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1 Johdanto 

 

 

Suomen mittakaavassa kulttuurifestivaaleja ja erilaisia kulttuuritapahtumia jär-

jestetään hyvin aktiivisesti. Tarjonta vaihtelee suurista valtakunnallisesti tunne-

tuista musiikkifestivaaleista pieniin paikallisen tason kyläjuhliin. Tämän perustel-

la Suomea ei syyttä kutsuta festivaalien luvatuksi maaksi. Suomen 

kulttuurirahaston (2013a, 61) teettämän kulttuuritutkimuksen mukaan 35 % tut-

kimukseen osallistuneista piti tärkeänä sitä, että festivaaleja ja kulttuuritapahtu-

mia on tarjolla omalla asuinpaikkakunnallaan. Lisäksi saman asian koki melko 

tärkeäksi myös 35 % kyselytutkimukseen vastanneista. Tämän perusteella 

suomalaiset arvostavat omalla asuinpaikkakunnalla järjestettäviä kulttuurifesti-

vaaleja ja -tapahtumia hyvin paljon. Paikallisen kulttuuritarjonnan arvostaminen 

onkin tärkeää, sillä tapahtumat vaikuttavat positiivisesti paikkakunnan aluetalou-

teen, sosiokulttuuriin sekä imagoon. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten Savonlinnan kansainvälisen luon-

toelokuvafestivaalin markkinointi näkyy paikallisille Savonlinnan alueella ja poh-

tia, miten paikallista yleisöä voisi houkutella tapahtuman pariin entistä enem-

män. Itse koen toimeksiannon mielenkiintoiseksi, sillä ammatillisesta näkökul-

masta juuri tapahtumantuotanto kiinnostaa paljon. Opinnäytetyöni tulosten ja 

johtopäätösten myötä toimeksiantaja saa uutta näkökulmaa, mitä kannattaa 

huomioida festivaalin markkinoinnissa paikallisille. Savonlinna on kotipaikkakun-

tani, joten tunnen alueen hyvin ja koen kaupungin tarvitsevan myös tapahtumia 

matkailullisen potentiaalin lisäämiseksi. Kulttuuritapahtumien pariin saatetaan 

matkustaa pitkänkin välimatkan takaa, mutta tapahtumat voivat myös lisätä pai-

kallisten ihmisten arvostusta ja ylpeyttä omaa kotipaikkakuntaansa kohtaan. Eri-

laiset tapahtumat tuovat tutkimusten mukaan elinvoimaa ja myös aluetaloudelli-

sia hyötyjä paikkakunnille. Kulttuuritapahtumaan osallistuminen luo myös 

yhteisöllisyyttä ja tukee parhaimmillaan ihmisten mahdollisuuksia päästä koke-

maan jotain elämyksellistä, yllätyksellistä ja aivan uutta. (Silvanto 2016, 11–13, 

15.) Uskon myös Savonlinnan hyötyvän kyseisestä festivaalista, sillä kaupungin 

vetovoimaisuuden kannalta tapahtumat ovat tärkeitä. SINFF houkutteleekin 

vuosittain kaupunkiin varsinkin nuoria festivaalivieraita muista kaupungeista. 
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2 Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali 

 

 

2.1 Luontoelokuvafestivaalin esittely 

 

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali eli SINFF (Savonlinna In-

ternational Nature Film Festival) on järjestetty Savonlinnassa vuodesta 2010 

lähtien. Festivaalin sisältö painottuu ympäristö- ja luontoteemaisten kotimaisten 

sekä kansainvälisten elokuvien sekä dokumenttien ympärille vuosittain vaihtu-

valla teemalla. Vuonna 2018 kyseinen tapahtuma järjestettiin 17.–19.8. jo yh-

deksännen kerran pääteemoinaan meri ja vesistöt, ympäristöaktivismi sekä tu-

levaisuuden ruoantuotanto. 

 

Viime vuosina SINFF on vuosittain kasvattanut kävijämääräänsä ja alkanut va-

kiinnuttaa asemaansa Savonlinnan tapahtumatarjonnassa. Tästä kertoo myös 

vuonna 2018 rikottu kaikkien aikojen kävijäennätys luontoelokuvafestivaalin 

saavuttaessa 3500 kävijää viikonlopun aikana, mikä oli noin 1000 kävijää 

enemmän vuoteen 2017 verrattuna. (SINFF 2018.) Elokuvien lisäksi festivaali 

tarjoaa oheisohjelmana luonto- ja ympäristöasiantuntijoiden sekä kulttuuritoimi-

joiden seminaareja sekä työpajoja, elokuvapiknikin höystettynä ulkoilmaesityk-

sillä ja livemusiikilla, norppa-risteily saimaannorppa-asiantuntija Juha Taskisen 

johdolla, festivaaliklubin sekä ympäristöteemaisen taidenäyttelyn. SINFF on 

muistanut festivaaliohjelmassaan huomioida myös nuoremmat osallistujat: lap-

sille ja lapsenmielisille on järjestetty erilaisia askartelutyöpajoja sekä vuonna 

2018 elokuvaohjelmistoa täydensi nostalginen Rölli-näytös. (Lempinen-Vesa 

2018, 12–13.) Vuoden 2018 luontoelokuvafestivaalin koko ohjelma on näkyvillä 

opinnäytetyön kirjallisen osion lopussa (Liite 1). 

 

Luontoelokuvafestivaalin fyysinen sijainti Savonlinnan keskustassa on vuosien 

aikana vaihdellut. Alun perin elokuvia esitettiin ainoastaan kauppatorin ja sata-

man kupeeseen rakennetussa teltassa. Viime vuosina festivaali on saanut käyt-

töönsä elokuvanäytöksille myös sisätiloja muun muassa Savonlinnan teatterin 

entiset näytöstilat Kisalinnassa, Riihisaaren maakuntamuseossa ja elokuvayhtiö 

Savon Kinojen Killa-elokuvateatterissa (kuva 1). Luontoelokuvafestivaalin tee-
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maa on hyödynnetty myös hieman erilaisilla katseluelämyksillä: vuonna 2017 

ensimmäistä kertaa järjestetty metsänäytös keskustan tuntumassa sijaitsevilla 

Kasinonsaarilla oli hetkessä loppuunmyyty. Vuonna 2018 järjestettiin vuoros-

taan samaisella paikalla Kasinonsaarien ympäristössä Runokino, jossa lavaru-

nous yhdistyy luontoteemaisiin lyhytelokuviin. (Nurmi 2018a.) 

 

 

Kuva 1. Festivaalin sijainnit Savonlinnassa (Kuva: SINFF 2018) 

 

Elokuvafestivaalin järjestämisen hoitaa voittoa tavoittelematon Savonlinnan 

kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry, jonka kannatusjä-

senyys on avointa kaikille vuosittaista jäsenmaksua vastaan. Järjestäjäkokoon-

panon ydinporukkaan kuuluvat festivaalijohtaja, tuottaja, muutama festivaali-

koordinaattori omilla vastuualueillaan sekä pari tuotantoharjoittelijaa. 

Talkoolaiset ovat myös merkittävässä roolissa Savonlinnan kansainvälisen 

luontoelokuvafestivaalin toteuttamisessa. Vuonna 2018 festivaalia oli järjestä-

mässä noin 40 hengen talkoolaisporukka. Ennen varsinaista tapahtumaviikon-

loppua SINFF on useampana vuotena järjestänyt savonlinnalaisille koululaisille 

elokuvanäytöksen sekä alakoululaisille vierailun Riihisaaren maakuntamuse-

oon. Vuonna 2018 luontoelokuvafestivaali toteutti ensimmäistä kertaa yhteis-

työssä Greenpeacen kanssa aktivistikoulu-tapahtuman Savonlinnan Taidelukion 

yhdelle opiskelijaryhmälle. (Nurmi 2018b.) 
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2.2 Opinnäytetyön tausta, tavoite ja tarve 

 

Syksyllä 2017 hyödynsin Savonlinnan kansainvälistä luontoelokuvafestivaalia 

erään opintojakson puitteissa esittelemällä sen esimerkkinä kotimaakuntani Ete-

lä-Savon tapahtumatarjonnasta. Etsiessäni tietoa SINFF:stä huomasin festivaa-

lin hakevan tuottajaharjoittelijaa kesälle 2018, mistä kiinnostuin paljon. Keskus-

tellessani kyseisestä tapahtumasta ja harjoittelu mahdollisuudesta 

savonlinnalaisien ystävieni kanssa esille nousi, etteivät he oikeastaan tienneet 

tapahtumasta juuri mitään. Sovin luontoelokuvafestivaalin tuottajan kanssa har-

joitteluun liittyvän tapaamisen joulukuussa 2017, jolloin keskustelussamme 

nousi myös esiin savonlinnalaisten ja muiden lähiseudun asukkaiden matala 

kiinnostus kyseistä tapahtumaa kohtaan. Opintoihini kuuluvan syventävän har-

joittelun päätin tehdä lopulta muualla, mutta festivaalituottajan tapaamisen myö-

tä opinnäytetyöni aihe lähti liikkeelle. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten Savonlinnan kansainvälisen luon-

toelokuvafestivaalin markkinointi näkyy paikallisille Savonlinnan alueella. Opin-

näytetyön tulosten ja johtopäätösten perusteella SINFF:n järjestäjät saavat uut-

ta näkökulmaa siihen, miten luontoelokuvafestivaali voisi saada enemmän 

näkyvyyttä paikallisten kävijöiden houkuttelemiseksi ja millä keinoilla paikalliset 

tavoittaisi parhaiten. Aineistoa keräsin teemahaastattelemalla paikallisia yleisön 

edustajia ja SINFF:n edustajaa sekä havainnoimalla paikan päällä Savonlinnas-

sa ennen festivaalia sekä festivaalin aikana. Opinnäytetyöni viitekehykseksi ja 

teoreettiseksi pohjaksi etsin tietoa ja tutkimuksia Suomen kulttuuritapahtumista 

ja suomalaisten kulttuuritottumuksista sekä paikallisten osallistamisesta ja si-

touttamisesta kotipaikkakuntansa tapahtumiin. Perehdyin myös markkinoinnin 

teoriaan tapahtumien näkökulmasta. 

 

Festivaalituottaja Minna Nurmen (2018a) mukaan haasteena on ollut saada sa-

vonlinnalaiset ja muiden lähialueiden asukkaat kiinnostumaan ja tulemaan pai-

kan päälle tapahtuman aikana. Vuosina 2015 ja 2016 tehdyt kävijätutkimukset 

osoittavat Savonlinnan alueen kävijämäärän ikäjakaumittain olevan huomatta-

vasti alhaisempi verrattuna muilta paikkakunnilta tulleisiin kävijöihin. Viime vuo-
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sina luontoelokuvafestivaali on kuitenkin vuosittain rikkonut kävijäennätyksensä, 

mikä on järjestäjien kannalta positiivinen merkki tulevaisuudelle (Nurmi 2018c). 

 

SINFF on kulttuurifestivaalien joukossa pieni toimija rajallisella budjetilla sekä 

henkilöstömäärällä. Lisäksi festivaalijärjestäjien ydinryhmä, pois lukien talkoo-

laiset, toimii ja järjestää Savonlinnan luontoelokuvafestivaalia pääasiassa pää-

kaupunkiseudulta käsin, mikä tuo omat haasteensa varsinkin kohdennettaessa 

markkinointia savonlinnalaisille. SINFF:n järjestäjät tiedostavat haasteensa ja 

he ovat myös punninneet vaihtoehtoina luontoelokuvafestivaalin muuttoa toisel-

le paikkakunnalle. Toisaalta Savonlinnan miljöö Saimaan äärellä on mitä par-

hain kyseisen luonto- ja ympäristöteemaisen kulttuuritapahtuman ympärille. 

 

 

3 Kulttuuritapahtumat Suomessa 

 

 

3.1 Kulttuuritapahtuman ja -festivaalin määritelmä 

 

Tapahtumamatkailu on yksi kulttuurimatkailumuoto, jolloin tapahtumat toimivat 

vetovoimatekijöinä, nähtävyyksinä sekä vaikuttavat aluetalouteen ja luovat par-

haimmillaan positiivista imagoa paikkakunnalle. Matkailijoiden yksi motiivi lähteä 

matkalle on halu osallistua johonkin tapahtumaan, jolloin puhutaan tapahtuma-

matkailusta. Tapahtumaan osallistuminen voi olla myös toissijainen motiivi mat-

kailijan ollessa tietyllä paikkakunnalla. (Getz 2008, 405–407.) Monet suomalai-

set matkustavat tapahtumien perässä vieraille paikkakunnille, mutta monet 

kulttuuritapahtumat järjestetään pienessä mittakaavassa paikallisten iloksi. 

 

Tapahtuma-käsite on verrattain laaja ja sen alle voidaan laskea lähes minkä ko-

koinen ja tyylinen, ihmiset yhteen keräävä tilaisuus. Tapahtumat voidaan jaotel-

la kokonsa mukaan mega-, merkki-, suur- ja paikallistapahtumiin sekä myös 

teemansa mukaan esimerkiksi kulttuurinen, viihteellinen, poliittinen, opetukselli-

nen tai urheilullinen tapahtuma. (Getz 2008, 404, 407–408.) Festivaaleista, pu-

hekielessä festareista, puhuttaessa kyseessä on vuosittain tai säännöllisesti 

samana ajankohtana järjestettävä tapahtuma, jolla on kiinteä ohjelmarakenne 
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sekä tarkka fyysinen sijainti (Silvanto 2016, 8). Kulttuuritapahtuma-määritelmä 

rajaa tapahtuman tyyliä taide- ja kulttuuripainotteiseksi, esimerkiksi tanssin, mu-

siikin, eri kuvataiteiden muotojen, elokuvan ja runouden ympärille. 

 

Opinnäytteessäni yhtenä näkökulmana pohdin paikallisten osallistamista ja si-

touttamista tapahtumiin nimenomaan keskittyen aiheeseen festivaalien ja kult-

tuuritapahtumien näkökulmasta. Rajatakseni aihetta lukijalle käytän tekstissäni 

festivaali- ja kulttuuritapahtuma-käsitteitä. Opinnäytetyöni toimeksiantajana toi-

mii Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, joten näkökulman ra-

jaus festivaaleihin ja kulttuuritapahtumiin on perusteltu. 

 

 

3.2 Festivaalitarjonta Suomessa 

 

Finland Festivals ry teettää vuosittain tutkimuksen Suomessa järjestettävien 

festivaalien kävijämääristä, ja tilastoja katsottaessa suomalaiset ovat innokkaita 

festivaalikävijöitä. Vuonna 2017 festivaalilippuja myytiin kaiken kaikkiaan 

822 593 kappaletta, ja kun mukaan lasketaan arvio festivaalien ilmaisiin oheis-

tapahtumiin osallistuneista, kohoaa luku noin 2 000 000 kävijään.  Tutkimuk-

sessa oli mukana vuonna 2017 82 eri festivaalia ympäri Suomen. (Finland Fes-

tivals ry 2018.) 

