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1 Johdanto 
 

1.1 Opinnäytetyön taustaa ja tavoitteet 
 

Flow Festival on musiikki- ja kulttuurifestivaali, joka tunnetaan nimekkäistä artistikiinni-

tyksistään sekä urbaanista miljööstään Helsingin Suvilahdessa. Flow Festival järjestet-

tiin vuonna 2014 yhdennentoista kerran. Flow Festival on poikkeava tapaus Suomen 

musiikkifestivaalikentässä siksi, että sen ohjelmasisältö ei painotu ainoastaan musiik-

kiin:  Flow antaa näyttämön niin elokuvalle, esittävälle taiteelle, kulinarismille kuin kau-

punkikulttuuria edistäville keskustelutilaisuuksillekin. Flow herättää myös paljon kan-

sainvälistä mediahuomiota: Outpost Median tekemästä Flow Festivalia koskevasta 

mediaseurannasta selviää, että yhteensä vuonna 2013 Flow Festivalista kirjoitettiin 

englanninkielisessä mediassa 142 kertaa.  

 

Huomasin kansainvälisen median kasvavan kiinnostuksen Flow Festivalia kohtaan 

omassa työssäni Flow Festivalin tiedotusharjoittelijana vuonna 2013. Työssäni tehtä-

väni oli avustaa viestinnässä ja markkinoinnissa sekä vastata festivaalin media-

akkreditoinnista. Huomasin, että valtaosa median yhteydenotoista tuli kansainväliseltä 

medialta. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 Flow’ssa oli yhteensä 462 akkreditoitunutta 

median edustajaa, joista 43 prosenttia edusti kansainvälisiä medioita. Monipuolisen 

kotimaisen median lisäksi Flow Festivalilla 2013 olivat läsnä myös isolevikkisiä medio-

ita Saksasta, Isosta-Britanniasta, Virosta, Venäjältä ja Ruotsista. Akkreditoituneena oli 

lisäksi suuri määrä nimekkäiden musiikkialan julkaisujen toimittajia ympäri maailman.  

 

Flow Festivalin tiedottajan Susanna Hulkkosen mukaan festivaalin viestintä on muuttu-

nut festivaalin mukana. Viestinnän sisällöt ovat moninaisempia, tiedotettavaa on sisäl-

töjen moninaistuessa entistä enemmän ja sitä myötä myös sekä viestinnän suunnitte-

leminen että toteuttaminen on entistä haasteellisempaa. (Hulkkonen 2012, 5.) Siksi 

tämänkin opinnäytteen aiheeksi valikoitui vain yksi rajattu segmentti koko Flow’n tiedo-

tustyöstä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Flow Festivalin viestintää kansainvälistymisen nä-

kökulmasta Isoon-Britanniaan keskittyen. Flow Festival on määritellyt Ison-Britannian 

yhdeksi tavoitemarkkinoistaan, ja he toimivatkin yhteistyössä pr-toimisto Outpost Medi-
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an kanssa medianäkyvyyden kasvattamiseksi. Ison-Britannian lisäksi Flow Festival 

katsoo kohdemarkkinoikseen myös Saksan, Venäjän, Ruotsin ja Viron (Hulkkonen, 

haastattelu 14.5.2014, Kallio, haastattelu, 14.5.2014). Tässä opinnäytetyössä keskity-

tään kuitenkin vain Ison-Britannian markkinaan, sillä se on Flow’n näkemyksen mukaan 

oman laajan mediakenttänsä ja potentiaalisesti kiinnostavien asiakassegmenttien li-

säksi avain koko muuhun maailmaan englanninkielisyyden takia (Kallio, haastattelu 

14.5.2014). 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja hypoteesi 
 

Tässä opinnäytteessä tutkin Flow Festivalin tiedotteen matkaa tiedottajan työpöydältä 

Ison-Britannian lehdistöön sekä tämän prosessin eri vaiheita ja sudenkuoppia vuonna 

