kuvausluvista  esiintyjän  edustajan  kanssa.  Poikkeavista 

kuvauslupakäytännöistä tulee informoida mediaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tunnusten  ja  toimintaohjeiden  lisäksi  toimittajalle  annetaan  yleensä  mukaan  vielä 

kompaktin  kokoinen  aikataulu  sekä  alueen  kartta,  josta  ilmenevät  myös  lehdistön 

käytössä olevat tilat. Kaikki toimittajat eivät halua kantaa festivaaleilla karttoja tai muita 

tietopaketteja mukanaan. Se ei ole edes välttämätöntä, sillä lehdistöä palvelee yleensä 

infopiste, josta saa kerralla kaiken tarpeellisen tiedon. 

Festivaalien luonteeseen kuuluu, että suurin osa toimittajista saapuu alueelle samoihin 

aikoihin.  Jotta  suuremmilta  ruuhkilta  vältyttäisiin,  lehdistöä  kannattaa  olla 

vastaanottamassa  riittävän  monta  työntekijää.  Hyvään  palveluun  kuuluu  myös 

ongelmatilanteisiin varautuminen: mitä tehdä, kun saapuvan toimittajan nimi on jäänyt 

listoilta pois tai luovuttamista odottava pressipassi kadonnut jäljettömiin? 

6.2.2   Median työtilat – toimivuus ennen luksusta

Työtilat  vaikuttavat  ratkaisevasti  toimitustyön  sujuvuuteen  tapahtumassa.  Toimittajat 

eivät odota luksustason tiloja, vaan toimivia ja työntekoa helpottavia ratkaisuja. Näitä 

ovat  esimerkiksi  rauhallinen  haastattelupaikka  ja  oleskelutila  taukoja  varten. 

Nopeatahtisempaa toimitustyötä varten internetyhteys ulkomaailmaan on välttämätön.

Haastattelupaikka ja muut työtilat

Haastattelupaikan oleellisin ominaisuus on rauhallisuus. Tutkimusta varten haasteltujen 

toimittajien  näkövinkkelistä  haastattelupaikka  saa  olla  vaikka  kuinka  pieni  koppi, 

kunhan sinne pääsee tarvittaessa ulkopuolisilta häiriötekijöiltä rauhaan. Lehtitoimittajille 

erillinen  haastattelutila  antaa  lähinnä  mahdollisuuden  häiriöttömään  haastatteluun, 

televisio-  ja  radiotoimittajille  se  on  tärkeä  myös  enimmän  metelin,  esimerkiksi 

tehokkaan  äänentoiston  suodattajana.  Erillisen  haastattelutilan  käyttö  riippuu  myös 
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toimittajan  tyylistä  ja  haastattelun  luonteesta.  Esimerkiksi  tutkimuksen  haastatteluun 

osallistunut  radiotoimittaja  kannatti  festivaalihaastattelujen  tekoa  luonnonhelmassa. 

Vaikka  lähetykseen  saattaa  päästä  häiriötekijöitä,  haastattelusta  tulee  rennompi  ja 

festivaalien tunnelma välittyy aidompana. 

Useissa tapahtumissa lehdistö pääsee backstagelle tai erilliselle pressialueelle. Se on lähes 

ainoa keino tehdä esiintyjähaastattelut rauhassa, varsinkin jos kysymyksessä on tunnettu 

artisti. Kotimaan festivaaleilla haastatteluja ei välttämättä edes sovita ennakkoon, vaan 

haastateltavia poimitaan lennosta, jolloin yhteiset tilat helpottavat toimittajien työtä. Jos 

pressipassilla pääsee backstagelle, artisteille on joillakin festivaaleilla rauhoitettu lisäksi 

oma erillinen alue. Se on toisaalta ymmärrettävää, mutta toimittajille hankalampaa.

”…Nykyään  Provinssissa  on  vähän  kökköä  se,  että  artistit  ja  

toimittajat  on  erotettu  omiin  karsinoihinsa.  Tulee  sellainen  olo,  että  

toisessa  aitauksessa  on  sikoja  ja  toisessa  lampaita.  Miten  niitä  

haastatteluja  pystyy  tekemään,  kun  toimittajat  eivät  pääse  artisteille  

varattuun tilaan?” 