 

Suomessa erilaisten festivaalien kirjo on laaja ja tilastollisesti lähes jokainen 

suomalainen asuu 100 kilometrin päässä jostain säännöllisesti järjestettävästä 

julkista tukea tai avustusta saavasta festivaalista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016, 20). Perinteiset musiikkipainotteiset festivaalit kuten Ruisrock, Ilosaari-

rock, Savonlinnan Oopperajuhlat sekä Pori Jazz ovat saaneet seurakseen uusia 

tulokkaita, jotka ovat nopeasti saavuttaneet kävijöiden suosion. Musiikkifesti-

vaalien lisäksi Suomessa järjestetään myös monia muihin taiteenaloihin ja asi-

oihin, kuten elokuviin, tanssiin, kuvataiteisiin ja kirjallisuuteen, ruokaan ja juo-

maan, liittyviä festivaaleja. Osa järjestettävien festivaalien teemoista on 

nykyään hyvin spesifejä, esimerkkinä Helsingissä ensimmäistä kertaa järjestet-

tävä pelimusiikkiin keskittyvä Helsinki Game Music Festival (Riikonen 2018). 
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Myös pienempien kulttuuritapahtumien matkailullinen merkitys alueelle on muis-

tettava, sillä ne piristävät alueen matkailutarjontaa ja niissä voi olla potentiaalia 

kasvaa vuosien saatossa suurempaan suosioon. Hyvä esimerkki on vuodesta 

1986 järjestetty Midnight Sun Film Festival eli Sodankylän elokuvajuhlat, joka 

on vuosien saatossa kasvattanut ja vakiinnuttanut vuosittaisen kävijämääränsä 

noin 20 000 kotimaiseen sekä kansainväliseen vierailijaan (Peltola 2010). 

Vuonna 2017 festivaali lähenteli kävijäennätystään, 30 000 myytyä lippua, 28 

000 vierailijallaan (Rautiainen 2017). 

 

Joensuusta löytyy hyvä esimerkki kulttuuritapahtumien suosion vaihtelusta, kun 

kaupungissa järjestetään kaksi toisistaan poikkeavaa elokuviin keskittyvää fes-

tivaalia Rokumentti ja Viscult. Rokumentti on musiikkielokuviin painottuva festi-

vaali, jonka ohjelmatarjonnasta löytyy myös tunnettuja elokuvia ja tekijöitä, tun-

nettuja musiikkiesiintyjiä festivaaliklubilla sekä lapsille suunnattua ohjelmaa 

(Rokumentti 2017).  Nämä edellä mainitut tekijät madaltavat katsojan kynnystä 

osallistua tapahtumaan. Viscultin tarjonta on puolestaan hyvin valtavirrasta 

poikkeavaa keskittyen rajattuun teemaan, joka oli vuonna 2017 autonomia. Ra-

jatun teeman vuoksi esitetyt elokuvat ovat harvoin laajasti tunnettuja ja asiakas-

segmentti jää pieneksi. (Viscult 2017.) Savonlinnan kansainvälistä luontoeloku-

vafestivaalia ja Viscultia yhdistävät suurille yleisöille tuntemattomat dokumentit 

ja fiktioelokuvat, jolloin molempien elokuvafestivaalien haasteena on kohdentaa 

markkinointia juuri tietyille aiheesta kiinnostuneille asiakassegmenteille. 

 

 

3.3 Taide- ja kulttuurifestivaalien julkinen tuki 

 

Kulttuuritapahtumat ja -festivaalit houkuttelevat matkailijoita pitkienkin matkojen 

takaa osallistumaan hauskanpitoon. Varsinkin suuret paikkansa vakiinnuttaneet 

musiikkifestivaalit ovat niin sanotusti kansallisia merkkitapahtumia. Tästä huoli-

matta iso osa Suomen kulttuurifestivaaleista on pieniä, yhteisö- tai järjestötahon 

järjestämiä tapahtumia vaatimattomammalla budjetilla, näkyvyydellä ja kävijä-

määrällä. On kuitenkin huomioitava, että kokoluokaltaan pienemmätkin kulttuuri-

tapahtumat vaikuttavat positiivisesti alueelliseen kehitykseen, paikalliseen talou-

teen ja ovat matkailun vetovoimatekijöitä. (Hakola & Pasanen 2009, 15–17.) 
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Tästä syystä kulttuurifestivaaleja, ja festivaaleja ylipäätänsä, on viime vuosina 

alettu ottaa huomioon myös kulttuuripoliittisesta näkökulmasta ja on tutkittu kult-

tuuritapahtuminen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurillista merkitystä Suomes-

sa. 

 

Kehityksen ja tutkimuksien myötä erikokoisille valtakunnallisille kulttuuritapah-

tumille myönnetään valtionavustusta, jota tapahtumanjärjestäjät hakevat erilli-

sen haun kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös vuonna 2015 laatinut 

toimintaohjelman vuosille 2017–2025 nimeltä ”Taide- ja kulttuurifestivaalit – 

vahvistuva kulttuurinen voimavara” festivaalien pitkäaikaista kehittämistä varten. 

Kyseessä on Suomen ensimmäinen toimintaohjelma käsitellen pelkästään kult-

tuurifestivaalien kehittymistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 12, 15–17.) 

 

Kulttuurifestivaalit saattavat tehdä myös suoraa yhteistyötä kunnan tai kaupun-

gin kanssa. Kulttuurifestivaali saa rahallista tukea kaupungilta ja kaupunki vas-

tavuoroisesti positiivista imagoa, festivaalikävijöiden myötä matkailutuloja sekä 

näkyvyyttä. Kortin kääntöpuolella on kuitenkin mahdollisuus ristiriitoihin festivaa-

lijärjestäjän ja rahallisen tukijan välillä esimerkiksi mietittäessä tapahtuman si-

sältöä ja teemaa. Kaupungin tai kunnan toimijat saattavat haluta kulttuurifesti-

vaalille mahdollisimman laajaa asiakassegmenttiä alueelle jäävän rahavirran 

kasvattamiseksi, kun taas festivaalijärjestäjät haluavat painottaa omaa taiteellis-

ta näkökulmaansa ja tehdä festivaalin sisällöstä rajatun, houkutellakseen vain 

tiettyä asiakassegmenttiä. (Silvanto 2016, 11–12.) Pienenä toimijana myös Sa-

vonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali hakee vuosittain avustuksia 

kulttuuritoimijoita tukevilta säätiöiltä ja etsii sponsoreiksi eri yrityksiä. Lisäksi 

Savonlinnan kaupunki tukee tapahtuman järjestämistä. 
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4 Paikallisten osallistaminen festivaaleihin 

 

 

4.1 Suomalaisten kulttuuritottumukset 

 

Suomen kulttuurirahaston (2013b, 3–7) teettämässä tutkimuksessa reilusta 

8 000 vastaajasta 44 % kokee kulttuuritarjonnan tärkeänä itselleen ja edistävän 

omaa hyvinvointiaan. Yleisimpiä kulttuurin kuluttamisen muotoja ovat elokuva-

käynnit, museot, teatteri sekä populaarimusiikkitapahtumat. Vähempää suosiota 

nauttivat taidenäyttelyt, ooppera- ja balettinäytökset sekä kansanmusiikkiin kes-

kittyvät kulttuuritapahtumat. Kyseisessä tutkimuksessa käy myös ilmi sukupuol-

ten välinen ero: naiset näyttävät olevan ikäryhmästä riippumatta aktiivisempia 

kulttuuritarjonnan kuluttajia kuin miehet. Suomalaiset ovat myös ahkeria harras-

tamaan vapaa-ajallaan eri taide- ja kulttuurimuotoja kuten tanssia, soittamista, 

laulamista, kuoroja, kuvataidekerhoja, lukemista ja käsitöitä (Tilastokeskus 

2011). 

 

Kulttuurifestivaalien näkökulmasta 18–34-vuotiaat ovat aktiivisimpia kävijöitä 

varsinkin populaarimusiikkipainotteisilla festivaaleilla. Kun mukaan lasketaan 

kansanmusiikinfestivaalit, Savonlinnan Oopperajuhlat sekä Tangomarkkinat 

nousee 55–74-vuotiaiden aktiivisuus huomattavasti muihin ikäryhmiin verratta-

essa. 35–54-vuotiaiden osallistujien määrä on kyseisessä tutkimuksessa melko 

tasaista festivaalista riippuen, mutta suosituinta heidän ikäryhmässään on popu-

laarimusiikinfestivaalit. (Heikkilä & Kahma 2016, 110–115.) Ikäryhmiä vertailta-

essa korostuu käytettävissä olevan vapaa-ajan määrä. Esimerkiksi eläkeläisillä 

ja opiskelijoilla on enemmän vapaa-aikaa osallistua eri kulttuuritapahtumiin kuin 

työikäisillä. Toisaalta vakituisesti töissä käyvillä saattaa olla taloudellisesti hel-

pompaa osallistua kulttuuritapahtumiin pitkin vuotta. 

 

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaali on teettänyt vuonna 2015 ja 

2016 kävijätutkimuksen, josta käy ilmi festivaalikävijöiden ikäjakauma alueittain, 

sukupuoli, asuinpaikkakunta, kävijäuskollisuus sekä koulutustaso ja ammattija-

kauma. Kävijätutkimuksen mukaa vuonna 2016 SINFF:n kävijöistä suurin osa 

on ollut 30–39-vuotiaita (20,5 %) muilta paikkakunnilta tulleita naisia. Seuraa-
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vaksi suurin osallistujien ikäryhmä oli 20–29-vuotiaita (16,4 %). Suuri osa kävi-

jöistä oli ensimmäistä kertaa kyseisellä elokuvafestivaalilla. Vuonna 2015 20–

29-vuotiaista kävijöistä lähes puolet oli ilmoittanut asuinpaikkakunnakseen Sa-

vonlinnan, mutta vuonna 2016 paikallisten osuus kyseisessä ikäryhmässä oli 

huomattavasti alhaisempi. Vuonna 2015 festivaalikävijöitä oli noin 1 400 ja 

vuonna 2016 noin 2100. Kävijätutkimuksen vastaajamäärä ei tosin ole tiedos-

sani. 

 

Kävijätutkimuksen perusteella paikallisten kävijöiden kohdalla suurin ikäryhmä 

oli yli 60-vuotiaat molempina vuosina. (Nurmi 2018c.) Tätä ilmiötä puoltaa tuore 

uutisointi lokakuussa 2018 Etelä-Savon ikääntyvästä väestönrakenteesta, sillä 

maakunnan asukkaista jo 42 % saa eläkettä. Kyseinen prosenttilukema eläk-

keensaajien määrästä on kaikista Suomen maakunnista korkein. Lisäksi Etelä-

Savo kärsii alle 30-vuotiaiden muuttotappiosta, mitä lisää varsinkin Savonlin-

nassa Itä-Suomen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen siirtäminen kaupungis-

ta Joensuuhun syksyllä 2018 alkaen. (Grönholm 2018.) 

 

 

4.2 Paikallisten osallistaminen kotiseutunsa kulttuuritapahtumiin 

 

Vaikka suomalaiset ovat myös innokkaita festivaalivierailijoita, paikalliset asuk-

kaat pitäisi saada sitoutumaan ja osallistumaan oman paikkakuntansa kulttuuri-

festivaaleihin entistä enemmän. Kulttuuritapahtumilla on positiivisia vaikutuksia 

aluetalouteen ja sosiokulttuuriin sekä kuntien ja kaupunkien elinvoimaisuuteen. 

Lisäksi kulttuuritapahtumat edistävät paikallisten kokemusta yhteisöllisyydestä 

ja ylpeyttä omasta paikkakunnastaan.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 26–

27.) Osallistamisen tavoitteena on saada festivaalivierailijoista passiivisen ylei-

sön sijaan aktiivisia toimijoita tehden ja luoden myös itse kulttuuria ja taidetta 

festivaalin aikana. Nykyään kulttuurifestivaalin sisällön on oltava kävijälähtöistä, 

kiinnostavaa ja niin sanotusti luotava nahkansa vuosittain saavuttaakseen festi-

vaalikävijät suuren tarjonnan joukosta. (Halonen & Ala-Nikkola 2016, 90–91.) 

 

Paikallisten osallistamiseen on onneksi monenlaisia keinoja. Esimerkiksi talkoo-

laisia hankkimalla parhaimmassa tapauksessa molemmat osapuolet hyötyvät: 
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festivaalijärjestäjä saa edullista työvoimaa ja talkoolainen yhteisöllisen koke-

muksen päästessään mukaan luomaan kulttuuritapahtumaa. Nykyään myös so-

siaalinen media tuo järjestäjät ja paikalliset helposti ja tehokkaasti yhteen: eri-

laiset somekilpailut, palautteen antaminen ja kysyminen sekä tapahtuman 

sisällön ideointi osallistaa paikallisia uudella tavalla kuin aikaisemmin. Tällöin 

voidaan puhua joukkoistamisesta eli hajautetusta toiminta- ja ongelmanratkai-

sumallista, jossa hyödynnetään paikallisten tai tietyn yhteisön tietoja ja taitoja 

muun muassa sosiaalisen median avulla. Joukkoistaminen voidaan jakaa kol-

meen osaan: joukkoideointiin, joukkoviestintään ja joukkorahoitukseen. (Halo-

nen & Ala-Nikkola 2016, 91.) 

 

 

4.3 Kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset vaikutukset 

 

Vaikka useat, varsinkin kävijävolyymiltä pienet, kulttuurifestivaalit järjestetään 

paikallisten asukkaiden iloksi, on niiden yhtenä tavoitteena myös houkutella 

alueelle niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita festivaalivieraiksi ja lisä-

tä alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Festivaalin takia paikalle tulleet 

ulkopaikkakuntalaiset matkailijat tuovat alueelle niin sanottuja rahavirtoja käyt-

täessään erilaisia palveluja kuten majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalveluja se-

kä vähittäiskaupan palveluja. Pitkällä aikavälillä näillä matkailun tuomilla positii-

visilla rahavirroilla voi olla vaikutusta alueen työllisyystilanteeseen, tuotantoon ja 

tuloihin. (Tohmo & Storhammar 2016, 186–190.) 

 

Edellä mainittujen rahavirtojen lisäksi ei pidä unohtaa paikallisten festivaalivie-

raiden rahankäyttöä tapahtuma-aikana, mikä saattaa poiketa arkitottumuksista. 