2013. Tarkoituksena on myös selvittää, millaisen kuvan lehdistö antoi Flow Festivalista 

Isossa-Britanniassa ja pohtia, mihin asioihin tulisi tulevaisuuden kansainvälisessä tie-

dottamisessa mahdollisesti keskittyä tarkemmin. Tarkoitus on lisäksi vertailla, miten 

Flow Festivalin ennakko-odotukset eri juttuaiheiden kiinnostavuudesta toteutuivat jul-

kaistuissa lehtijutuissa. Vertailen opinnäytetyössä myös Flow Festivalin kansainvälisen 

median läsnäoloa, sen historiaa ja kehityskaarta sekä mahdollisia tulevaisuudennäky-

miä. 

 

Työkokemukseeni Flow Festivalilla nojaten arvelen, että brittimedian näkökulmasta 

Flow Festivalin artistikiinnityksien lisäksi kiinnostavaa, ellei joissain tapauksissa kiin-

nostavampaakin, on itse festivaali: sen miljöö, kulttuuri ja kokonaisuus. Näin on arvioi-

nut myös Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio: 

 
Isossa-Britanniassa Flow’ssa nähtävä artistikattaus on arkipäivää: siellä artisteja 
ei tarvitse tehdä yleisölle tutuksi, vaan ne ovat jo entuudestaan isommalle yleisöl-
le tuttuja. Ehkä siksi suomalaiselle yleisölle tietyt artistit ovat erityistä herkkua, 
koska he eivät vieraile Suomessa niin usein, jos ollenkaan. Siksi myös Flow’n 
viehättävyys muissakin aspekteissa korostuu ulkomaan markkinoita ajatellessa. 
(Kallio, haastattelu 14.5.2014.) 

 

Kansainvälisen median kiinnostuksesta itse festivaalia  kohtaan on raportoitu aikai-

semminkin. Esimerkiksi Flow’n tiedottaja Susanna Hulkkonen (2012, 15) kirjoittaa 

opinnäytetyössään, että etenkin festivaalin visuaalisuus kiinnostaa. Esimerkiksi vuonna 

2012 englantilainen lehti The Guardian kuvaili nettisivuillaan Flow Festivalia yhdeksi 

Euroopan pittoreskeimmista festivaaleista (Rowe, 2012). Samantapaisia arvioita on 

noussut esiin tiedotusvälineissä myöhemminkin: esimerkiksi toukokuussa 2014 samai-
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nen The Guardian nosti Flow Festivalin Euroopan pienien musiikkifestivaalien kymme-

nen parhaan joukkoon (Greenwood, 2014).  

 

Arvelen myös, että kansainvälisessä lehdistössä Flow nähdään enemmänkin juuri pie-

nenä ja uniikkina festivaalina, toisin kuin täällä kotimaassa, jossa Flow on yli 60 000 

kävijällään sekä kansainvälisellä esiintyjäjoukollaan Suomen isoimpia musiikkitapah-

tumia.  

 

 

Kuvio 1. Festivaalin mittakaava on kasvanut huomattavasti sen alkuajoista. Nykyisellään ta-
pahtuman visuaalisuus on myös yksi sen tunnusmerkeistä. Kuva: Jussi Hellsten / 
Flow Festival 2013 

 

1.3 Tutkimusmetodi, aineisto ja otos 
 

Aineistona tässä opinnäytetyössä käytän media-akkreditointitilastoja vuosilta 2012 ja 

2013, Flow Festivalin vuonna 2013 julkaisemia tiedotteita sekä niistä pr-toimisto Out-

post Median muokkaamia ja sen jälkeen Ison-Britannian tiedotusvälineille lähettämiä 

tiedotteita sekä kaikkia Outpost Median mediakoosteesta löytyneitä Flow Festivalista 

vuoden 2013 kesällä julkaistuja nettijuttuja ja artikkeleita Ison-Britannian medioista. 