–Toimittaja, aikakauslehti–

Jotkut suurimmista tapahtumista tarjoavat toimittajien käyttöön erillisen työtilan, josta 

löytyy  esimerkiksi  internetyhteys.  Lisäarvoa  tuo  muutama  toimittajien  käyttöön 

tarkoitettu tietokone, jolla voi käydä kirjoittamassa juttuja tuoreeltaan ja tallentaa niitä 

tikulle  tai  lähettää  sähköpostiin  odottamaan  julkaisua.  Jos  media  haluaa  uutisoida 

tapahtumasta  reaaliajassa  tai  kiireellisesti,  voi  työtilasta  käsin  toimittaa  kätevästi 

ajantasaista juttua suoraan toimitukseen. Työtiloiltakaan ei vaadita kongressikeskuksen 

palveluita, vaan ”nettikontti” tai ”pressirekka” ajavat asiansa hyvin.
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Perusjuttujen,  esimerkiksi  tapahtumaraporttien  toimitus  ei  vaadi  tapahtumalta  suuria 

teknisiä  palveluja.  Normaalit  televisio-  ja  radiohaastattelut  hoituvat  hyvin  kevyellä, 

akuilla  toimivalla  kalustolla,  jolloin  erillistä  sähköntarvetta  ei  ole.  Jos  tapahtumaa 

televisioidaan  tai  radioidaan  laajemmin,  kalustolle,  esimerkiksi  kameroille  ja 

lähetysautolle, täytyy varata tilaa ja useimmiten sähköäkin. Näistä järjestelyistä sovitaan 

aina ennakkoon tapahtumanjärjestäjän ja tiedotusvälineen kesken. 

Vessa, vesiposti, keittokomero ja taukohuone

Varsinaisten  työtilojen  lisäksi  toimittaja  kaipaa  varsinkin  pitkänä  työpäivänä 

peruspalveluja.  Näitä  ovat  esimerkiksi  taukohuone,  ruokailumahdollisuus  ja 

saniteettitilat.  Arvostettavia  lisäpalveluja  ovat  esimerkiksi  säilytystilat  sekä latauspiste, 

johon voi viedä tyhjät matkapuhelimen ja kameran akut latautumaan.

Taukohuoneelle löytyy käyttöä varsinkin silloin, kun tapahtumassa viipyy koko päivän ja 

illan. Taukohuoneessa kulutetaan odotteluajat ja levätään. Toisaalta se toimii esimerkiksi 

sateensuojana.  Yleensä  toimittajien  käytössä  on  joko  backstage  tai  tapahtuman 

työntekijöiden taukotila. Taukohuoneesta löytyy lähes aina televisio, josta voi seurata 

reaaliaikaisesti  festivaalien  ohjelmaa.  Tapahtuman  aikatauluja  kannattaa  sijoitella 

suurikokoisina  kaikkialle,  sillä  pienet,  toimittajille  jaetut  aikataululaput  pyrkivät 

menemään hukkaan.

Taukohuoneessa  sijaitsevat  yleensä  toimittajille  järjestetyt  tarjoilut.  Opinnäytetyötä 

varten  haastatelluille  toimittajille  tapahtuman  ruoka-  ja  juomapalvelut  ovat  lähinnä 

lisäarvo  ja  bonus.  Toisaalta  varsinkin  pitkänä  työpäivänä  muutama  ruoka-  ja 

pullakahvilippu  tulevat  tarpeeseen.  Alkoholitarjoiluista  toimittajat  eivät  piitanneet: 

heidän mukaansa festivaaleille ei mennä nykyään enää ”örveltämään”, vaan tekemään 

fiksusti  töitä.  Useimmissa  tapahtumissa  toimittajat  saavat  työpäivän  aikana  lähes 

rajattomasti kahvia ja pullaa. Yleensä tapahtumassa saa myös yhden lämpimän ruuan 

päivässä.  Ruoka  on  perinteistä  festivaaliruokaa:  wokkia  tai  makkaraperunoita. 
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Baaritiskin  tuotteista  peritään  useimmilla  festivaaleilla  maksu,  mutta  juomalippujakin 

jaetaan.

Toimittaja  kaipaa  myös  saniteettitilaa.  Esimerkiksi  yhteinen  bajamaja  työntekijöiden 

kanssa  on  hyvää  palvelua,  sisävessa  vielä  parempaa.  Osa  festivaaleista  unohtaa 

toimittajien  saniteettitilat  kokonaan,  esimerkiksi  jos  toimittajilla  ei  ole  kulkulupaa 

backstagelle  tai  jos  backstagen  ainoa  bajamaja  sijaitsee  artistialueella.  Tällöin  ainoa 

vaihtoehto  on  käyttää  festivaaliyleisölle  tarkoitettuja  vessoja.  Niiden  siivo  on 

poikkeuksetta hirveä ja kapasiteetti loppunut festivaalien viimeisenä päivänä.