Tästä syntyy positiivinen ilmiö aluetalouden näkökulmasta rahan jäädessä 

omalle paikkakunnalle. (Tohmo & Storhammar 2016, 188.) Ulkopaikkakuntalai-

set matkailijat voivat myös osallistua tietyn alueen kulttuurifestivaaliin ilman en-

nakkosuunnittelua, sillä he ovat saattaneet matkustaa paikkakunnalle alun perin 

muun vetovoimatekijän vuoksi (Hakola & Pasanen 2009, 15–17). Esimerkiksi 

Savonlinnassa matkailun suurimpia vetovoimatekijöitä ovat epäilemättä Olavin-

linna sekä vuosittaiset Savonlinnan Oopperajuhlat heinä–elokuussa. 
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Pienenkään kulttuurifestivaalin, tai tapahtuman ylipäätänsä, järjestäminen ei ole 

yksinkertaista, vaan se vaatii aikaa, rahaa, ideoita sekä sitoutuneita ja osaavia 

tekijöitä ympärilleen. Pienillä festivaaliorganisaatioilla ja -järjestöillä on hyvin ra-

jalliset mahdollisuudet hoitaa kaikki festivaalin tarvittavat komponentit ja palvelut 

täysin itsenäisesti, jolloin yhteistyökumppanuudet, alihankkijat ja talkoolaiset 

ovat tärkeässä roolissa festivaalin järjestämisen kannalta. (Silvanto 2016, 14). 

Esimerkiksi catering, kuljetuspalvelut, majoitus ja tekniikka on järkevää ulkois-

taa alihankkijoille budjetin salliessa, jolloin taataan myös riittävä määrä osaavaa 

henkilökuntaa paikan päälle. Lisäksi mielestäni paikallisten yhteistyökumppa-

neiden hyödyntäminen varsinkin uudessa kulttuuritapahtumassa saattaa lisätä 

paikkakuntalaisten mielenkiintoa ja luottamusta uutta tulokasta kohtaa. 

 

Valtion myöntämä julkinen tuki kulttuuritapahtumille on järjestöorganisaatioiden 

kesken hyvin kilpailtua, joten sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden hankki-

minen on oleellinen keino kasvattaa budjettia ja näkyvyyttä. Esimerkiksi verkos-

toyhteistyö eri kulttuuritapahtumien ja -toimijoiden kesken on yleistynyt viime 

vuosina.  Verkostoyhteistyö voi helpottaa sisällöntuotantoa, näkyvyyden saavut-

tamista sekä esiintyjien hankintaa, kun festivaaliorganisaation ympärillä on 

myös muita kulttuurialan ammattilaisia sekä isompia elinkeinoelämän toimijoita. 

(Vartiainen 2016, 84, 87–88.) 

 

Suurin osa Suomen kulttuurifestivaaleista hyödyntää talkoolaisia työvoimana 

festivaalin aikana, sekä tarvittaessa myös ennen ja jälkeen konkreettista tapah-

tumaa. Talkoolaiset huolehtivat esimerkiksi festivaalialueen siisteydestä, toimi-

vat järjestyksenvalvojina, lipunmyyjinä tai oppaina sekä ovat apukäsinä cate-

ringpalveluissa. Talkoolaisuus on vapaaehtoistoimintaa ilman rahallista 

korvausta, mutta festivaaliorganisaatio tarjoaa usein talkoolaisille muita hyötyjä 

esimerkiksi ilmaisen sisäänpääsyn festivaalien ajaksi sekä ilmaiset ruuat ja tar-

vittaessa majoituksen. Talkoolaiset ovat festivaaliorganisaatiolle suuri taloudel-

linen hyöty ja ilman heidän panostaan osa festivaaleista jäisi järjestämättä. 

(Haanpää 2016, 96–97.) Aluetaloudellisesta näkökulmasta työskentely festivaa-

lin talkoolaisena voi olla nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään ja kerryt-

tää arvokasta työkokemusta esimerkiksi ensimmäistä varsinaista kesätyötä var-

ten. 
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4.4 Sosiokulttuuriset vaikutukset alueelle 

 

Kulttuurifestivaalit- ja tapahtumat ovat merkityksellisiä paikkakunnille ja yhtei-

söille sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Vaikka festivaalien alueellisia sosiokult-

tuurisia vaikutuksia ei ole Suomessa vielä paljon tutkittu, pystytään niiden posi-

tiivisia vaikutuksia osoittamaan. Kulttuurifestivaalit lisäävät myös paikkakunnan 

tunnettavuutta ja imagoa sekä edistävät paikkakunnan muuta kulttuuritarjontaa 

tai -opetusta. Varsinkin syrjäseuduilla sosiokulttuuriset vaikutukset korostuvat, 

sillä haja-asutusalueella tai pienellä kirkonkylällä järjestettävä kulttuuritapahtu-

ma saattaa olla paikallisten ainut mahdollisuus päästä nauttimaan esittävästä 

taiteesta ja kulttuurista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 26.) 

 

Säännöllisesti järjestettävät kulttuurifestivaalit- ja tapahtumat lisäävät paikka-

kunnan yhteisöllisyyttä, varsinkin niiden hyödyntäessä vapaaehtoisia tai esi-

merkiksi paikallisten harrasteryhmien osaamista. Myös itse tapahtuman tunnel-

ma, joka syntyy yleisön, esiintyjien ja paikallisten välillä, on tärkeää osa 

yhteisöllisyyttä. Omalla asuinpaikkakunnalla järjestettävä kulttuuritapahtuma 

mahdollistaa arjesta irtautumisen ilman matkustamista muualle. (Holopainen & 

Maukonen 2016, 102–105.) Yhteisöllisyyden lisäksi on muistettava huomioida 

yksilön kokemus taiteesta: jos festivaalin sisältö ei millään tavalla viehätä tavoi-

teltua kohdeyleisöä, ei sillä ole myöskään taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurilli-

sia vaikutuksia (Silvanto 2016, 12). 

 

Yksilön kokemus taiteesta sekä yhteisöllisyydestä voidaan mielestäni yhdistää 

nykyajan elämyshakuisuudelle niin arjessa kuin vapaa-ajallakin. Varsinkin mat-

kailualalla elämyksellisyyden korostuminen on huomattavassa nousussa, mistä 

voi myös päätellä matkailijoiden kiinnostuksen käyttää rahaa entistä enemmän 

aineettomiin kokemuksiin kuin konkreettisiin hyödykkeisiin. Elämyksestä puhut-

taessa se on luonut yksilölle uuden tärkeän ja mieleenpainuvan kokemuksen tai 

vaihtoehtoisesti se on voinut olla oppimisen kannalta mukaansa tempaava ja 

mielenkiintoinen tapahtuma (Silvanto 2016, 14). 

 

Itse olen vieraillut viimeisten viiden vuoden aikana kesäisin säännöllisesti suuril-

la musiikkifestivaaleilla ja vuosi vuodelta tapahtuma-alueet muuttuvat entistä vi-
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suaalisemmiksi. Visuaalisuudella ja tapahtuma-alueen yksityiskohtaisuudella 

halutaan luultavasti varmistaa festivaalikävijöille hienoja kuvauskohteita sosiaa-

liseen mediaan. Ruokatarjontaa löytyy nykyään myös laidasta laitaan lähes fine 

dining -tyyppisistä annoksista kansainvälisten katukeittiöiden herkkuihin, vege-

tarjontaa unohtamatta. Festivaalikävijöille halutaan tarjota elämyksellinen koko-

naisuus, jossa pelkkä musiikki ei ole enää pääroolissa. Tietysti täytyy muistaa, 

että kyseisissä esimerkeissä hyödynnän kokemuksia muutamilta Suomen suu-

rimmilta musiikkifestivaaleilta, mutta ehkä tässäkin pätee sanonta, mitä isot 

edellä, sitä pienet perässä. Mielestäni Savonlinnan kansainvälinen luontoeloku-

vafestivaali on ottanut huomioon elämyksellisyyden ohjelmasisällössään. Esi-

merkiksi somaattinen äänimatka, runokino ja norpparisteily ovat moniaistisia 

kokonaisuuksia, jotka varmasti muistuvat mieleen vielä pitkään festivaalin jäl-

keen. 

 

 

5 Kulttuuritapahtuman markkinointikeinot 

 

 

5.1 Markkinoinnin tavoite 

 

Saadakseen näkyvyyttä ja pääsylipun ostavia kävijöitä kaikkien kulttuuritapah-

tumien on jollain tasolla markkinoida itseään potentiaalisille asiakkaille. Markki-

nointi on käsitteenä hyvin laaja sisältäen monia alakäsitteitä sekä teorioita, joten 

avaan lukijalle ne markkinointiin liittyvät käsitteet, joita tarvitsen opinnäytetyöni 

tutkimuksellisessa osiossa analysoidessani tekemiäni teemahaastatteluja. Ky-

seisiä käsitteitä ovat muun muassa markkinointisuunnitelma, toiminta- eli mark-

kinointiympäristö, mainonnan keinot sekä yrityksen imago. Rajaan aiheen kes-

kittyen pohtimaan ja tarkastelemaan markkinoinninkeinoja kulttuuritapahtumien 

tai -festivaalien näkökulmasta. 

 

Markkinoinnin päämääränä on saada yrityksen tuote tai palvelu näkyväksi po-

tentiaalisille ostajille eli asiakkaille, jotta yritystoiminnasta saadaan kannattavaa 

liiketoimintaa. Tehokkaalla ja menestyksellisellä markkinoinnilla yritys pystyy 

erottumaan edukseen oman alansa kilpailijoista sekä säilyttämään asiakassuh-
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teensa pitkäikäisinä. (Borg, Kivi & Partti 2002, 153.)  Yrityksen tulisi nähdä 

markkinointi investointina tulevaisuuteen eikä pelkkänä rahallisena kustannuk-

sena sekä pitää markkinointia niin tapana ajatella kuin tapana toimia (Puustinen 

& Rouhiainen 2007, 11). Keskityttäessä kulttuurifestivaalin markkinointiin ky-

seessä on aineeton palvelu, jolloin asiakkaan odotukset korostuvat markkinoin-

nin suunnittelussa. Tehokas keino on luoda potentiaalisille asiakkaille positiivi-

sia mielikuvia markkinointiviestinnän avulla. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 

188–189, 192.) 

 

Toimiva markkinointi tarvitsee tukijalakseen tarkan ja mietityn markkinointisuun-

nitelman, joka karkeasti määriteltynä sisältää yrityksen liikeidean, toimintaympä-

ristön, kohderyhmän, alan kilpailutilanteen, markkinointiviestinnän toimenpiteet 

sekä markkinatilanteen alueella. (Borg ym. 2002, 166.) Lisäksi kattavaan mark-

kinointisuunnitelmaan on hyvä sisällyttää markkinointibudjetti, esitellä yhteistyö-

kumppanit tai -verkostot sekä niiden roolit ja vastuualueet (Puustinen & Rouhi-

ainen 2007, 28). Näiden pohjalta lähdetään miettimään, miten ja kenelle tuotetta 

kannattaa lähteä markkinoimaan asiakaslähtöisesti, mitä kannattaa huomioida 

palvelutilanteessa sekä miten lähteä kehittämään tuotetta tai palvelua. (Borg 

ym. 2002, 166.) 

 

 

5.2 Markkinointiympäristö 

 

Markkinoinnin suunnittelussa on tärkeää analysoida liiketoimintaan (tässä ta-

pauksessa kulttuuritapahtumaan) suorasti ja epäsuorasti vaikuttavia ulkoisia 

sekä sisäisiä taustatekijöitä eli tutkia omaa toimintaympäristöä. Sisäisiä tekijöitä 

ovat muun muassa liikeidea, kohderyhmä, yrityksen omat päätökset, arvot sekä 

valinnat, kilpailukeinot ja markkinoinnille asetetut tavoitteet. Toimintaympäristön 

ulkoisiin tekijöihin lukeutuvat esimerkiksi kilpailutilanne sekä kysyntä alueella, 

sidosryhmät ja verkostot, yhteiskunnallinen ja (alue)taloudellinen tilanne sekä 

sosiodemografinen tilanne eli alueen väestön ikäjakauma, kehitys sekä väestön 

muutoksen ennusteet. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 28–29.) 
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Analysoimalla toimintaympäristön sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä kulttuuritapahtuma 

pystyy laatimaan tehokkaan ja sopivan markkinointisuunnitelman sekä pohti-

maan, miten toimintaympäristön tekijöiden muutokset voivat vaikuttaa tulevai-

suudessa negatiivisesti liikeideaan, markkinointiin sekä asiakkaiden ostokäyt-

täytymiseen. Toisaalta toimintaympäristöä tutkimalla festivaalijärjestäjä saattaa 

löytää ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä, jotka voivat puolestaan tuoda positiivisia vai-

kutuksia kysyntään, kassavirtaan tai liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi 

yhteistyö ja verkostoituminen muiden kulttuuritapahtumien tai matkailualan yri-

tysten kanssa voi edes auttaa parhaimmillaan kaikkien verkoston jäsenien ky-

syntää ja kasvua. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 28, 46–47.) Erityisesti pie-

nemmissä kaupungeissa, kuten Savonlinnassa, erilaiset tapahtumat vuoden 

varrella varmasti vilkastavat muidenkin toimijoiden oven suita ja myyntiä ihmis-

ten lähtiessä tapahtumien houkuttelemina liikkeelle ja käyttäen alueen palvelui-

ta. 

 

 

5.3 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä koostuu mainonnasta, suhde- ja verkostotoiminnasta, 

myynnin edistämisestä sekä myyntityöstä, ja se suuntautuu pääasiassa järjestä-

jätahon ulkopuolelle. Markkinointiviestinnän tavoitteita ovat muun muassa pal-

velun tunnettavuuden lisääminen, vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, imagon 

luominen, myynnin edistäminen, uusien asiakassuhteiden luominen sekä ole-

massa olevien asiakassuhteiden ylläpitäminen. Asiakkaiden lisäksi markkinoin-

tiviestintää vastaanottavat jälleenmyyjät, jakelukanavat, media, sidosryhmät se-

kä yhteistyökumppanit. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 224–225, 229–231.) 

 

Internetin, älypuhelimien ja varsinkin sosiaalisen median käytön räjähdysmäisen 

yleistymisen myötä on alettu puhua inbound- sekä outbound-markkinoinnista. 

Inbound-markkinoinnissa asiakas hakeutuu itse yrityksen palveluiden ääreen 

esimerkiksi sosiaalisen median kanavien tai hakukoneiden kautta. Tavoitteena 

on luoda ja jakaa mielenkiintoista sisältöä, jolloin potentiaalinen asiakas jää 

esimerkiksi seuraamaan yrityksen Instagram-tiliä. Outbound- markkinointi on 

taas niin sanottua perinteistä markkinointia, jolloin yritys lähestyy itse asiakkaita 
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hyödyntäen printtimediaa, tv:tä, radiota tai sähköpostilistoja. (Vähä-Ruka 2015.) 

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali hyödyntää markkinoinnis-

saan molempia edellä mainittuja markkinointikeinoja. Lisäksi luontoelokuvafes-

tivaali tekee yhteistyötä muiden tapahtumien kanssa sosiaalisessa mediassa 

antamalla omissa kanavissaan näkyvyyttä yhteistyökumppaneilleen, itäsuoma-

laisille tapahtumille sekä muille elokuvafestivaaleille. Vastapalveluksena SINFF 

saa puolestaan itselleen näkyvyyttään yhteistyökumppaneiden sosiaalisen me-

dian kanavissa. 