Olen rajannut aineistoni vain painettuihin artikkeleihin tai nettijulkaisuihin, sillä vaikka 

Flow Festival seuraakin myös televisio- ja radiojuttujen julkaisua, on niiden tilastointi 
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kirjallisia juttuja haastavampaa. Televisio- ja radiojutuissa aineistoa joutuisi myös tulkit-

semaan keskenään erilaisin teorioin ja eri tavalla kuin kirjallista materiaalia, jonka seu-

rauksena syntyisi varmasti yhtä opinnäytettä laajempi kokonaisuus.   

 

Tässä opinnäytetyössä käytetty median julkaisema aineisto on rajattu vuoden 2013 

festivaaliin, koska kyseistä vuotta on mahdollista tarkastella viestinnällisenä kokonai-

suutena järjestelmällisen arkistoinnin sekä kokonaisen vuosisyklin takia. Aikaisempien 

vuosien mediaosumat olen rajannut pois, koska niiden ottaminen mukaan kasvattaisi 

opinnäytteen mittaa, ja vuoden 2014 aineisto ei ole opinnäytteen tekohetkellä vielä 

täydellinen. Tutkimuksen tueksi olen kuitenkin poiminut myös lukuja kuluvalta vuodelta 

2014, mutta vain niiltä osin kuin ne ovat vertailukelpoisia vuoden 2013 lukujen kanssa. 

 

Lisäksi käytän lähteenäni myös haastatteluja, jotka olen toteuttanut kevään ja kesän 

2014 aikana. Opinnäytetyötäni varten olen haastatellut Outpost Median Mel Rubenia, 

Flow’n toimitusjohtajaa Suvi Kalliota ja tiedottajaa Susanna Hulkkosta. Valitsin haasta-

teltavakseni Suvi Kallion, koska Flow Festivalin toimitusjohtajana ja perustajajäsenenä 

hänellä on pitkän kokemuksen lisäksi näkemystä sekä festivaalin nykytilasta että tule-

vaisuudesta etenkin festivaalin kokonaisuuden kannalta. Viestinnän prosessien ymmär-

tämisen lisäksi hän on mielestäni oikea henkilö kommentoimaan festivaalin kaikkia 

rakennuspalikoita aina aluetuotannosta yhteistyökumppaneihin. Toinen haastateltava-

ni, Flow’n tiedottaja Susanna Hulkkonen vastaa työssään Flow Festivalin viestinnän 

suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Hänellä on siis käytännön kokemusta ja näke-

mystä Flow’n viestinnän mallien toteuttamisesta, heikkouksista sekä vahvuuksista nyt, 

menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Työssään hän paneutuu laajempien viestinnän 

mallien lisäksi myös tiiviisti viestinnän tekemisen yksityiskohtiin. Kolmas haastateltava-

ni, Outpost Median Mel Ruben on ollut avain Flow’n viestintään Britanniassa työnsä 

vuoksi. Outpost Media on hoitanut Flow’n viestintää Britanniassa Flow’n toimeksian-

nosta. Mel Rubenilla on ensi käden tietoa ja kokemusta viestinnän Isoa-Britanniaa kos-

kettavista erityispiirteistä, ja mielestäni se on oleellista tämän opinnäytteen kannalta.  