6.3   Festivaalien jälkeen halutaan juttu valmiiksi

Lehdistön työurakka tapahtuman parissa huipentuu jutun valmistumiseen ja julkaisuun. 

Jotta  festivaalien  yleisestä  onnistumisesta  saadaan  faktatietoa,  tapahtumajärjestäjältä 

toivotaan pikaisesti tapahtuman päättämisen jälkeen tiedotetta. 

Tiedottaminen kannattaa aloittaa jo tapahtuman aikana, mutta tapahtuman summaava 

tiedote tulee julkaista heti tapahtuman päätyttyä, jo yön aikana. Kaikki odottaminen on 

pahasta.  Aluksi  riittää,  että  lehdistölle  annetaan  tiedot  kävijämääristä  sekä  muuta 

oleellista  tietoa  tapahtuman sujumisesta.  Seuraavassa  jälkitiedotteessa  voidaan kertoa 

festivaalin kulusta tarkemmin. Päättynyttä tapahtumaa voi esimerkiksi verrata edellisiin 

vuosiin. Jos tapahtuma tulee saamaan jatkoa, kerrotaan aika ja paikka. Tiedotteen lisäksi 

on  hyvä  tarjota  painokelpoista  kuvamateriaalia  lehdistön  käyttöön.  Kuvia  toivotaan 

paitsi esiintyjistä myös yleisöstä. 

Jos festivaali oli lehdistölle kiinnostava jutunaihe ja sen kokemukset tapahtumasta olivat 

positiivisia,  tehdään tapahtumasta  luultavasti  juttu  seuraavakin  vuonna.  Tapahtuman 

pressipalveluihin panostaminen on siis jo seuraavan vuoden tapahtuman myyntiä.
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6.4   Hyvän työkeikan resepti ja katastrofin ainekset

Toimittajilta kysyttiin tutkimusta varten, minkälainen on ollut heidän paras ja hirvein 

työkeikkansa  festivaaleilla.  Vastauksissa kannustettiin  kertomaan myös tunnetekijöitä, 

jotta  saataisiin kuva,  mitkä  tekijät  pohjimmiltaan vaikuttavat  mielikuvaan hyvästä  tai 

huonosta festivaalityökeikasta. 

Vastaukset  noudattivat  samaa  kaavaa.  Hyvän  työkeikan  ominaisuuksissa  korostuivat 

asioiden  yleinen  sujuvuus,  miellyttävät  yhteyshenkilöt  sekä  toimittajan  yksilöllinen 

palvelu.  Nämä  tekijät  vaikuttivat  onnistuessaan  selvästi  toimittajan  tunnelmiin. 

Parhaimmalla  työkeikalla  myös  tapahtuman yleinen  tunnelma  oli  koettu  rennoksi  ja 

välittömäksi.  

Työnteon yleiseen sujuvuuteen viitattiin esimerkiksi seuraavasti:

• ”Rannekkeiden nouto oli  helppoa,  alueella liikkuminen oli vaivatonta. 

Tarvittaessa pressirannekkeella pääsi vähän oikomaankin.”

• ”Ongelmia ei tullut vastaan.”, 

• ”Rajoituksia ei ollut liikaa.”

• ”Haastattelut olivat ajallaan.”

• ”Erityisen hyvää oli taskuun mahtuva opus, josta löytyi ohjelma, tietoa 

artisteista ja alueen kartta. Sen avulla pystyi opettelemaan lavalta toiselle 

suunnistamista eikä tarvinnut pelätä eksyvänsä.”

Sujuvuuteen  vaikutti  ratkaisevasti  tapahtumaorganisaation  kyky  toimia  erilaisissa 

tilanteissa.  Ripeää  toimintaa  ja  median  toiveisiin  reagointia  sekä  ystävällistä  palvelua 

arvostettiin.  