 

Sosiaalinen media tarjoaa niin tapahtumanjärjestäjille kuin yrittäjillekin monen-

laisia keinoja ja työkaluja vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi potentiaalisiin asiak-

kaisiin. Sosiaalisen median välityksellä tapahtumanjärjestäjä pystyy tarjoamaan 

asiakkailleen mahdollisuuden seuraamiseen, mitä tapahtuu niin sanotusti kulis-

sien takana ennen h-hetkeä ylläpitääkseen potentiaalisten asiakkaiden mielen-

kiintoa. Katsottaessa sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia kulttuurita-

pahtuman näkökulmasta tapahtumanjärjestäjä voi sosiaalisen median kanavien 

kautta mainostaa tapahtumaa, tarjota tietoa ja opastusta asiakkaille sekä jul-

kaista visuaalista materiaalia helposti. Vastavuoroisesti sosiaalisen median 

käyttäjät pystyvät helposti jakamaan kokemuksia, kuvia, videoita ja suosittele-

maan tiettyä tapahtumaa muille käyttäjille. Kilpailut, tarjoukset ja arvonnat ovat 

yleinen keino houkutella lisää seuraajia omalle sivulleen tai tililleen, jolloin myös 

näkyvyys laajenee. (Leino 2011, 32–33.) 

 

 

5.4 Kulttuurifestivaalin markkinointi paikallisille 

 

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin haasteena markkinoinnis-

sa on paikallisten tavoittaminen ja osallistaminen tapahtumaan. Mitä tahansa 

yrityksen tuotetta tai palvelua markkinoidessa on tärkeää miettiä, miten tavoittaa 

potentiaaliset asiakkaat sekä mitä yritys haluaa toiminnassaan korostaa. Mark-

kinoinnin vuosikellon laatiminen on toimiva tapa määritellä milloin ja miten 

markkinoinnin toimenpiteitä tehdään ja kuka niistä vastaa. Markkinoinnin kan-

nalta asiakassegmentointi eli kohderyhmien määrittely on myös tärkeää, jolloin 

yrityksellä tai toimijalla on selkeä visio, miten he tavoittavat juuri nuo tietyt asia-
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kassegmentit parhaiten. Segmentoinnissa täytyy huomioida väestölliset ja 

maantieteelliset tekijät, psykologiset tekijät eli sosiaalinen asema, arvot ja elä-

mäntilanne (perhe, ammatti, taloudellinen tilanne) sekä ostamiskäyttäytyminen 

eli milloin ja miksi ostaa, kuinka usein sekä kävijäuskollisuus. Esimerkiksi mark-

kinointiviestinnässä täytyy muistaa, ettei sama viesti, julkaisu tai mainos tavoita 

kaikkia kohderyhmiä, vaan viestintää täytyy muokata tavoitellun vastaanottajan 

mukaan. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 144, 171–172.) Savonlinnan kansain-

välisen luontoelokuvafestivaalin tärkeimmät asiakassegmentit ovat noin pari-

kymppiset nuoret eri paikkakunnilta sekä yli 50-vuotiaat lähiseudun asukkaat. 

Lisäksi luontoelokuvafestivaali on alkanut houkutella noin 30-vuotiaita työikäisiä 

sekä lapsiperheitä. (Nurmi 2018a.) 

 

SINFF:n tapauksessa markkinoinnissa voisi korostaa alueella esiintyvää sai-

maannorppaa, jonka seuraaminen norppaliven kautta on noussut kansalliseksi 

ilmiöksi, ja tapahtumamiljöön äärellä olevaa Saimaan vesistöä. Esimerkiksi 

vuonna 2018 luontoelokuvafestivaalin uutena oheisohjelmana järjestettiin Norp-

paristeily M/S Puijolla savonlinnalaislähtöisen dokumentaristin ja tunnetun sai-

maannorppien suojelija Juha Taskisen johdolla. Kyseinen risteily saavutti suurta 

suosiota jo ennakkolipunmyynnissä (Nurmi 2018a). Vuonna 2018 Savonlinnan 

kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin yksi keskeinen teema on meri, mikä on 

ollut kuluvan vuoden aikana hyvin ajankohtainen aihe uutisoinnissa. Valtameret 

saastuvat roskista muodostuneista valtavista muovilautoista ja merivedet sekä 

merenelävät kärsivät petollisesta mikromuovista, jota irtoaa ihmisten kulutusta-

varoista kuten teknisistä vaatteista, pesuaineista ja kosmetiikasta (Horsma-aho, 

Koskinen, Nousiainen & Saarela 2018). 

 

Yrityksen tai minkä tahansa toimijan imagolla on vaikutus asiakkaan kiinnostuk-

sen heräämiseen ja lopullisen ostopäätöksen syntymiseen. Puhuttaessa yrityk-

sen imagosta sillä tarkoitetaan tiettyjä mielikuvia, joita yritys haluaa asiakkaan 

yhdistävän toimintaansa tai palveluihinsa. Mielikuvia pyritään luomaan asiak-

kaille markkinointiviestinnän avulla, mutta on myös muistettava pitää mielikuvat 

totuudenmukaisena ja realistisina. Mielikuvien ja todellisuuden erotessa toisis-

taan on lopputuloksena tyytymätön asiakas. Yrityksen imago leviää myös pai-

kallisten keskuudessa niin sanotun puskaradion välityksellä. Potentiaalisen asi-
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akkaan muilta kuultu positiivinen tai negatiivinen mielipide tiettyä palveluntarjo-

ajaa kohtaan vaikuttaa usein lopulliseen ostopäätökseen. (Puustinen & Rouhi-

ainen 2007, 65–66, 169–170.) Tuore älypuhelinsovellus Jodel toimii uutena so-

siaalisen median puskaradiona erityisesti nuorten keskuudessa. Sovelluksen 

kautta pystyy anonyymisti keskustelemaan noin 10 kilometrin säteellä olevien 

muiden käyttäjien kanssa lähes mistä tahansa, muun muassa asiakaspalvelu-

kokemuksista. 

 

SINFF:n tapauksessa myös festivaalin imago rakentuu ympäristön ja luonnon 

ympärille. Esimerkiksi luontoelokuvafestivaalin vuosittain vaihtuvassa ulkoasus-

sa ja logossa on aina ollut eri eläin, vuonna 2018 päävärinä on oranssi ja tee-

maeläimenä ilves. Markkinointiviestinnässä korostetaan kestävää kehitystä, 

ympäristöarvoja sekä pientekijöiden dokumentti- ja elokuvatuotantoa. Luon-

toelokuvafestivaali haluaa myös haastaa yleisöä antamaan mahdollisuus pie-

nentuotannon dokumenteille, jotka harvoin pääsevät esitettäväksi suurille val-

kokankaille. (Nurmi 2018a.) Hieman tuntemattoman tuotannon valitseminen 

ohjelmasisällöksi on aina hiukan haastavaa, sillä harvat haluavat ostaa sikaa 

säkissä. Toisaalta tyytymällä aina entuudestaan tuttuun ja turvalliseen myös 

elokuvaa valitessa, voi jäädä paljosta paitsi. 

 

 

6 Teemahaastattelu ja havainnointi 

 

 

6.1 Teemahaastattelu ja havainnointi aineistonkeruumenetelminä 

 

Tehtävänäni oli selvittää paikallisten tietämystä Savonlinnan kansainvälisestä 

luontoelokuvafestivaalista ja sen markkinoinnin näkyvyyttä Savonlinnan alueel-

la. Tutkimuksellisessa opinnäytetyössäni tein laadullisen eli kvalitatiivisen tutki-

muksen hyödyntäen aineistonkeruumenetelminä teemahaastattelua sekä ha-

vainnointia. Teemahaastattelu on strukturoidun ja avoimen haastattelun 

välimuoto eli tutkija on etukäteen määritellyt tietyt aihepiirit eli teemat, joilla pyri-

tään saamaan haluttu tieto ja näkökulmat esiin haastateltavalta. Teemojen esille 

tuomiseksi tutkija on miettinyt valmiiksi apukysymyksiä tai avainsanoja, joille ei 
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ole tarkkaa järjestystä tai muotoa, vaan niitä hyödynnetään haastattelutilantees-

sa vapaan keskustelun avulla. Teemahaastattelua voi käyttää niin kvalitatiivi-

sessa eli laadullisessa kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208–209.) 

 

Teemahaastattelua hyödynnetään tutkittaessa asioita, josta ennalta tiedetään 

vain vähän. Tilastollisten yleistyksien sijaan laadullisessa tutkimuksessa pää-

määränä on selittää jotain ilmiötä tai saada tutkimuksen lukija ymmärtämään jo-

tain toimintaa. Tästä syystä aineiston koolla ei ole niin suuri merkitystä, vaan 

merkityksellisempää on haastateltavien tietämys tai kokemus tutkittavasta ilmi-

östä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.) Haastateltavat kannattaa valita tarkkaan 

ja harkitsevasti, jotta heillä on antaa tarpeeksi sisältöä ja kiinnostusta tutkimus-

haastatteluun. Teemahaastattelun etuna on haastateltavien omien kokemuksien 

ja näkökulmien esille tulo. Lisäksi ennen teemahaastattelun toteutusta tutkijan 

on perehdyttävä syvällisesti haastattelun aihepiiriin saadakseen haluamansa 

teemat esille keskustelussa. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2009, 55–56.) 

 

Teemahaastattelun tekijä voi myös itse miettiä, esittääkö hän apukysymykset 

jokaiselle haastateltavalle samassa järjestyksessä tai käyttääkö hän tismalleen 

samoja lauserakenteita jokaisessa haastattelutilanteessa. Huolimatta puolistruk-

turoidun haastattelun vapauksista, teemahaastattelun tavoitteena on saada ke-

rättyä tutkimustehtävän kannalta olennaista ja merkityksellistä aineistoa. Olen-

naisen ja merkityksellisen aineiston vakuuttamiseksi tutkijan on syytä tuoda 

esille haastateltujen yksilöiden eli tiedonantajien valintaperusteet tutkimusrapor-

tissaan. Valintaperusteita voivat muun muassa olla ikä, ilmaisemisen taito ja 

kiinnostus tutkimusaiheeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75, 86.) 

 

Teemahaastattelun lisänä käytin aineistonkeruumenetelmänä havainnointia. 

Havainnoinnin avulla pystytään tutkimaan jotain ilmiötä tarkkailemalla ympäris-

töä, ihmisiä ja asioita. Havainnointi voidaan jakaa neljään eri havainnointimene-

telmään, joita ovat ei-osallistuva havainnointi eli tarkkaileva havainnointi, osallis-

tuva havainnointi, aktivoiva osallistuva havainnointi eli toimintatutkimus sekä 

piilohavainnointi. (Vilkka 2006, 37, 42–43.) Tutkimustehtävässäni hyödynsin 

tarkkailevaa havainnointimenetelmää, jolloin tutkija toimii kohteen ulkopuolisena 
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havainnoijana eikä osallistu tutkimuskohteen toimintaan. Ennen havainnointia 

tutkijan on hyvin tärkeää miettiä, miten näkyvä hän on tutkimuskohteelleen eli 

tutkijan on määriteltävä oma roolinsa havainnointiympäristössä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Käytin ei-osallistuvaa havainnointia teemahaastattelun tukena saadakseni itse 

käsityksen Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin markkinoinnin näkyvyydestä 

Savonlinnassa ja minkälaista tapahtuman näkyvyys on paikallisten silmin. Ei-

osallistuva havainnointi tarkoittaa jonkin ilmiön tai tilanteen tarkkailua ilman, että 

muut paikalla olevat henkilöt tietävät havainnointia tapahtuvan (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Tehdessäni havainnointia ennen tapahtumaa 

sekä tapahtuman aikana kiinnitin huomiota enemmän Savonlinnan kaupungin ja 

luontoelokuvafestivaalin fyysiseen ympäristöön kuin ihmisiin tai heidän käyttäy-

tymiseensä.  Käyttäessäni tutkimuksessani kahta aineistonkeruumenetelmää, 

haastattelua ja havainnointia, puhutaan aineistotriangulaatiosta. Yksinkertainen 

triangulaatio voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta, sillä se tuo tutkimukseen 

enemmän kuin yhden näkökulman. Toisaalta aineistojen, teorioiden tai mene-

telmien yhdistäminen eli triangulaatio saattaa tuoda esille keskenään ristiriitaisia 

tutkimustuloksia, joista on haastavampaa tehdä yhtenäisiä johtopäätöksiä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 

6.2 Aineiston hankinta, käsittely ja analysointi 

 

Käytin opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelun ja ha-

vainnoinnin yhdistelmää. Teemahaastatteluja tein paikallisille yleisön edustajille 

yhteensä viisi (5) kappaletta, joista yhteen haastatteluun osallistui kaksi henki-

löä. Paikallisen yleisön edustajia edustaa aineistossani yhteensä kuusi (6) hen-

kilöä, joiden ikäjakauma oli 21–54 vuotta. Haastattelut tein heinäkuun ja syys-

kuun 2018 välisenä aikana kasvokkain ja yhden puhelimen välityksellä. 

Nauhoitin myös kaikki haastattelut myöhempää käsittelyä ja analysointia varten. 

Yleisön edustajien haastattelunrungon apukysymysten teemoina olivat Savon-

linnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, markkinointi ja näkyvyys sekä 

kulttuuritapahtumat (Liite 2). Viitaten Tuomen & Sarajärven (2009, 85–86) väit-
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teeseen haastateltavien aiemman tietämykseen tai kokemukseen merkityksestä 

tutkittavasta aiheesta ei mielestäni tässä tapauksessa ollut oleellinen saadak-

seni mahdollisimman totuudenmukaisen aineiston, sillä tutkimustehtävänäni oli 

juuri kartoittaa kyseisen tapahtuman tunnettuus paikallisten silmissä. Etsiessäni 

ja valitessani haastateltavia henkilöitä käytin valintaperusteinani yleistä kiinnos-

tusta osallistua haastatteluun ja jakaa mielipiteitään sekä ikää saadakseni riittä-

vän kattavan aineiston. 

 

Lisäksi haastattelin Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin tuotta-

jaa ennen sekä jälkeen kyseisen tapahtuman. Ensimmäisen haastattelun tein 

elokuun 2018 alussa eli muutama viikko ennen luontoelokuvafestivaalin alkua, 

ja ensimmäisen haastattelun teemoina olivat festivaalin toteutus, markkinointi ja 

yhteistyökumppanit sekä paikallisten osallistaminen. Toinen haastattelukerta 

ajoittui syyskuun 2018 puoliväliin, jolloin haastattelurungon teemoina olivat ta-

pahtuman kehitys tulevaisuudessa, festivaalijärjestäjien tavoitteet, kansainväli-

syys sekä markkinoinnin kehittäminen. Olosuhteiden pakosta tein festivaalituot-

tajan haastattelut puhelimitse. Litteroin eli kirjoitin puhtaaksi festivaalin tuottajan 

molemmat haastattelut ja kävin ne tarkasti läpi, mutta en analysoinut niitä, vaan 

käytin auki kirjoitettuja haastatteluaineistoja tietolähteenä aiemmissa kappaleis-

sa. Lisäksi vertailin tuottajan haastatteluaineiston näkökulmia yleisön edustajien 

näkökulmiin, jotka ilmenevät johtopäätös- ja pohdinta -kappaleissa. 