 

Ennen haastatteluja laadin haastattelurungon kutakin haastattelua varten. Haastatte-

lumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Opinnäytetyön pohtivan sävyn vuoksi käytin 

haastatteluissani pääosin avoimia kysymyksiä suljettujen kysymysten sijaan. Haastat-

telujen sävy oli keskusteleva, joten käytin apunani runsaasti myös väli- ja lisäkysymyk-

siä. Huomasin, että keskustelevan pohjavireen avulla oli helpompi pureutua etenkin 

miksi- ja mistä syystä -kysymyksiin, koska mielestäni monet tämän opinnäytetyön ky-
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symykset ja vastaukset ovat monipolvisia ja monimuotoisia. Koin myös, että haastattelu 

on sopiva väline opinnäytetyöni laajojen asiakokonaisuuksien vuoksi - se on suhteelli-

sen helppo ja nopea tapa hankkia tietoa. Keskusteleva vire oli valintani myös siksi, että 

Susanna Hulkkosen ja Suvi Kallion haastattelu toteutettiin yhteishaastatteluna keväällä 

2014. Täydensin lisäksi muutamia yksityiskohtia myöhemmin sähköpostitse haastatel-

taviltani. Mel Rubenin haastattelu toteutettiin Flow Festivalin 2014 aikana yksilöhaastat-

teluna. Rubenin haastattelun apuna tukeuduin enemmän ennalta valmistelemaani 

haastattelurunkoon, sillä mielessäni oli hyvin yksityiskohtaisia ja tiettyihin teemoihin 

pureutuvia kysymyksiä, joihin halusin saada vastauksen varmasti. Haastattelumateriaa-

lin analysoinnin tueksi kirjoitin haastattelujen aikana muistiinpanoja, jotta haastattelun 

teemoihin olisi mahdollisimman helppo palata myöhemmin. Muistiinpanojen kirjoittami-

nen mahdollisti myös faktojen tarkistamisen jälkikäteen. 

 

Julkaistujen lehtijuttujen analyysissa käytän apunani lähilukutekniikkaa. Lähiluku on 

laadullisen tutkimuksen väline, joka viittaa sanana kirjallisten tekstien analyysiin ja tul-

kintaan. Lähilukuanalyysilla voidaan tulkita myös muunlaisia kohteita, kuten mediateks-

tejä, kuvia ja ympäristöjä. (Jyväskylän yliopisto 2011.) Lähilukumetodi perustuu histori-

allisesti uutiskritiikkiin ja erityisesti englantilaisen William Esponiin sekä yhdysvaltalais-

ten Cleanth Brooksin ja R. P. Blackmurin kehittämään kaunokirjallisuuden analyysitek-

niikkaan. Tekniikan keskiössä on teoksen järjestelmällinen ja yksityiskohtainen eritte-

leminen. Lähiluennassa tekstiä analysoidaan esimerkiksi sen monimerkityksisyyden, 

ironian, paradoksisuuden tai kerrostuneisuuden kautta. (Tieteen termipankki 2014.) 

Lähiluvun avulla on mahdollista tutkia tarkemmin Flow’sta julkaistujen artikkelien merki-

tystä sekä tapaa ja tyyliä kirjoittaa Flow Festivalista. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen myös Flow Festivalin kansainvälistä viestintää sen 

onnistumisen näkökulmasta ja erottelen lopuksi myös siihen liittyviä mahdollisia kehi-

tyskohteita. Viestinnän vaikutusta ja onnistumista voi mitata erilaisin keinoin, mutta 

tässä opinnäytteessä käytän apunani viestinnän onnistumisen Elisa Juholinin (2009, 

52) mainitsemia mittareita:  

 

• Näkyikö julkisuudessa haluttuja painotuksia tai teemoja 

• Saatiinko omia tavoitteita näkyviin tai lävitse 

 

Viestinnän onnistumisen arvioimista varten pohdin tässä opinnäytteessä myös hieman 

Flow Festivalin liiketoiminnan tavoitteita. 
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2 Flow Festivalin viestintä vuosina 2013 ja 2014  
 

2.1 Festivaaliviestintä ja tiedottaminen 
 

Festivaaliviestinnän keskiössä on festivaalisisällöistä viestiminen yleisölle ja medialle. 