 

”Kaikki  sujui  kuin  rasvattu.  Vaikka  akkreditointiaika  oli  jo  

ummessa,  ystävällinen  festivaalituottaja  toivotti  iloisesti  tervetulleeksi  
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tapahtumaan…  …Tapahtumaan  saapuessamme  passit  eivät  olleet  

portilla  valmiina, mutta vain yksi  puhelinsoitto  ja toimittajia tultiin  

hakemaan  portilta  henkilökohtaisesti.  Seuraavaksi  pyysimme 

autollemme paikkaa backstage-alueelta, sillä artistin haastattelun tuli  

tapahtua siellä. Tämäkin onnistui muitta mutkitta.”  

–Toimittaja, freelancer–

Tärkeimmiksi  tunnelmatekijöiksi  mainittiin  toimittajan  musiikkimakua  vastaava 

festivaalien ohjelmatarjonta, tutut ja mukavat ihmiset sekä aurinkoinen ja lämmin sää. 

Lisäksi  toimittajan tunnelmaa kohotti  ratkaisevasti  se,  että hän saattoi  kokea työtään 

arvostettavan. 

”Tapahtumajärjestäjä  varmisti,  että  pääsin  tekemään  ennakkoon 

sovittua juttua. Järjestäjät tulivat itse myös huolehtimaan, että olenko 

saanut kuvaluvan kyseiseltä bändiltä. En ollut edes älynnyt sitä kysyä.  

Ukko löi  hihaan toisenkin merkin, joka takasi pääsyn lavan eteen  

valokuvaamaan...  … Mutkatonta meininkiä, josta jäi sellainen olo,  

että  toimittajaa  arvostettiin  vaikka  kyseessä  oli  tämän  luokan  

tapahtuma – ja että median merkitys oltiin sisäistetty näin kauniisti  

jopa pienen paikallislehden kohdalla, antoi uskoa omaan työhön.”

–Toimittaja, sanomalehti–

Hirveintä festivaaleille tehtyä työkeikkaa kuvanneet vastaukset jatkoivat samaa kaavaa: 

nekin  olivat  hyvin  yhteneväisiä.  Ensinnäkin  toimittajat  eivät  mielestään  olleet 

kohdanneet  erityisen  pahaa  työkeikkaa.  Pienet  vastoinkäymiset  miellettiin  asiaan 

kuuluviksi. Toisaalta myönnettiin, että kaikki työtä hankaloittavat seikat ovat harmittavia 

ja  vaikuttavat  ainakin  vähäisessä  määrin  työn  mielekkyyteen.  Asian  kiteytti 

suorasanaisesti haastatteluun vastannut radiotoimittaja:  ”On se pieni v***tuskin kuitenkin  

v***tusta.”
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Hirvein työkeikka muistutti parhaan työkeikan vastakohtaa. Kun parhaimmalla keikalla 

työ  sujui  jouhevasti,  hirveimpään  sellaiseen  sisältyi  erilaisia  käytännön  ongelmia. 

Esimerkiksi  pressitunnukset  piti  hakea täysin eri  puolelta  festivaalialuetta  kuin missä 

muuten liikuttiin tai kulkureitit olivat hankalia. Työn sujuvuutta hankaloitti merkittävästi 

myös huono tai osaamaton palvelu tapahtumajärjestäjän puolelta:

”Ensinnäkään edes tapahtumaorganisaatio ei tuntunut varmistuksista  

huolimatta  tietävän,  minkälainen  pressikäytäntö  festivaaleilla  oli  tai  

oliko  sitä.  Pressiä  ei  päästetty  backstagelle  eikä  sille  ollut  koko 

festivaalialueella  minkäänlaista muutakaan paikkaa.  Haastateltavat  

jouduttiin  tapaamaan  yleisöalueella,  jotta  sovittu  haastattelu  saatiin  

tehtyä ja kuvat napattua. Paljon myöhemmin paljastui, että backstage-

alue  oli  kuitenkin käytännössä pressille  avoin,  jos  sinne vain käveli  

kyselemättä sisään... Huono palvelu heijastui väistämättä juttuun.”

–Toimittaja, freelancer–

Myös hirveimmän työkeikan tunnelmatekijöiksi mainittiin pitkälti samat kuin parhaassa 

työkeikassa.  Tunnelmaa  latistaa  esimerkiksi  sade  ja  kylmyys.  Lisäksi  toimittajien  ja 

artistien  erottamista  erillisille  alueille  kritisoi  useampi  toimittaja.  Työnteon 

hankaloittamisen lisäksi se latistaa toimittajan tunnelman:

”Silloin kun järjestäjän (tai  levy-yhtiön) toimesta saadaan toimittaja  

tuntemaan itsensä hyppykuppaa sairastavaksi kummitukseksi, josta on  

syytä pysyä mahdollisimman kaukana, ei juttua joko julkaista tai se  

tehdään vasemman käden pikkusormella.”