 

Aloitin kerätyn aineiston käsittelyn ja analysoinnin syyskuussa 2018. Ensiksi 

kuuntelin kaikki nauhoittamani haastattelut tarkasti läpi, minkä jälkeen litteroin 

haastatteluaineiston kirjalliseen muotoon. Aineiston voi kirjoittaa puhtaaksi joko 

kokonaan tai valita vain tietyt osiot, jotka ovat aineiston analyysin kannalta mer-

kityksellisiä (Hirsjärvi & Hurme 2015, 138). Litteroin haastatteluaineiston koko-

naan, sillä mielestäni oli helpompi käydä kokonaiset haastattelut läpi tekstimuo-

toisina. Litteroin tekstin melko tarkasti puhuttujen lauseiden mukaisesti, mutten 

aivan sanasta sanaan, vaan jätin osan merkityksettömistä puhekielen täytesa-

noista pois (esimerkiksi niinku). En myöskään merkannut purettuun aineistoon 

puhujan taukoja tai äänähdyksiä. Tarkka sanasta sanaan litterointi on hyvin hi-

dasta ja vie tekijältä paljon aikaa, joten on perusteltua keskittyä tutkimustehtä-
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vän kannalta olennaiseen sisältöön litterointia tehtäessä (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 139–149). 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2015, 135) suosittelevat myös purkamaan ja analysoimaan 

kerättyä aineistoa mahdollisimman pian keruuvaiheen jälkeen tai jo keruuvai-

heen aikana. Kerättyä aineistoa on tällöin mahdollisuus vielä täydentää, esi-

merkiksi pyytää tarkennusta johonkin haastatellun vastaukseen. Yksittäisen 

haastattelun läpikäyminen heti haastattelutilanteen jälkeen voi olla myös moti-

voivampaa tekijälle, sillä aineisto on tuore eikä edessä ole koko kerätyn aineis-

ton purkaminen kerralla. Itse aloitin aineiston purkamisen ja analysoinnin vasta 

saadessani kaikki suunnittelemani teemahaastattelut pidettyä. 

 

Analysointimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä kerätystä laadullisesta aineis-

tosta. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi etenee vaiheittain, ensimmäiseksi 

tutkijan on päätettävä juuri tutkimustehtävän kannalta olennaisimmat ja kiinnos-

tavimmat asiasisällöt sekä erotettava ne muusta aineiston sisällöstä. Tutkimus-

tehtävään tarvittava tiivistetty aineisto voidaan luokitella, teemoitella tai tyypitel-

lä. Tässä tapauksessa käytän aineistoin teemoittelua, sillä teemahaastattelun 

runkona käytetyt teemat jakavat haastatteluaineistoa valmiiksi tiettyihin osioihin. 

Teemoittelua käytettäessä aineiston sisällöstä korostuu, mitä tietystä teemasta 

eli aihepiiristä on tullut esille tai mitä haastateltava on sanonut aiheeseen liitty-

en. Toisin kuin luokittelussa esille tulleiden aihepiirien lukumäärällä ei ole suurta 

merkitystä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–94.) 

 

Teemoittelua tehdessäni kokosin puretuista haastatteluaineistosta erillisen 

Word-tiedoston, johon erittelin jokaisesta haastattelusta valitsemieni teemojen 

mukaiset sisällöt. Teemoittelin puretut haastatteluaineistot kuuteen (6) eri ai-

neistosta esille nousseeseen osioon, joita ovat Savonlinnan kansainvälisen elo-

kuvafestivaalin tunnettuus ja mielikuvat paikallisten näkökulmasta, tapahtuman 

markkinoinnin näkyvyys paikallisille, mistä markkinointikanavista haastateltava 

yleensä saa tietoa tapahtumista, puskaradion eli ystävien ja tuttavien suositus-

ten vaikutus päätöksen tekoon sekä kiinnostus kulttuuritapahtumia kohtaan. 

Edellä mainitut aiheet pohjautuvat teemahaastattelun runkoon, jota käytin teh-

dessäni haastatteluita yleisön edustajille. Teemoittelussa haastateltavien vas-
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tauksien erottamiseksi käytin värikoodeja, ikää ja sukupuolta jokaisen lauseen 

tai virkkeen lopussa, jotta en itse sekoittaisi niitä keskenään. Nämä erottelevat 

tekijät eivät tule ilmi tässä opinnäytteen raportissa, vaan haastateltavat pysyvät 

täysin tunnistamattomina. 

 

Havainnoinnin aloitin maaliskuussa 2018, kun kartoitin Savonlinnan kansainvä-

lisen luontoelokuvafestivaalin näkyvyyttä konkreettisesti kaupungissa. Tein ha-

vainnointikierroksia kaupungilla noin viisi kertaa aikavälillä maaliskuu–elokuu 

2018. Lisäksi havainnoin tapahtuman digitaalisesta markkinointia tutustumalla 

SINFF:n kotisivuihin sekä sosiaalisen median kanavien sisältöihin Facebookis-

sa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa sekä tutkimalla, minkälaista nä-

kyvyyttä tapahtumalla on esimerkiksi Visit-Savonlinna.fi -sivustolla. Seurasin ta-

pahtuman näkyvyyttä myös paikallisissa painetuissa julkaisuissa muun muassa 

Itä-Savossa, Savonmaassa ja kesällä ilmestyvässä Savonlinna Nyt -julkaisussa, 

joka on suunnattu matkailijoille. Tätä havainnointia tein aina syyskuuhun 2018 

asti kirjoittamalla muistiinpanoja sekä valokuvaamalla esimerkiksi kaupunkiym-

päristöä. Tein myös havainnointia paikan päällä luontoelokuvafestivaalin aikana 

yhden päivän ajan 18.8.2018. Paikan päällä havainnoinnissa kiinnitin huomiota 

luontoelokuvafestivaalin näkyvyyteen kaupungin katukuvassa, festivaalin lähes-

tyttävyyteen sekä jonkin verran festivaalialueella liikkuviin ihmisiin. 

 

 

7 Tulokset 

 

 

7.1 Teemahaastattelut 

 

Teemahaastatteluiden yhtenä tavoitteena oli kartoittaa, miten tuttu Savonlinnan 

kansainvälinen luontoelokuvafestivaali haastateltaville on tapahtumana. Suurin 

osa kertoi tietävänsä kyseisen tapahtuman nimeltä, mutta tapahtuman sisältö ei 

muuten ollut tullut heille tutuksi. Myöskään tapahtuman oheisohjelmatarjonta 

esimerkiksi elokuvapiknik, lapsille suunnatut työpajat ja runokino Sulosaaressa 

eivät olleet tulleet esille heille aikaisemmin. Tarve oheisohjelman paremmasta 
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esille tuomisesta ilmeni useassa haastattelussa, sillä se selvästi herätti kiinnos-

tusta. 

 

Joo oon tota noin siihen törmännyt kyllä, tapahtuman nimi on tuttu, mutta 
en ole käynyt koskaan. Olen kuullut, monet ovat kehuneet, että on ollut 
hyvä (tapahtuma), mutta itse en ole osallistunut (H1). 
 

No ei oo tuttu, enkä oo käyny aiemmin. Oon vaan nähny jotain mainok-
sia, varmaan netissä ja ehkä kaupungilla, mut ei oo sen kummemmin tut-
tu miulle (H4). 
 

En oo oheistapahtumista nähny mitään tai tiedä mitään, joo en oo sitä sil 
viisiin että ne ois mistään pompannu esille tai ollu kiinnostunu siitä tapah-
tumasta enempää että oisin itse tietoa erikseen etsinyt. Tätä sisältöä vois 
sit enemmän tuua esille, ku ei oo ainakaan itelleni tullu vastaan sen 
enempää (H1). 

 

Neljä kuudesta haastateltavasta ei ollut itse koskaan osallistunut luontoelokuva-

festivaalille, mutta osa heistä kertoi kuulleensa SINFF:stä kuitenkin positiivista 

palautetta tuttaviltaan tai ystäviltään. Kaksi muisteli käyneensä monta vuotta sit-

ten, mahdollisesti luontoelokuvafestivaalin alkuaikoina, katsomassa jonkin luon-

toaiheisen dokumentin Olavinlinnan läheisyydessä. Kumpikaan ei ollut täysin 

varma, oliko kyseessä silloin juuri SINFF. Lisäksi yksi tiesi luontoelokuvafesti-

vaalin lastensa kautta, kun he olivat aikoinaan osallistuneet SINFF:n järjestä-

mään koululaisnäytökseen. 

 

Mielikuvat SINFF:stä liittyivät suurimmalla osalla juuri luontoon, varmasti nimen 

perusteella, ja tapahtuman elokuvatarjonta yhdistettiin haastattelujen perusteel-

la lähes pelkästään televisiosta tuttuihin “avara luonto” -tyyppisiin luontodoku-

mentteihin. Toisaalta elokuvat festivaalin päätuotteena herättivät vaihtelevaa 

kiinnostusta haastateltavien kesken. Osa koki elokuvat ja dokumentit itselleen 

vieraampana viihde- ja taidemuotona eikä ihan omana kiinnostuksen kohtee-

naan. Elokuvafestivaalia verrattiin pariin otteeseen musiikkifestivaaliin ja todet-

tiin kynnyksen olevan matalampi osallistua musiikkipainotteiseen tapahtumaan 

kuin elokuvapainotteiseen. Toisaalta osan mielestä SINFF:n ohjelmatarjonta 

vaikutti mielenkiintoiselta, erilaiselta ja kokemisen arvoiselta. 
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Mie ainakin tykkään luontoelokuvia yleensäkin kattoo ja tämmösii doku-
mentteja. Joku siinä vaan sit on että paikallisella tasolla se ei itellenikään 
lyöny silleen läpi. (H5). 

 

Yhdessä haastattelutilanteessa eräs vastaaja pohti, miksei hän ole koskaan 

osallistunut kyseiseen tapahtumaan, vaikka kokee aihepiirin kiinnostavaksi ja on 

tiennyt tapahtuman vähintään nimeltä. Tapahtuman herättämät mielikuvat olivat 

kuitenkin kaiken kaikkiaan positiivisia, sillä lähes jokaisessa haastattelussa fes-

tivaalin luontoteema koettiin tärkeänä aiheena. Esille nousi myös luontoteeman 

ajankohtaisuus ilmastonmuutoksen, saimaannorppien tilanteen ja merten saas-

tumisen kannalta. 

 

Haastatteluiden edetessä tapahtuman markkinoinnin näkyvyyteen paikallisten 

silmissä toistuvat vastauksissa hyvin samat sisällöt. Suurin osa kertoi nähneen-

sä kaupungilla, Savonlinnan keskustassa, julisteen tai muun mainoksen, jonka 

yhdisti luontoelokuvafestivaaliin. Mainonnasta puhuttaessa muistettiin Savonlin-

nan keskustan satamassa oleva SINFF:n iso ympärivuotinen lakanajuliste, joka 

nousi esille useissa vastauksissa. Painetussa mediassa esimerkiksi Itä-

Savossa julkaistut luontoelokuvafestivaaliin liittyvät mainokset tai uutiset eivät 

olleet joko juurikaan herättäneet huomiota tai niitä ei ollut pysähdytty lukemaan 

sen tarkemmin. Sosiaalisen median puolelta muutama mainitsee nähneensä 

Facebookissa aiheeseen liittyviä julkaisuja, mutta tarkempia muistikuvia julkai-

sujen sisällöstä tai jakajasta ei ollut antaa haastattelutilanteessa. 

 

No luultavasti jossain Facebookissa. Ja sitten ehkä Savonlinnan katuku-
vassa jossain niissä valotolpissa on ollu jotain. Vaikee sanoo ei oo niin 
näkyvästi, tai ei oo jääny mieleen. (H4). 
 

No en itse asiassa mainontaan tai markkinointiin juurikaan törmänny, voi 
olla ku kotiin ei tuu enää Itä-Savoo (H3). 
 

Harvemmin tulee tuolla keskustassakin käytyy. Mut oisko just ollu joku 
semmonen mainos (kaupungilla), mutta hyvin vähän. Et en mie ainakaan 
sit muista että somessakaan ois törmänny. Tai oisko lehissä ollu sit kans 
joku, jonkun näkönen mainos (H2). 

 

Yleisesti ottaen analysoidusta haastatteluaineistosta käy ilmi, ettei Savonlinnan 

kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinointi Savonlinnassa ole tavoit-
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tanut paikallisia tai näin he ainakin sen kokevat. Haastatteluiden perusteella 

esimerkiksi julistemainontaa on kaupungilla nähty, mutta tapahtuman sisältö on 

jäänyt pimentoon ja kaikki tieto pitäisi itse etsiä. Vastauksista nousee esille ver-

tailua muihin Savonlinnassa järjestettäviin tapahtumiin, joista osaa markkinoi-

daan ja mainostetaan niin paljon, jopa liikaa, ettei mainonnalta voi edes välttyä. 

Eräs haastateltava totesikin, että SINFF:n aihepiirin perusteella tapahtumasta ei 

varmastikaan haluta mitään ”kaikille kaikkea” massatapahtumaa, vaan kohde-

ryhmänä on enemmän hakea rajatusta sisällöstä kiinnostuneita ”oikeita henkilöi-

tä”. Lisäksi vastauksissa todettiin, ettei mainoksia tarvitse ollakaan joka lehdes-

sä, vaan hieman isommin tai muuten näkyvämmin. Tällöin SINFF saattaisi 

saada uusia aiheesta kiinnostuneita paikallisia lipunostajia. 

 

Entä kuitenkin sit se joka ei nyt tiiä, että oiski kiinnostunut (aihees-
ta) niin sattuis eteen kunnon ilmotus, että tämmöstäkin on. Kun ei-
vät välttämättä tiiä ees (H5). 

 

Pohdintaa herätti myös, onko SINFF:n markkinointi muissa kaupungeissa eri-

laista kuin Savonlinnassa, jos kävijöitä saapuu vuosittain reilu määrä Savonlin-

nan alueen ulkopuolelta. 