Sen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta tapahtumasta ja herättää kiinnostusta festi-

vaalisisältöjä kohtaan ja sitä kautta hankkia tapahtumalle asiakkaita, eli toisin sanojen 

kasvattaa lipputuloja. Festivaaliviestinnän tavoitteet määrittyvät aina myös tapahtuma-

kohtaisesti – on tärkeää sitoa viestintä festivaalin yleisiin tavoitteisiin, liittyivät ne sitten 

esimerkiksi tietyn ohjelmakokonaisuuden kasvattamiseen, tietyn kävijäsegmentin osal-

listamiseen tai tietyn lipputyypin myyntitavoitteisiin. Festivaaliviestinnässä nykypäivänä 

myös sosiaalisella medialla on korostunut asema; kaikilla suurilla suomalaisilla kulttuu-

rifestivaaleilla on jonkinasteinen presenssi sosiaalisessa mediassa ja useimmilla hyvin-

kin aktiivinen sellainen. Festivaaliviestintä kulkee osittain käsi kädessä myös festivaalin 

markkinoinnin ja mainonnan kanssa, mutta erotuksena niihin festivaaliviestinnän tehtä-

vänä on myös välittää ajankohtaista  ja ennen kaikkea oikeellista tietoa ja informaatiota 

myyntiargumenttien ohella. Festivaaliviestintä on kiihkeimmillään festivaalia edeltävinä 

kuukausina riippuen tapahtuman koosta – esimerkiksi isojen musiikkifestivaalien vies-

tintä on elinvoimaista lähes läpi vuoden, kun taas pienemmän ja paikallisemman eloku-

vafestivaalin viestintä elää kunnolla vain tietyn osan vuodesta. Tämän voi huomata 

esimerkiksi lähtevien tiedotteiden ja sosiaalisen median aktiivisuuden määrästä. Festi-

vaaliviestintä on kuitenkin monesti se taho festivaalista, joka näkyy yleisölle myös ta-

pahtuman ulkopuolelle sijoittuvana aikana. Vaikka festivaaliviestinnällä ei olisi aktiivista 

roolia läpi vuoden, on sen aina oltava olemassa edes passiivisena taustapresenssinä 

mahdollista median tai kuluttajan kiinnostuksen heräämistä varten. Festivaaliviestinnäl-

lä on siis merkittävä rooli festivaalin luonteen ja imagon rakentamisessa ja ennen kaik-

kea ylläpitämisessä valtaosan vuodesta. 

 

Festivaaliympäristössä käytetään laajaa ammattisanastoa, jonka ymmärtäminen saat-

taa vaatia hieman avaamista. Myös tiedotteissa sekä viestinnässä on käytössä oma 

ammattislanginsa, joka monesti selkeyttää myös ajatuksia ja merkityksiä erilaisten vies-

tinnän käytänteiden takana. Alle olen koonnut tiiviin listan festivaaliviestinnän oleelli-

simmasta sanastosta.  
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Tiedottaja Tiedottaja on yleisnimitys henkilölle, joka hoitaa palkattuna tai muuten vas-

tuullisena henkilönä organisaationsa tiedonvälitystä ja –vaihdantaa sekä kaikenlaista 

yhteydenpitoa eri tahoihin sekä tuottaa erilaisia materiaaleja (Juholin 2009, 57).  

 

Tiedote Tiedotteen tehtävä on tiedottaa jostakin asiasta. Yleensä tiedote lähetetään 

medioille, jotka voivat käyttää sitä uutistekstien pohjalla. Tiedote on yleensä muodol-

taan tiivis, ja siinä pyritään kertomaan asiat selkeästi sekä uutisarvoltaan tärkeimmät 

asiat ensin. (Oulun yliopisto 2006.) 