–Toimittaja, sanomalehti–
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7   Johtopäätökset

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään,  miten hyvä tapahtumajärjestäjä huomioi 

lehdistön tarpeet ja mitkä pressipalvelut lehdistö mieltää olennaisimmiksi tapahtuman 

eri  vaiheissa.  Tutkimus  osoitti  selvästi,  että  pressipalveluiden  tarve  jatkuu  koko 

tapahtumaprosessin ajan. Hyvä tapahtumajärjestäjä huomioi median ennen ja jälkeen 

festivaalin sekä sen aikana. 

Tutkimuksen  teoriapohjassa  tapahtumajärjestäjää  kehotettiin  asettumaan  tapahtuman 

suunnitteluvaiheessa  lehdistön  saappaisiin:  mitä  seikkoja  toimittaja  toivoisi 

tapahtumajärjestäjän  huomioivan?  Suunniteltavia  lehdistöpalveluita  ajatellen 

tutkimuksen kaksi oleellisinta lähtökohtaa olivat:

• Toimittajat ovat työssään kiireisiä. Tapahtuma on vain yksi juttuaiheista tai  

-keikoista, ja näkyvää jälkeä tulisi  syntyä mahdollisimman tehokkaasti. Juuri 

kyseistä  mediaa  kiinnostavan  tiedon  tulisi  olla  siksi  helposti  ja  ajoissa 

saatavilla.

• Toimittaja  on  tapahtuman  asiakas  ja  odottaa  muiden  asiakkaiden  tavoin 

palvelua. Työpäivä tapahtumassa saattaa venyä pitkäksi, jolloin hyvä palvelu 

korostuu. 

Tapahtumajärjestäjän  tulee  huomioida  toimittajien  aikataulut,  työskentelytavat  ja 

palvelun  tarve  kaikissa  tapahtuman  vaiheissa.  Tieto  tapahtumasta  tulee  saattaa 

lehdistölle ajoissa, jotta se voi varautua osallistumaan tapahtumaan ja suunnitella kuinka 

laajasti tapahtumaa julkaisussa tai lähetyksessä tullaan käsittelemään. Tietoa tulee olla 

saatavilla  silloin,  kun  toimittaja  sitä  eniten  tarvitsee.  Tiedonvälityksessä  tärkein 

pressipalvelu  ovatkin  ajantasaiset,  monipuoliset  ja  selkeät  internetsivut,  joilta  löytyy 

olennaisten  asioiden  lisäksi  juttuun  lisämateriaaliksi  sopivaa  tausta-aineistoa.  Jotta 

tapahtumaan tulo ja siellä työskentely olisi alusta asti helppoa, saapuvalle medialle tulee 

toimittaa tarvittavat ohjeet hyvissä ajoin. Toinen tiedonvälityksessä tärkeä pressipalvelu 
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ovat  sopivin  väliajoin  medialle  lähetetyt  laadukkaat  tiedotteet.  Lisäksi  lehdistölle 

kannattaa  tarjota  korkealaatuisia  kuvia,  jotka  mahdollistavat  kuvallisen  ennakkojutun 

saamisen. 

Itse tapahtuman aikana toimittajalle on tärkeintä mahdollisuus jouhevaan työntekoon. 

Avainasemassa  tapahtuman  aikaisissa  lehdistöpalveluissa  on  ystävällinen,  osaava  ja 

tavoitettava henkilökunta. Lisäksi  lehdistön työtä helpottavat konkreettiset  järjestelyt: 

paikoitus,  toimiva  check-in  -piste  ja  infopiste,  rauhallinen  haastattelupaikka, 

internetyhteys sekä arkiset peruspalvelut: ruoka, kahvi, sateensuoja ja saniteettitilat. 

Tapahtuman jälkeen lehdistölle on olennaisinta saada nopeasti tietoa kävijämääristä ja 

festivaalien sujumisesta ylipäätään. Tapahtuman kävijämäärät ja muut olennaiset asiat 

kerrotaan  tiedotteella  välittömästi  tapahtuman  päätyttyä.  Yksityiskohtaisemmin  ja 

monipuolisemmin tapahtumasta kerrotaan jälkitiedotteella.