 

Haastateltavien käyttämiin markkinointikanaviin ja siihen, mistä he saavat 

yleensä tietoa paikallisista kulttuuritapahtumista, korostuu haastateltavien ikäja-

kauma vastauksissa. Haastatteluun vastanneet 21–25-vuotiaat kertovat käyttä-

vänsä ja seuraavansa eniten sosiaalisen median kanavia kuten Facebookia ja 

Instagramia. Kyseinen ikäryhmä kokee myös saavansa eniten tietoa paikallisis-

ta tapahtumista sosiaalisen median puolelta. Kysyttäessä 37–54-vuotiailta pai-

netun median merkitys eli esimerkiksi paikallislehtien rooli tapahtumien markki-

noinnissa ja mainonnassa korostuu. Iästä huolimatta Savonlinnan paikallislehti 

Itä-Savo mainitaan useasti yhtenä paikallisten tapahtumien tietolähteenä ja sitä 

luetaan niin paperi- kuin digitaalisena versiona, toiset säännöllisemmin ja toiset 

harvakseltaan. 

 

No Itä-Savohan on tietysti se, siellä on se tapahtumasivusto, mut 
nehän on siinä vaan luettelon muodossa. Jos joku kiinnostaa, niin 
kyllähän se nettiin menee meilläkin [tiedonhaku] (H5). 
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Tiedonhaussa internetin käyttö on yleistä kaikilla vastaajilla, kun halutaan saada 

lisätietoa kiinnostavasta tapahtumasta, mutta tiedonhakukäyttäytyminen on eri-

laista. Kuten aiemmin mainitsin, nuoremmat vastaajat törmäävät usein sosiaali-

sessa mediassa tapahtumien markkinointiin ja käyttävät sosiaalista mediaa 

myös tiedonhakuun. Vanhemmille vastaajille sosiaalinen media puolestaan ei 

ollut kovin tuttu ympäristö, vaan internetissä tietoa tapahtumista haettiin esimer-

kiksi tapahtuman omilta kotisivuilta. Osa mainitsee myös kotiin postin mukana 

tulevat mainokset sekä ilmaisjakelujulkaisut, joissa saattaa välillä olla ilmoitus 

jostain mielenkiintoisesta paikallisesta tapahtumasta. Lisäksi television ja radion 

välityksellä tapahtuva mainonta mainittiin useassa vastauksessa, mutta haasta-

teltavat täsmensivät seuraavansa ja kuuntelevansa pääosin valtakunnallisia ka-

navia. Paikallisten tapahtumien oman markkinoinnin ja mainonnan lisäksi ystä-

vien ja tuttavien suositteluilla eli niin sanotulla puskaradiolla oli myös kaikkien 

vastaajien kohdalla jonkin verran painoarvoa. Moni toteaa oman kiinnostuksen 

kasvavan heti omien kavereiden tai tuttujen suositusten takia, oli sitten kysees-

sä uusi ravintola tai itselleen vielä tuntematon tapahtuma. Lisäksi positiivisen 

palautteen kuuleminen madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan jotain uutta. So-

siaalisen median kanavat ovatkin nykyään helppo alusta kertoa omille ystävil-

leen ja seuraajilleen positiivista tai negatiivista palautetta asiasta kuin asiasta. 

Esimerkiksi aikaisemmin mainittu Jodel-älypuhelinsovellus on keskustelualusta, 

jossa käyttäjät voivat jutella keskenään anonyymisti lähiseudun ihmisten kans-

sa. Tällaiset sosiaalisen median kanavat voivat olla tehokas tapa levittää sanaa 

paikallisten keskuudessa. 

 

Haastateltavista kaikki kertovat olevansa kiinnostuneita kulttuuritapahtumista, 

niin paikallisista kuin muualla Suomessa järjestettävistä. Osa kertoo osallistu-

vansa eri tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, muttei kovin aktiivisesti tällä 

hetkellä. Muutamat vastaajista kertovat käyvänsä säännöllisesti teatterissa, elo-

kuvissa ja konserteissa, mutta varsinaisissa kulttuuritapahtumissa käynti painot-

tuu musiikkiaiheisiin tapahtumiin. Musiikkifestivaalit ovat kaikissa vastauksissa 

yleisin kulttuuritapahtumien muoto, joihin on osallistuttu. 

 

Mitäköhä tulis sit mieleen, varmaan tämmöset musiikkipuolenhommat 
niiku sit enemmän, miten nyt sit pystyy töitten ohessa ja harrastusten tii-
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moilta käymään. Ne (musiikkitapahtumat) varmaan enemmän, on sem-
monen missä ehkä sit rentoudun kaikista parhaiten (H1) 
 

Hmm, no kyllä sanotaanko tämmöset musiikkitapahtumat, tämmöset fes-
tivaalit ehkä ois eniten kiinnostavat (H2) 

 

Tarkennettaessa kysymystä paikallisten kulttuuritapahtumien kiinnostavuuteen, 

vastauksista nousee esille Savonlinnan alueen tapahtumatarjonnan kesäpainot-

teisuus. Vastaajat kokevat kesäkautena (kesä–elokuu) tapahtumatarjontaa ole-

van hyvin laajasti ja laidasta laitaan, ettei kaikkeen kiinnostavaan ole mahdollis-

ta osallistua. 

 

Ja sit Savonlinnassakin näitten tapahtumien osilta niin yleensähän 
se painottuu kesään, sit tulee vähä sellanen ähky. Kaikkee on mut 
ei kaikkeen voi lähtee. Jos ois tasasemmin läpi vuoden, niin ehkä 
sitten tulis käytyykin enemmän (H5) 

 

Kesäkauden päättyessä ja talvikauden alkaessa korostuu koko Savonlinnan hil-

jeneminen tapahtumien, ja varsinkin kulttuuritapahtumien osalta. Osa vastaajis-

ta myös pohtii, tuleeko kesällä oltua muutenkin aktiivisempi lähtemään töiden ja 

muiden velvollisuuksien jälkeen viettämään aikaa muuallekin kuin kotiin. Savon-

linnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali kuitenkin koettiin vastausten pe-

rusteella hyvänä lisänä loppukesän tapahtumatarjontaan. Lisäksi muutama 

haastatelluista totesi olevan hyvä, että Savonlinnassa on muitakin säännöllisesti 

järjestettäviä festivaaleja kuin Savonlinnan Oopperajuhlat. 

 

 

7.2 Havainnointi 

 

Aloittaessani havainnointikierrokset Savonlinnan keskustassa maaliskuussa 

2018, näkyvin merkki Savonlinnan kansainvälisestä luontoelokuvafestivaalista 

oli keskustan satamassa erään rakennuksen seinään ripustettu suuri banderolli 

eli julistekangas (kuva 2). Banderolli oli ulkoasultaan parin vuoden takaisen 

luontoelokuvafestivaalin teeman mukainen ja näkyvillä olivat myös vuoden 2017 

festivaalin päivämäärät. Julisteen päivämäärät oli päivitetty ajankohtaisiksi vuo-

delle 2018 toukokuun alkuun mennessä. Kesä-heinäkuussa 2018 SINFF:n julis-

temainontaa alkoi näkyä katukuvassa yllättävän paljon ja niistä kävi ilmi kysei-
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sen tapahtuman nimi sekä ajankohta. Julisteiden ulkoasu oli yhtenäinen ja hel-

posti tunnistettava: julisteenpohjavärinä toimi festivaalin vuoden 2018 teemaväri 

eli oranssi ja eläin logona ilves.  Ulkomainosten lisäksi pienempiä julisteita näkyi 

tavaratalojen, päivittäistavarakauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla. 

 

 

Kuva 2. Festivaalibanderolli Savonlinnan satamassa (Kuva: Essi Pajunen) 

 

Vaikka teemahaastattelujen tulosten perusteella vaikutti, ettei Savonlinnan kan-

sainvälisestä luontoelokuvafestivaalista olisi julkaistu aiheeseen liittyviä artikke-

leita paikallislehdissä, niitä kuitenkin julkaistiin useampi esimerkiksi Itä-Savossa 

kesän 2018 aikana. Ilmaisjakelulehdissä silmiini osui pari kertaa luontoelokuva-

festivaalin mainoksia, jotka olivat ulkoasultaan samanlaisia kuin katukuvassa 

näkyneet julisteet. Savonlinna This Week -matkailuinfolehdessä SINFF oli mai-

nittu julkaisun tapahtumakalenterissa. Yllättävää oli, että Savonlinnan seudulla 

ilmaisjakeluna jaettavassa Savonmaa 2018 Kesälehti –julkaisussa ei ollut huo-

mioitu ollenkaan elokuun tapahtumatarjontaa. 

 

Sosiaalisen median kanavissaan (Instagram, Twitter, Facebook) SINFF on hy-

vin aktiivinen; kanaviin tuotetaan omaa sisältöä kuvien, tekstin ja videoiden 

muodossa, mutta lisäksi SINFF jakaa aktiivisesti seuraajilleen myös muiden 

toimijoiden julkaisemaa ympäristö- ja kulttuuriteemaista sisältöä. Markkinointi-

viestintä sosiaalisen median kanavissa oli hyvin vilkasta ennen tapahtumaa, ta-
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pahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen.  Lisäksi tapahtuma oli hyödyntänyt 

savonlinnalaislähtöisten dokumentaristi Juha Taskisen ja näyttelijä Kari Hieta-

lahden tunnettavuutta lyhyissä Instagramissa ja Facebookissa jaetuissa vide-

oissa. Videoissa kyseiset henkilöt kertoivat luontoelokuvafestivaalin ohjelmistos-

ta ja suosittelivat tapahtumaan osallistumista. 

 

Ei-osallistuvaa eli tarkkailevaa havainnointia tein paikan päällä luontoelokuva-

festivaalilla yhden päivän ajan 18.8.2018. Kuten Saaranen ja Kauppinen (2006) 

toteavat, ei-osallistuva havainnointi tarkoittaa jonkin ilmiön tai tilanteen tarkkai-

lua ilman, että muut paikalla olevat henkilöt tietävät havainnointia tapahtuvan. 

Luontoelokuvafestivaalin järjestäjät tosin olivat tietoisia, että olen paikan päällä 

havainnoimassa opinnäytetyön vuoksi. Tehdessäni paikan päällä havainnointia 

tavoitteenani oli keskittyä siihen, miten tapahtuma näkyy katukuvassa sen ol-

lessa käynnissä sekä miten lähestyttävältä se kaupungilla liikkuvien näkökul-

masta vaikuttaa. 

 

Savonlinnan sataman alueella luontoelokuvafestivaali erottui hyvin. Sataman 

tapahtuma-aluetta oli koristeltu kutsuvan näköiseksi ja ihmisiä parveili sataman 

alueella paljon. Lisäksi luontoelokuvafestivaali vaikutti mielestäni helposti lähes-

tyttävältä. Esimerkiksi sataman alueella ohjelmistokatalogeja oli helposti ohikul-

kijoiden saatavilla sekä tapahtuman lipunmyyntipisteen ja infomökin ovi oli kut-

suvasti aukinaisena. Sataman lähistöllä liikkui useita SINFF-paidoissa kulkevia 

talkoolaisia, jotka opastivat festivaalikävijöitä tarpeen tullen. Sataman tuntu-

massa ja Riihisaaren lähettyvillä oli hyvin opasteita tapahtumapaikoille, esimer-

kiksi elokuvanäytösten sijainteja. Toisaalta opasteita tapahtumapaikalle olisi 

voinut olla kauempanakin kaupungilla. SINFF:n tapahtumapaikat ovat ympäriin-

sä Savonlinnan keskustan alueella, kuten ohjelman kartasta voi nähdä (Liite 1), 

eikä tapahtuma-alueita ole muutenkaan rajattu. Tästä syystä havainnointia teh-

dessä ei pystynyt oikeastaan arvioimaan, ketkä olivat festivaalikävijöitä ja ketkä 

sattuivat kävelemään tapahtumapaikoilla muuten vaan. 

 

Lisäksi kävin havainnoinnin lomassa juttelemassa kahden paikallisen yrittäjän 

kanssa. Toinen heistä oli tehnyt SINFF:n kanssa yhteistyötä aikaisemmin ja toi-

sella yrittäjällä oli voimassa oleva yhteistyökuvio tapahtuman kanssa. Esittäy-
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dyin paikallisille yrittäjille ja kerroin tekeväni havainnointia opinnäytetyötäni var-

ten, jonka toimeksiantajana on Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafesti-

vaali. Tiedustelin heiltä mahdollisia kommentteja tapahtuman kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön liittyen anonyymisti ja molemmat vaihtoivat muutaman sanasen 

kanssani mielellään. Molemmat olivat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön tapahtu-

man kanssa, mutta toinen yrittäjistä koki, etteivät SINFF:n järjestäjät ainakaan 

liian aktiivisesti ota yhteyttä paikallisiin yrittäjiin. Mielipiteet erosivat kysyttäessä 

luontoelokuvafestivaalin näkyvyydestä Savonlinnassa: voimassaolevaa yhteis-

työtä tekevän yrittäjän mielestä tapahtuma näkyy kaupungissa ihan hyvin, kun 

taas aiemmin yhteistyötä tehnyt yrittäjä koki tapahtuman olevan aika näkymätön 

kaupungissa. Hän lisäsi kiinnittäneensä SINFF:n markkinointiin enemmän huo-

miota toimiessaan festivaalin yhteistyökumppanina, mikä oli mielenkiintoinen 

havainto esiin tuotavaksi. 

 

 

8 Johtopäätökset 

 

 

8.1 Markkinoinnin näkyvyys 

 

Aineiston tuloksissa nousi esille haastateltavien vähäinen tietoisuus Savonlin-

nan kansainvälisestä luontoelokuvafestivaalista, vaikka festivaalin nimi oli osalle 

ennestään tuttu. Tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei SINFF:n markkinointi 

tavoita riittävästi paikallisia ihmisiä Savonlinnan alueella. Luontoelokuvafesti-

vaalin markkinoinnissa juuri tapahtuman sisältö sekä oheisohjelmatarjonta ovat 

jääneet paikallisille pimentoon. Toisaalta haastatteluotoksessa ei sattunut ole-

maan yhtään luontoelokuvafestivaalille osallistunutta henkilöä, mikä olisi voinut 

tuoda tuloksiin toista näkökulmaa markkinoinnin näkyvyydestä. Vaikka juliste-

mainontaa Savonlinnan katukuvassa näkyy melko paljon, sitä ei välttämättä si-

säistetä tai ne eivät kiinnitä ohikulkijoiden huomiota. Kuten paikallinen yrittäjä 

kertoi kiinnittäneensä itse enemmän huomiota luontoelokuvafestivaalin markki-

nointiin tehdessään yhteistyötä tapahtuman kanssa. Tämä ilmiö saattoi koros-

tua myös omassa käyttäytymisessäni havainnointia tehdessäni. Tietoisesti et-

siessäni, missä luontoelokuvafestivaalin markkinointia näkyy Savonlinnan 
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katukuvassa, kiinnitän eri tavalla huomiota esimerkiksi kaupungilla näkyviin ul-

komainoksiin kuin satunnainen ohikulkija. 