 

Embargo Embargo tarkoittaa tiedottavan osapuolen sekä julkaisevan osapuolen eli 

median yhteistä sopimusta, jonka mukaan tiedote on julkaisuvapaa vasta ennalta sovit-

tuna ajankohtana. Toisinaan embargoon liitetään myös eksklusiivisuus, jonka myötä 

medialla on aiheeseen tietynlainen yksinoikeus ja muita medioita enemmän tietoa ai-

heeseen liittyen. Järjestely mahdollistaa medialle huolellisemman pohjatyön tekemisen 

toisaalta myös uutiskilpailun voittamisen. Tiedottavalle osapuolelle se on takuu jutun 

julkaisemisesta sellaisessa aiheessa, jonka tiedottava osapuoli haluaa nousevan me-

diassa esiin. Flow’n tapauksessa embargo on käytössä esimerkiksi suurten artistikiinni-

tysten julkaisemisen yhteydessä. (Wikipedia 2014a.) 

 

Lineup eli artistikattaus tarkoittaa kaikkia festivaalilla esiintyviä artisteja (Wikipedia 

2014b). 

 

Headliner Headliner on artisti, jonka festivaali yleensä nimeää mainonnassaan ylitse 

muiden ns. vetonaulaksi. Flow’n tapauksessa headliner-sanan käyttö on kuitenkin 

yleensä lähtöisin mediasta, sillä festivaali itse ei halua nimetä artisteja yli toisten. (Mer-

riam-Webster 2014) 

 

Akkreditointi Akkreditointi tarkoittaa median hakeutumista tapahtumaan tekemään 

mediatyötä ilman pääsymaksua. Median edustajat saavat ilmaisen pääsyn tapahtu-

maan, eli akkreditoinnin. Akkreditoitunut media ei siis ole tapahtumassa yksityishenki-

lönä, vaan ilmainen pääsy on tarkoitettu työskentelyä varten. Yleensä akkreditointia 

tulee hakea hyvissä ajoin, sillä järjestäjästä riippuen mediaa varten varattu kapasiteetti 

ja kiintiö ovat rajallisia. Akkreditointipäätöksen tekee järjestävä organisaatio. (Porttinen 

2010.) 
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Mediakontakti Mediakontakti tarkoittaa artistin edustajaa, joka vastaa esiintyjän medi-

an tapaamisesta tapahtuman aikana ja/tai sitä ennen. Mediakontakti voi kuulua levy-

yhtiöön, promoottoriorganisaatioon tai kiertuehenkilökuntaan. (Hulkkonen, haastattelu 

14.5.2014.) 

 

2.2 Flow Festivalin viestinnän tavoitteet ja niiden toteuttaminen 
 

Flow Festivalin markkinointiviestinnän tiimissä työskentelee tiedottaja, markkinointi-

päällikkö, digitaalisen median koordinaattori sekä tiedotusassistentti. Kansainvälisen 

median koordinaattori vastaa myös kansainvälisestä markkinoinnista ja viestinnästä 

sekä niihin liittyvistä yhteistöistä. Myös festivaalin johtoon kuuluvat toimitusjohtaja Suvi 

Kallio ja taiteellinen johtaja Tuomas Kallio osallistuvat tiiviisti viestinnän ja markkinoin-

nin suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen.   

 

Flow Festivalin etenkin kotimaahan suunnatussa viestintätyössä yhdeksi keskeisem-

mäksi tavoitteeksi voi lukea festivaalin sisältöjen ja ohjelmiston esitteleminen mahdolli-

simman laajalle yleisölle. Kuten Juholin (2009, 52-53) kirjoittaa, kulkevat viestinnän 

tavoitteet monesti käsi kädessä yrityksen liiketoiminnalle asettamien tavoitteiden kans-

sa.  Juholinin mukaan viestinnälle tulisikin asettaa tavoitteita aivan kuten tuotanto- tai 

myyntitoiminnoille: 

 
Viestinnän tuotokset on helppo todeta, samoin tulematkin, jotka molemmat voi-
daan arvioida monin määrällisin mittarein. Sen sijaan vaikuttavuuden arviointi on 
vaikeampaa. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, ja vaikuttavuus syntyy monen 
tekijän tuloksena, joista viestintä on vain yksi. (Juholin 2009, 52.) 