Tutkimuksessa  korostui  toimittajien  vaatimattomat  ja  varsin  inhimilliset  vaatimukset 

lehdistöpalveluita  kohtaan.  Suurimmassa  arvossa  pidetään  hyvin  hoidettuja 

perusjärjestelyitä,  jotka helpottavat varsinaista työntekoa.  Luksuspalveluita ei  odoteta, 

jopa  ylenpalttiset  edut  tuntuivat  joistakin  haastatelluista  vierailta.  Toimittajat  eivät 

toisaalta  tunnu  valittavan  vähästä.  Pienet  puutteet  järjestelyissä  hyväksytään, 

huomioidaankin,  mutta ne eivät vaikuta työmukavuuteen ratkaisevasti.  Laadukkaiden 

tapahtumajärjestelyiden ansiot taas tunnustetaan. 

Tapahtuman  ja  median  suhteessa  toteutuu  sidosryhmä-ajattelun  perusperiaate: 

kaksisuuntainen  hyöty.  Vähimmilläänkin  media  saa  tapahtumasta  mielenkiintoista 

sisältöä, ja tapahtuma medialta julkisuutta. Mediasuhde voi olla kummallekin osapuolelle 

myös  imagokysymys.  Tiedotusväline  haluaa  näyttäytyä  kyseisellä  musiikkifestivaalilla, 

tapahtumalle  taas  pääsy  tietyn  julkaisun  sivuille  tai  kanavan lähetykseen  on  jo  arvo 

sinänsä.  Jos  tapahtuman  ja  median  intressit,  esimerkiksi  kohderyhmä,  kohtaavat, 
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suhteessa on aineksia myös syvempään yhteistyöhön. Siinä tapauksessa yhteydenpidosta 

kannattaa tehdä säännöllistä ja opetella siten tuntemaan yhteistyökumppani. Suhde voi 

ennen  pitkää  syventyä  pitkäaikaiseksi  markkinointiyhteistyöksi.  Lehdistösuhdetta 

hoitaessa kannattaa huomioida, että vastapuolena voi olla tuleva yhteistyökumppani.
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8   Päätelmät ja oman työn arviointi

Opinnäytetyö onnistui vastaamaan tutkimusongelmaan: miten hyvä tapahtumajärjestäjä 

huomioi  lehdistön  sidosryhmänä,  ja  mitkä  pressipalvelut  ovat  olennaisimpia 

tapahtuman eri vaiheissa.

Työ kokonaisuudessaan,  mutta erityisesti  luku 6:  Pressityökalu – opas musiikkifestivaalin  

lehdistösuhteisiin,  antaa arvokasta tietoa musiikkifestivaalien lehdistösuhteiden hoidosta. 

Työn  alkupuoli  pohjustaa  aihetta  teoreettisemmin,  loppupuoli  taas  kokoaa  yhteen 

olennaisimpia  yksityiskohtia  ja  käytännön  menetelmiä.  Tuloksia  voi  hyödyntää 

periaatteessa kaikenkokoisten festivaalien järjestämisessä, mutta soveltaen. Erikokoisten 

tapahtumien resurssit ja palvelutarpeet poikkeavat toisistaan; pressipalveluja ei aina voi 

eikä  edes  kannata  järjestää  samassa  mittakaavassa.  Osaan  palveluista,  esimerkiksi 

laadukkaaseen yhteydenpitoon tapahtuman ja median välillä, ei tapahtuman kokoluokka 

vaikuta.

Opinnäytetyön  pohjana  käytettiin  keväällä  2007  samasta  aihepiiristä  kirjoitettua 

seminaarityötä. Työtä laajennettiin muun muassa käsittelemään syvällisemmin median ja 

tapahtuman  välistä  suhdetta.  Lisäksi  tapahtuman  oleellisimpia  pressipalveluja 

kartoitettiin toimittajahaastatteluin. Tutkimuksessa huomioitiin tällä kertaa painettujen 

medioiden lisäksi myös televisio- ja radiojournalismi olennaisimmilta osilta. 