 

Festivaalituottaja Nurmi (2018c) toteaa luontoelokuvafestivaalin kävijäkunnasta 

osan vuosittain olevan paikallisia, mutta haasteena on kasvattaa paikallisten tie-

toisuutta siitä, mikä tapahtuma edes on. Festivaalituottajan mukaan myös festi-

vaalin asiantuntijavierailijat, joilla on Savonlinnan alueella paikallisia kontakteja, 

ovat antaneet palautetta siitä, miten paikallisille on saattanut muodostua vää-

ränlainen kuva tapahtumasta. Myös osassa tutkimustulosten vastauksissa ilme-

ni epäröintiä tapahtumaa kohtaan, joka saattoi johtua epätietoisuudesta luon-

toelokuvafestivaalin sisällöstä. Vaikka Savonlinnan kansainvälinen 

luontoelokuvafestivaali houkuttelee vuosittain kävijöitä myös muilta paikkakun-

nilta, erityisesti pääkaupunkiseudulta, olisi paikallisten kävijöiden määrän lisään-

tyminen luontoelokuvafestivaalille positiivista. Lisäksi uusien asiakassuhteiden 

luominen ja kanta-asiakkuuksien ylläpitäminen on yksi onnistuneen markkinoin-

nin tavoitteista (Borg, Kivi & Partti 2002, 153). 

 

Markkinoinnin yksi osa-alue on markkinointiviestintä, jonka keinoja ovat mainon-

ta, myynninedistäminen, suhdetoiminta ja henkilökohtainen myyntityö. Markki-

nointiviestinnän tavoitteena on muun muassa tehdä yrityksen tuotteesta tai pal-

velusta näkyvä, erottua kilpailijoista sekä herättää potentiaalisten asiakkaiden 

huomio (Puustinen & Rouhiainen 2007, 224–225, 229–231). Lisäämällä mark-

kinointiviestintää Savonlinnan alueella ja kohdentamalla paremmin paikallisille 

asukkaille, kasvaisi varmasti myös paikallisten tietoisuus tapahtumasta. Markki-

noinnin lisäämisen tarkoituksena ei ole tehdä SINFF:stä niin sanotusti massata-

pahtumaa, jonne kaikkien paikallisten pitäisi olla kiinnostuneita osallistumaan 

vaan enemmänkin tapahtuman tunnettavuuden lisääminen paikallisten osalta. 

Tulosten perusteella tuttavien ja ystävien suositteluilla eli arkikielessä puskara-

diolla on painoarvoa päätösten teossa. Esimerkiksi yksi vastaajista oli osallistu-

nut ystävien houkuttelemana entuudestaan tuntemattomaan kulttuuritapahtu-

maan. Kun tietoisuus tapahtumasta paikallisten keskuudessa kasvaisi, myös 

puskaradion kautta sana saattaisi levitä tuttavilta tuttaville huomaamatta ja saat-

taa saavuttaa uusia kiinnostuneita savonlinnalaisia tai ulkopaikkakuntalaisia 

osallistujia. 
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Usein markkinointiviestintä ymmärretään ainoastaan mainonnan synonyyminä, 

jolloin odotetaan pelkästään mainosten tuottavan kysyntää tuotteelle tai palve-

lulle. Lisäksi mainonta painetussa mediassa, verkkomediassa, televisiossa tai 

radiossa on usein maksullista. Tästä syystä SINFF:n ei ole myöskään järkevää 

tuputtaa mainontaa joka puolelle, koska se ei välttämättä tuo yhtä paljon lippu-

tuloja, mitä mainontakustannukset ovat olleet. Oleellisempaa on miettiä koko 

markkinointiviestinnän sanomaa, kohderyhmää ja tavoitetta. Markkinointivies-

tinnässä visuaalinen ilme ja yhtenäisyys sekä sisältö ovat myös tärkeitä, ja mie-

lestäni tähän SINFF on panostanut julistemainonnassa, kotisivuillaan sekä so-

siaalisessa mediassa. (Juurakko, Kauhanen & Öhage 2012, 81–84, 87.) 

 

Haastattelutuloksista ilmenee vastaajien iän vaikutus siihen, mistä ja miten he 

yleensä saavat tietoa tapahtumista. Nuoremmat vastaajat nostavat sosiaalisen 

median tärkeimmäksi kanavaksi, jossa he kohtaavat eri tapahtumien markki-

nointia. Puolestaan vanhemmille vastaajille perinteisen median kanavat kuten 

painettu media, radio ja televisio painottuvat. Tulosten perusteella myös van-

hemmat vastaajat käyttivät tiedonhaussa nettiä, esimerkiksi tutkivat tapahtu-

mien kotisivuja, mutta sosiaalisen median kanavat ovat tiedonhaussa vieraam-

pia. Vaikka SINFF käyttää markkinointiviestinnässään monipuolisesti eri 

sosiaalisen median kanavia ja festivaalin kotisivut ovat hyvin selkeät ja informa-

tiiviset, haasteena on saada ihmiset löytämään ne ja näkemään siellä julkaistua 

sisältöä ja tietoa. Yhtenä keinona voisi olla somekilpailuiden järjestäminen, jota 

SINFF on jo tehnyt lippuarvonnan muodossa Instagramissa, tai tapahtuman si-

sällön ideointi, joka voisi lähentää järjestäjiä ja paikallisia. Tällainen paikallisten 

osallistaminen on sosiaalisen median avulla paljon helpompaa ja yksinkertai-

sempaa kuin aikaisemmin. (Halonen & Ala-Nikkola 2016, 91.) 

 

 

8.2 Paikallisten osallistaminen ja sitouttaminen 

 

Paikallisten osallistaminen ja sitouttaminen tapahtumiin lisäisi myös tapahtuman 

näkyvyyttä, luotettavuutta ja tunnettavuutta paikallisten keskuudessa, mikä olisi 

SINFF:n näkökulmasta juuri tarpeellista (Holopainen & Maukonen 2016, 106–
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107). Luontoelokuvafestivaalia on vuosittain toteuttamassa useat kymmenet tal-

koolaiset, joista suuri osa on tähän mennessä ollut ulkopaikkakuntalaisia. Voisi-

ko osallistuminen talkoolaisena olla nuorelle paikkakuntalaiselle ensi kosketus 

työelämään tai mahdollisuus päästä näyttämään osaamistaan? Lisäksi SINFF 

etsii vuosittain paikkakuntalaisia vapaaehtoisia tarjoamaan kotimajoitusta ulko-

paikkakuntalaisille festivaalikävijöille, sillä Savonlinnassa ei ole tarjolla kovin-

kaan paljon edullisia vaihtoehtoja hotellimajoitukselle, joka on hintatasoltaan 

usein korkeaa. (Nurmi 2018b.) Tähän mennessä tapahtumanjärjestäjät ovat et-

sineet kotimajoituksen tarjoajia tapahtuman kotisivuilla sekä Facebookissa 

”Puskaradio Savonlinna” -ryhmässä olevan ilmoituksen kautta, jotka eivät vält-

tämättä tavoita kovinkaan laajasti paikallisia. 

 

Haastattelututkimuksen tulokset haastateltavien kiinnostuksesta kulttuuritapah-

tumia kohtaan mukailevat Suomen kulttuurirahaston teettämää tutkimusta 

(2013, 3–7) suomalaisten kulttuuritottumuksista. Kulttuuritarjonta koettiin tär-

keänä ja hyvinvointia edistävänä. Eniten kiinnostusta herättivät populaarimu-

siikkitapahtumat, teatterit ja elokuvakäynnit. Haastatteluotokseni tuloksissa elo-

kuvakäynnit eivät nousseet vastauksista esille, vaan osa mainitsi 

luontoelokuvafestivaalin teemaan viitaten, elokuvien olevan heille vieraampi 

viihde- ja taidemuoto. Savonlinnan kansainvälisen elokuvafestivaalin tuntemat-

tomuuteen paikallisten keskuudessa saattaa vaikuttaa myös elokuvafestivaalien 

vielä pieni asema Suomessa. Elokuvafestivaalit eivät ole, Sodankylän Midnight 

Sun Festivalia lukuun ottamatta, kasvaneet vielä laajemmin tunnetuiksi tapah-

tumiksi verrattuna esimerkiksi populäärimusiikkifestivaaleihin. Toisaalta Itä-

Suomessakin on SINFF:n lisäksi useampia pieniä elokuvafestivaaleja kuten Jo-

ensuussa Rokumentti ja Viscult, Kuopiossa Vilimit ja Mäntyharjulla Ilokuvafesti-

vaali (Suomen elokuvasäätiö 2018). Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuva-

festivaali voisi myös tämän tuloksen perusteella tuoda 

oheisohjelmatarjontaansa enemmän esille, sillä tarjolla on paljon muutakin kuin 

elokuvia. 

 

Vaikka tekemäni haastattelututkimuksen perusteella Savonlinnan kansainväli-

nen luontoelokuvafestivaali ei ole paikallisille kovinkaan tuttu tapahtuma, pidet-

tiin kuitenkin sen järjestämistä tärkeänä ja positiivisena lisänä Savonlinnan ta-
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pahtumatarjontaan. SINFF on kävijäkapasiteetiltaan pieni festivaali, mutta se 

onnistuu vuosittain houkuttelemaan Savonlinnaan useita satoja ulkopaikkakun-

talaisia kävijöitä, varsinkin nuoria, kiinnostavalla ohjelmasisällöllään ja kauniilla 

luonnonläheisillä tapahtumapaikoillaan. Herää kysymys, saapuisivatko nämä 

nuoret ulkopaikkakuntalaiset matkailijat Savonlinnaan ilman luontoelokuvafesti-

vaalia? Festivaalikävijät käyttävät luonnollisesti vaihtelevan määrän rahaa esi-

merkiksi päivittäistavarakauppoihin, ravintoloihin tai majoitukseen. Vaikka pie-

nien tapahtumien kuten SINFF:n kohdalla festivaalikävijöiden aiheuttamat 

rahavirrat eivät välttämättä ole kovin suuria, vaikuttavat ne aina positiivisesti 

paikkakunnan aluetalouteen. Lisäksi kulttuurifestivaalit lisäävät alueen vetovoi-

maisuutta, elinvoimaisuutta ja lisäävät paikkakunnan imagoa, mikä ei Savonlin-

nalle ole mielestäni ollenkaan pahitteeksi. (Tohmo & Storhammar 2016, 186–

190.) 

 

Etsimällä ja solmimalla uusia yhteistyökumppanuuksia Savonlinnan alueelta 

luontoelokuvafestivaali onnistuisi lisäämään paikallisten osallistamista ja sitout-

tamista omaan toimintaansa. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa hel-

pottaa varsinkin pienten kulttuuritapahtumien järjestäjiä, koska kaiken osaami-

sen ei välttämättä tarvitse olla tapahtumajärjestäjän omissa käsissä (Vartiainen 

2016, 87–88). SINFF on kasvattanut viime vuosina kävijämääräänsä isoin 

harppauksin, mikä on ollut tapahtumanjärjestäjälle positiivinen onnistuminen, 

mutta samalla tuonut uusia haasteita tapahtuman toteuttamiselle. Esimerkiksi 

suuren talkoolaisporukan majoittaminen ja ruokahuolto vaativat entistä enem-

män suunnittelua sekä riittäviä tiloja. Savonlinnan alueen verkostoitumiseen 

vaikuttaa osaltaan SINFF järjestäjien työskentelyetäisyys, sillä he järjestävät ta-

pahtumaa eri paikkakunnalta käsin. Festivaalituottaja Nurmen mukaan (2018b) 

verkostoituminen paikallisiin toimijoihin voisi tulla luontevammin, jos työskenteli-

si paikan päällä Savonlinnassa. Toisaalta luontoelokuvafestivaalin järjestäjien 

tavoitteena on olla kartalla siitä, mitä Savonlinnassa tapahtuu. Uusien yhteis-

työkumppaneiden osalta luontoelokuvafestivaalin järjestäjät olisivat kiinnostu-

neita majoitus- ja ravitsemisalan toimijoista. 

 

Yhtenä elokuvien näytöspaikkana SINFF on vuokrannut Killa-

elokuvateatterisalia Savon Kinot -elokuvayhtiöltä. Savon Kinot on Itä-Suomessa 
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toimiva elokuvayhtiö, jolla on Savonlinnan lisäksi toimintaa Joensuussa, Var-

kaudessa, Kiteellä ja Iisalmessa (Savon Kinot 2018). Mielestäni SINFF voisi 

kartoittaa, olisiko Savon Kinojen kanssa mahdollisuuksia sopia molempia osa-

puolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Savon Kinoilla on Savonlinnassa kaksi elo-

kuvateatteria, mutta vuodesta 2019 eteenpäin vain Killa -elokuvateatteri jää jat-

kamaan toimintaa (Jeskanen 2018). Tämä muutos saattaa vaikuttaa myös 

siihen, miten Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali saa kyseisen 

elokuvateatterin tiloista jatkossa näytösaikoja käyttöönsä. Positiivista SINFF:n 

järjestäjille on ollut kuitenkin lisääntynyt ympäristöjärjestöjen aktiivisuus ja kiin-

nostus tapahtumaa kohtaa. Esimerkiksi paikallinen Siistit Saaret -hanke ehdotti 

yhteistyötä tapahtuman kanssa vuonna 2018 (Nurmi 2018c). Tämän lisäksi Sa-

vonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali voisi kokeilla suora markki-

nointia Savonlinnan alueen eri ympäristöyhdistyksille löytääkseen uusia festi-

vaalikävijöitä. 

 

 

9 Luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Käyttäessäni teemahaastattelua opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä on poh-

dittava tutkimuksen luotettavuutta hyödyntäen laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuuden kriteerejä. Kyseisiä kriteerejä ovat muun muassa tuoda totuudenmukai-

sesti ilmi haastattelun aikana ilmenneet häiriötekijät, haastatteluun käytetty aika 

sekä olosuhteet. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–232.) Haastattelutilanteissa ei ilmen-

nyt häiriötekijöitä ja olosuhteet eivät poikenneet tavallisesta sosiaalisesta kans-

sakäymisestä. Ennen haastatteluihin ja havainnointiin eli kenttätyöhön ryhtymis-

tä perehdyin ja tutustuin riittävästi markkinoinnin tietoperustaan sekä 

suomalaisista festivaaleista tehtyihin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Lisäksi opiske-

lin teemahaastattelun ja havainnoinnin teoriaa aineistonkeruumenetelminä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa puhutaan usein reliabiliteetista ja validi-

teetista, mutta laadullisen tutkimuksen kannalta kyseisiä luotettavuuden arvioin-

nin käsitteitä on myös kritisoitu. Esimerkiksi reliabiliteetti tarkoittaa havainnoin-

tien ja mittausten toistuvuutta ja pysyvyyttä ajasta riippumatta, mikä on 
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laadullisen tutkimuksen kannalta lähes mahdotonta arvioida.  Validiteetti koros-

taa puolestaan tutkimuksen pätevyyttä eli miten perusteellisesti tutkimus on to-

teutettu ja ovatko tulokset sekä johtopäätökset johdonmukaisia. Myös suhtau-

tuminen omaan tekemiseensä kriittisesti ja pohtien voi jossain tapauksissa 

lisätä tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta. (Puusniekka & Saaranen-

Kauppinen 2006.) Mielestäni käytin aineistonkeruuseen hyvin aikaa ja paneu-

duin aineiston analysointiin riittävästi. Eri lähteisiin tutustuessani en unohtanut 

lähdekriittisyyttä vertaillen ja pohtien eri lähteiden näkökulmia.  Lisäksi esitin 

opinnäytetyössäni haastatteluaineistoon pohjautuvat tulokset totuudenmukai-

sesti ja vääristelemättä, mutta en unohtanut johtopäätösten teossa kriittisyyttä 

tuloksia kohtaan. 