 

Juholinin mukaan viestinnän tavoitteiden määrittelyn tulisi lähteä koko organisaation 

strategisista tavoitteista. Viestinnän tavoitteita voivat olla esimerkiksi hankkeen tunne-

tuksi tekeminen, myötämielisyyden saavuttaminen päättäjien keskuudessa, kauppiai-

den kiinnostus ja lopulta asiakkaiden huomion herättäminen ja säilyttäminen, jos liike-

toiminnan tavoitteena on esimerkiksi perustaa uusi kauppakeskus. Tavoitteet voivat 

lähteä myös toimintaympäristöstä, esimerkiksi asiakkaiden vaatimuksista saada kaup-

pakeskus omalle paikkakunnalle. (Juholin 2009, 52-53.) Flow’n toimitusjohtaja Suvi 

Kallion mukaan Flow Festivalin liiketoiminnallinen ydintavoite on luoda festivaalista 

kansainvälisesti vetovoimainen edelläkävijäfestivaali ja festivaalibrändi. Flow Festivalin 

viestinnän yhtenä tavoitteena on siis tukea tätä koko liiketoiminnalle asetettua tavoitet-

ta.  
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Juholinin mukaan eräät viestinnän vaikuttavuuden käsitteet tulisi erottaa toisistaan: 

tuotokset ovat yksittäisten tekemisten tai operaatioiden näkyvät tulokset, joita ovat esi-

merkiksi medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus, seminaari, messuosallistuminen tai esite. 

Viestinnän tulemia ovat vuorostaan esimerkiksi infojen tai tiedotteiden perusteella syn-

tyneet lehtijutut, radio- tai tv-ohjelmat tai uutispätkät ja artikkelit. Viestinnän vaikutus tai 

vaikuttavuus taas on muutos tai tilanne, joka voidaan arvioida. (Juholin 2009, 52.) 

 

Festivaalin viestinnässä sisältöjen esittelemisen tavoite ilmenee muun muassa Flow’n 

pyrkimyksessä nostaa esille mahdollisimman erilaisia festivaalisisältöjä. Koska Flow 

Festival tarjoaa musiikin lisäksi paljon muutakin ohjelmaa, on aihepiirien laajuus toi-

saalta hyvä asia, mutta toisaalta tuo myös haastetta tiedotustyöhön. Keskusteluissani 

Flow’n tiedottaja Susanna Hulkkosen kanssa on esimerkiksi käynyt ilmi, että osa ai-

heista ikään kuin jää toistensa jalkoihin. Esimerkiksi Flow Festivalin taide- ja elokuvasi-

sällöt eivät vielä vuonna 2013 saaneet yhtä paljon mediatilaa kuin esimerkiksi isot artis-

tikiinnitykset (Hulkkonen, haastattelu 14.5.2014). Vuoden 2014 festivaalin yhteydessä 

siihen on kuitenkin tullut muutos:  

 
Näin onkin aiempina vuosina ollut. Mutta tänä vuonna tilanne on itse asiassa ollut 
hieman toisenlainen, nimekkäät taiteilijat (erityisesti Adel Abidin) saivat runsaasti 
mediahuomiota.  
(Hulkkonen, haastattelu 14.5.2014). 

 

Kokemukseni mukaan Flow’n viestinnän tavoitteet ulottuvat myös määrällisestä tietoi-

suuden kasvattamisesta (sekä yksittäiset esiintyjät, ohjelmasisällöt että yleinen Flow-

tietous) myös laadullisiin seikkoihin: Flow-viestinnässä pyritään esimerkiksi korosta-

maan tietynlaista imagoa. Tästä kertoo esimerkiksi se seikka, että Flow ei omissa ka-

navissaan käytä headliner-sanaa nostamaan toisia artisteja ylitse muiden ns. pääesiin-

tyjiksi. Pääesiintyjän nimeämättä jättäminen korostaa festivaalin musiikillista erityisotet-

ta ja taiteellista arvoa sekä näkemystä. Imagonrakentaminen käy ilmi myös Flow’n so-

siaalisen median kanavissa, joissa viestinnän tyyli on visuaalista, houkuttelevaa ja jopa 

hieman eksklusiivista.   