Seminaarityö  oli  hyvä  pohja  jatkotutkimuksille.  Oppimisesta  ja  tutkimuksen 

kehittymisestä  kertonee  se,  että  aloin  nähdä  pressipalvelujen  tarpeen  hieman  eri 

vinkkelistä.  Olin  ymmärtänyt  yksittäisten  palveluiden  merkityksen  työnteon 

sujuvuuteen, mutta toimittajien vaatimattomuus havahdutti. Tutkimus konkretisoi mikä 

on tärkeää ja mikä ei – missä menee raja olennaisten ja ekstrapalveluiden välillä.  
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Pohjana  käytetystä  seminaarityöstä  muodostui  myös  tämän  tutkimuksen  suurin 

ongelma.  Opinnäytetyö  olisi  todennäköisesti  ollut  helpompi  tehdä  täysin  uudesta 

aiheesta.  Tutkimusta  laajentaessa  ja  syventäessä  joutui  puntaroimaan  jatkuvasti, 

kehittyykö  työ  tarpeeksi.  Lähes  kaikki  oleellinen  tuntui  tulleen  sanottua  jo 

seminaarityövaiheessa.  Uusia  asiakokonaisuuksia  kuitenkin  löytyi  ja  mielestäni  myös 

asian käsittely syveni.  
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Liite 1: Tietolähteinä käytetyt musiikkifestivaalit

Provinssirock, Seinäjoki  (internetsivut):  Kolmipäiväinen.  Järjestetään  kesäkuun 

puolessa  välissä.  Vuonna  2006  noin  60.000  kävijää.  Ulkomaalaisia  ja  kotimaisia 

esiintyjiä. www.provinssirock.fi.

Ilosaarirock, Joensuu (internetsivut):  Kolmipäiväinen. Järjestetään heinäkuun puolessa 

välissä.  Ulkomaalaisia  ja  kotimaisia  esiintyjiä.  Vuonna  2006  kävijöitä  noin  20.000. 

www.ilosaarirock.fi

Kalajoen  Juhannus (toimittajana): Kolmipäiväinen  juhannusfestivaali.  Pääosin 

kotimaisia esiintyjiä. Vuonna 2006 kävijöitä noin 45.000. www.kalajoenjuhannus.net

Rockperry, Vaasa  (toimittajana):  Kaksipäiväinen.  Järjestetään  heinäkuun  puolessa 

välissä.  Kotimaisia  ja  ulkomaalaisia  esiintyjiä.  Vuonna  2006  kävijöitä  noin  28.000. 

www.rockperry.fi

Wanaja  Festival, Hämeenlinna  (toimittajana): Kaksipäiväinen.  Järjestetään  elokuun 

puolessa välissä. Kotimaisia esiintyjiä. Kävijämääriä ei saatavilla. www.wanajafestival.fi

Nummirock, Kauhajoki  (toimittaja): Kaksipäiväinen  juhannusfestivaali.  Kotimaisia  ja 

ulkomaalaisia esiintyjiä. Kävijöitä vuonna 2006 noin 20.000. www.nummirock.fi

Rockcock, Kuopio  (toimittaja):  Kaksipäiväinen.  Järjestetään  heinäkuun  lopussa. 

Enimmäkseen kotimaisia esiintyjiä. Kävijämääriä ei saatavilla. www.rockcock.fi

Haku  päällä, Kurikka  (toimittaja): Kaksipäiväinen.  Järjestetään  kesäkuun  alussa. 

Kotimaisia esiintyjiä. Kävijämäärä ei tiedossa. www.hakupaalla.com
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Liite 2: Toimittajahaastattelun kysymysrunko

Pressi musiikkifestivaalien sidosryhmänä

1. Mitkä ovat tärkeimpiä pressipalveluita ennen tapahtumaa? Tai ovatko ne tärkeitä?

Esim. nettisivut, tiedotteet, tiedotustilaisuudet…

2. Mitkä ovat tärkeimpiä pressipalveluja itse tapahtumassa?

Esim. helppo tapahtumaan saapuminen (paikoitus, mahd. pressitunnusten haku), 

työtilat, rauhalliset haastattelupaikat, ruoka- ja juomatarjoilut, tavoitettavissa oleva 

yhteyshenkilö tai infopiste, infopaketti...

3. Entä tapahtuman jälkeen?

Esim. tiedote, kuvapalvelu...

4. Muistele parasta työkeikkaasi tapahtumassa – mitkä asiat tekivät siitä parhaan? Saa 

mainita vapaasti myös fiilistekijöitä!

5. Muistele hirveintä työkeikkaasi tapahtumassa – mitkä asiat tekivät siitä hirveimmän? 

Fiilistekijät sallittuja edelleen.
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