 

Opinnäytetyön toteutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä olivat esimerkiksi haas-

tatteluihin tarvittavat luvat asianomaisilta, haastateltavien tietosuoja sekä me-

nettely heidän henkilötietojen kanssa. Teemahaastattelu keskittyy Savonlinnan 

luontoelokuvafestivaalin ympärille, joten haastatteluissa ei nouse esiin kovin 

henkilökohtaisia tai arkaluontoisia tietoja. Toimeksiantosopimus tästä toimeksi-

annosta on toimitettu kaikille osapuolille eli SINFF:lle, Karelia-AMK:lle sekä it-

selleni.  Lisäksi olen tutustunut Arene ry:n laatimiin opinnäytetyön tutkimuseetti-

siin suosituksiin. Opinnäytetyötäni kirjoittaessani en ole esittänyt kenenkään 

muun tietoa omanani sekä olen merkinnyt käyttämäni lähteet tekstiin lähdeviit-

teiksi sekä lähdeluetteloon Karelia-AMK:n ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Kysyin jokaiselta haastatteluun osallistuneelta henkilökohtaisesti, olisiko heillä 

kiinnostusta osallistua opinnäytetyöhöni liittyvään haastattelututkimukseen ja 

tein myös selväksi mahdollisuuden kieltäytymiseen. Ennen haastatteluiden te-

kemistä kerroin asianomaisille heidän edustavan paikallista yleisöä ja aiheen 

koskevan savonlinnalaista tapahtumaa ja sen markkinoinnin näkyvyyttä paikalli-

sille, mutta en tässä vaiheessa vielä paljastanut kyseessä olevan Savonlinnan 

kansainvälinen luontoelokuvafestivaali. Lisäksi kerroin mihin tarkoitukseen aioin 

kerättyjä aineistoja käyttää ja kaikki kerätty aineisto käsitellään opinnäytteessäni 

anonyymisti. Jokaisen haastattelutilanteen alussa kysyin asianomaisilta lupaa 

nauhoittaa keskustelumme omaan käyttööni opinnäytetyön raportointia varten, 

ja lupasin heille hävittää kaiken kerätyn aineiston saadessani opinnäytetyöni 
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valmiiksi. Haastattelun alussa muistutin myös, ettei heistä päädy mitään tunnis-

tettavia henkilötietoja valmiiseen opinnäytetyöhön, vaan käsittelen ja analysoin 

kerätyn aineistoin anonyymisti. 

 

 

10 Pohdinta 

 

 

Tutkimuksellisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia Savonlinnan kansainväli-

sen luontoelokuvafestivaalin markkinoinnin näkyvyyttä paikallisille Savonlinnan 

alueella. Tekemäni tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus ja aineistoa keräsin teemahaastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Opin-

näytetyöni tuloksista ja johtopäätöksistä SINFF saa uutta näkökulmaa markki-

noinnin kehittämiseen Savonlinnan alueella sekä pohdittavaa miten paikallisia 

voisi tulevaisuudessa osallistaa ja sitouttaa enemmän kyseiseen kulttuuritapah-

tumaan. Tuloksista nousi esille jo järjestäjien tiedossa olevia kehittämiskohteita 

ja haasteita, mutta varmasti myös uutta tietoa ulkopuolisen tekijän silmin. Koin 

opinnäytetyöni aiheen mielenkiintoiseksi, sillä tapahtumien parissa työskentely 

on herättänyt kiinnostusta jo pitkään. Lisäksi kotipaikkakuntani Savonlinnan 

kannalta mielestäni kaikki elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta lisäävät tekijät 

ovat kaupungin tulevaisuutta ajatellen tärkeitä. 

 

Varsinkin Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin ympäristöön liit-

tyvä aihepiiri on hyvin ajankohtainen niin Suomessa kuin muuallakin maailmas-

sa. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista maapallon tulevaisuu-

delle on mielestäni kiihtynyt parin viime vuoden sisällä entisestään. Ihmiset ovat 

myös heränneet vaatimaan politiikan päättäjiltä toimia ilmastonmuutoksen py-

säyttämiseksi. Lokakuussa 2018 järjestettyyn Ilmastomarssi-mielenosoitukseen 

osallistui arviolta 8 000 ihmistä (Salokorpi 2018). Kasvanut huoli ympäristön tu-

levaisuudesta saattaa näkyä myös uuden yleisön kiinnostuksena SINFF ohjel-

matarjontaa kohtaan. Toisaalta SINFF:n yhtenä tavoitteena on esittää tärkeistä 

ajankohtaisista aiheista asialähtöistä ja puhuttelevaa sisältöä festivaalikävijöil-

lensä. 

 



44 

Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä pystyin mielestäni hyvin suhteuttamaan 

opinnäytetyöni viitekehykseen, jonka aihealueita olivat Suomen kulttuuritapah-

tumiin liittyvät tutkimukset, paikallisten osallistaminen ja sitouttaminen sekä 

markkinoinnin teoriaa kulttuuritapahtumien näkökulmasta. Opinnäytetyöni eteni 

jouhevasti ja aineistonkeruu onnistui suunnitellussa aikataulussa. Teemahaas-

tattelut tein heinäkuun–syyskuun 2018 välisenä aikana, mutta aineiston analy-

soinnin aloitin kerralla vasta syyskuussa 2018. Jälkeenpäin mietittynä olisi ollut 

hyvä kuunnella haastattelut heti tuoreeltaan läpi ja aloittaa aineiston analysointi 

aikaisemmin. Hirsjärven ja Hurmeen (2015, 135) mukaan aineiston analysoinnin 

aloittaminen tuoreeltaan helpottaa esimerkiksi tarkentavien kysymysten esittä-

mistä jälkikäteen haastateltaville. Lisäksi tuoreen aineiston analysointi saattaa 

olla tekijälle motivoivampaa eikä niin kuormittavaa kuin koko aineiston tarkka 

läpikäyminen kerralla. 

 

Varhaisemman analysointi vaiheen lisäksi kiinnittäisin näin jälkikäteen enem-

män huomiota teemahaastattelussa kysymysten sanalliseen muotoiluun. Aineis-

toa läpikäydessä muutama esittämistäni kysymyksistä mahdollisti vastaamaan 

suppeasti joko kieltävästi tai myöntävästi. Esimerkiksi kysymys ”Vaikuttavatko 

tuttavien tai ystävien suosittelut?” olisi ollut parempi muotoilla ”Millä tavalla tut-

tavien ja ystävien suosittelut vaikuttavat?”, jolloin vastaaja olisi saattanut pohtia 

ja perustella vastaustaan enemmän. Yksi haastateltava antoi haastattelutilan-

teen jälkeen myös palautetta siitä, että koki muutaman esittämäni kysymyksen 

johdattelevina. Varsinkin ensimmäisiä teemahaastatteluja tehdessäni vastaajan 

hiljaisuus esittämäni kysymyksen jälkeen sai lähes automaattisesti tarkenta-

maan kysymystä tai tuomaan esiin omia mielipiteitä esimerkeiksi, sillä koin ettei 

vastaaja täysin ymmärtänyt kysymystä. Hiljaisuudelle pitäisi kuitenkin antaa 

teemahaastatteluissa tilaa ja haastateltavalle aikaa pohtia vastauksiaan. Hiljai-

suuden välttely, haastattelijan puheen paljous sekä liian vähäisen ajan antami-

nen haastateltavien vastauksille ovatkin usein aloittelevan haastattelijan kom-

pastuskiviä. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 124.) Aineistonkeruuta olisi myös 

helpottanut mahdollisuus viettää pidempiä ajanjaksoja Savonlinnassa, mutta 

kesätyö Joensuussa rajoitti matkustamista kotiseudulle. 
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Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen, sillä toimeksiantajana toimi Savonlinnan 

kansainvälinen luontoelokuvafestivaali ja olin säännöllisesti yhteydessä opin-

näytteeni etenemisestä festivaalintuottajan kanssa. Koen oppineeni uutta festi-

vaalien tilanteesta Suomessa sekä niiden merkityksestä aluetaloudellisesta nä-

kökulmasta. Lisäksi koko opinnäytetyöprosessi oli opettavainen itsenäisen 

työskentelyn ja tiedonhankinnan kannalta. Olen matkailualan opintojeni alku-

metreiltä asti ollut kiinnostunut tapahtumatuotannosta, joten opinnäytetyöni aihe 

tukee tätä ammatillista kiinnostustani. Lisäksi kiinnostus tulevaisuudessa mark-

kinoinnin parissa työskentelyyn vaikutti opinnäytetyön aiheen ideaan. Opinnäy-

tetyöni pohjalta voisi jatkotutkimuksena kartoittaa tarkemmin, miten kiinnostu-

neita savonlinnalaiset yrittäjät ja toimijat olisivat ryhtymään yhteistyöhön 

erilaisten tapahtumien kanssa tai ylipäätänsä verkostoitumaan keskenään. 

Varmasti tulevaisuudessa pienillä paikkakunnilla palvelujen ja elinvoimaisuuden 

ylläpitämiseksi verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys kasvaa, sillä yhdessä te-

kemisessä on voimaa. 
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Teemahaastattelun runko    Liite 2 

Teema Esimerkki apukysymyksestä 

Savonlinnan kansainvälinen luon-

toelokuvafestivaali 

Mitä tiedät entuudestaan kysei-

sestä tapahtumasta? 

Millaisia mielikuvia kyseinen ta-

pahtuma herättää? 

Festivaalin markkinointi ja näky-

vyys 

Missä olet nähnyt festivaalin 

markkinointia tai mainontaa? 

Millaisia mielikuvia tapahtuman 

sisällöstä? 

Tiedonsaanti tapahtumista 

Mistä saat tietoa tapahtumista 

Savonlinnan alueella? 

Minkälaisia mediaa käy-

tät/seuraat? 

Puskaradion merkitys? 

Kulttuuritapahtumat 

Miten paljon paikalliset kulttuuri-

tapahtumat kiinnostavat? 

Millaisiin tapahtumiin mieluiten 

osallistut? 

Millaisia vaikutuksia erilaisilla ta-

pahtumilla on Savonlinnalle? 



 

 

Tiivistelmä tuloksista     Liite 3 

 

Tiivistelmä kerätyn aineiston tuloksista 

 

Teemahaastattelun analysoitujen tulosten perusteella Savonlinnan kansainväli-
nen luontoelokuvafestivaali ei ole paikallisen yleisön keskuudessa vuosittaisena 
tapahtumana kovin tunnettu. Osa vastaajista tiesi luontoelokuvafestivaalin ni-
meltä, mutta tapahtuman keskeinen sisältö oli jäänyt pimentoon. Vastauksista 
nousi esille juurikin epätietoisuus tapahtuman sisällöstä, mikä vaikuttaa kiinnos-
tuksen määrään osallistua festivaalille. Mielikuvat luontoelokuvafestivaalista 
painottuivat luontoon ja ympäristöaiheisiin. Osa vastaajista koki elokuvat ja do-
kumentit itselleen vieraana viihde -ja taidemuotona, mikä rajoitti kiinnostusta ta-
pahtumaa kohtaan. Osa puolestaan kertoi ohjelmasisällön vaikuttavan mielen-
kiintoiselta ja kokemisen arvoiselta.  
 
Luontoelokuvafestivaalin oheisohjelmatarjonta ei ollut vastaajille entuudestaan 
tuttua, mutta se herätti kiinnostusta. Tämän perusteella oheisohjelman esille 
nostamisen lisääminen markkinoinnissa voisi houkutella tapahtuman pariin uu-
sia kävijöitä. Yksikään kuudesta haastatellusta ei ollut koskaan varmuudella 
osallistunut kyseiseen tapahtumaan. Osa heistä oli kuitenkin joskus kuullut ta-
pahtumasta positiivista palautetta ystäviltään ja tuttaviltaan. Yksi haastateltava 
tiesi tapahtuman omien lastensa kautta, kun he olivat osallistuneet SINFF:n jär-
jestämään koululaisnäytökseen. Koululaisnäytökset vaikuttavat olevan yksi hy-
vä linkki paikallisten asukkaiden yhteyteen. Lisäksi ajankohtaisten asiasisältöjen 
tarjoaminen savonlinnalaisille koululaisille on arvostettava panostus luontoelo-
kuvafestivaalin järjestäjiltä.  
 
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinoinnin näkyvyy-
destä paikallisille haastatteluaineistoissa toistuivat melko samat sisällöt vastaa-
jasta riippumatta. Suurin osa kertoi nähneensä Savonlinnan keskustassa joitain 
luontoelokuvafestivaaliin liittyviä julisteita. Myös kaupungin satamassa oleva iso 
julistebanderolli nousi esiin useassa haastattelussa. Painetussa printtimediassa 
olleet mainokset tai julkaisut eivät olleet juurikaan herättäneet huomiota. Sosi-
aalisen median puolella osa nuoremmista vastaajista kertoi nähneensä Face-
bookissa luontoelokuvafestivaaliin liittyviä julkaisuja. Tulosten perusteella julis-
temainontaan kaupungilla on kiinnitetty huomiota, mutta tapahtuman sisältö on 
jäänyt vieraaksi. Lisäksi vastaajien mielestä luontoelokuvafestivaaliin liittyvä tie-
to pitäisi itse etsiä. Oman havainnointini perusteella julistenäkyvyys Savonlin-
nan keskustassa on hyvä ja laaja, mutta saatoin kiinnittää siihen eri tavalla 
huomiota kuin satunnainen ohikulkija.  
 
Tulosten perusteella vastaajien ikä oli ratkaisevin tekijä eri markkinointikanavien 
käytössä ja seuraamisessa. Nuoremmilla vastaajilla sosiaalisen median kanavat 
korostuivat, kun taas varttuneemmilla vastaajilla paikallislehdet, radio ja internet 
olivat tärkeimmät päivittäiset väylät markkinoinnin kohtaamiselle. Toisaalta Sa-
vonlinnan paikallislehti Itä-Savo mainittiin iästä riippumatta keskeisenä paikallis-
ten tapahtumien tietolähteenä. Lisäksi ystävien ja tuttavien suositteluilla eli niin 
sanotulla puskaradiolla oli kaikkien vastaajien kohdalla jonkin verran painoar-
voa.  