 

Juholinin (2009, 53) mukaan tietynlainen maine tai yhteisökuva voivat myös tunnettuu-

den ohella olla keskeisiä vaikuttavuustavoitteita viestinnälle. Organisaatio voi esimer-

kiksi olla tunnettu nimeltä, mutta sen maine voi olla kyseenalainen, vaikka organisaati-

on toiminnassa ei olisi juurikaan puutteita. Juholin kirjoittaa: Viestintä on yksi osa mai-

neenhallintaa, ja sen avulla pyritään esimerkiksi lisäämään yhteistyötä ja vuoropuhelua 

ainakin tärkeimpien sidosryhmien kesken” (Juholin 2009, 53). Flow Festivalin viestin-
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nässä kohdataan toisinaan myös tilanteita, joissa organisaatio nostaisi mielellään esiin 

osittain eri aihepiirejä kuin media ja siten rakentaisi yhteisökuvaansa haluamaansa 

suuntaan: Flow’n tapauksessa median kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi ihmiset 

festivaalin takana, artistikiinnityksien tekeminen, festivaalin tuottaminen sekä festivaali-

yleisön erityispiirteet (esimerkiksi tyyli ja ulkonäkö). Tästä kirjoittaa myös Susanna 

Hulkkonen opinnäytetyössään: festivaalin kävijäkunnasta on myös paljon ennakkokäsi-

tyksiä ja mielikuvia, ja monesti Flow’n yleisöön liitetäänkin sana hipsteri (Hulkkonen 

2012, 13). Vaikka Flow Festivalin viestintähenkilöstö ei itse ole viime vuosina aktiivises-

ti yrittänytkään nostaa esille teemoja Flow’n kulissien takaa, suhtautuvat he kokemuk-

seni mukaan neutraalisti esimerkiksi aihetta sivuaviin haastattelupyyntöihin. Tämä tar-

koittaa sitä, että kokemukseni mukaan Flow Festivalin edustajilla ei ole tapana järjes-

telmällisesti kieltäytyä tällaisista haastattelupyynnöistä. Myönteisesti vastattiin esimerk-

si Gloria-lehden haastattelupyyntöön, jonka seurauksena Gloria julkaisi laajan artikkelin 

elokuussa 2013 Suvi ja Tuomas Kalliosta. Artikkelissa Flow Festival kuvattiin  ihmislä-

heisesti yhden avioparin intohimona: 

 
Flow'n toimitusjohtaja Suvi Kallio, 38, ja hänen miehensä, festivaalin taiteellinen 
johtaja Tuomas Kallio, 38, ovat varttuneet festivaalinsa rinnalla. Tänä kesänä 
kymmenettä kertaa järjestetty Flow on paisunut 4  500 kävijän festivaalista 63  000 
vieraan urbaaniksi juhlaksi, jonka liikevaihto on liki neljä miljoonaa euroa. Flow'n 
perustivat parikymppiset kaupunkilaiset, nyt sitä johtavat kahden pienen lapsen 
vanhemmat, joiden elämä pyörii kodin, päiväkodin ja toimiston välillä ja jotka vä-
hällä vapaa-ajallaan lähtevät kesämökilleen tai tapaavat ystäviään lapsineen 
Helsingin leikkipuistoissa. (Kangasluoma 2013, Gloria)  

 

Voikin sanoa, että festivaalin viestinnän tavoitteena on sekä nostaa esiin festivaalin 

kaikkia sisältöjä että vastata median ja sitä kautta yleisön tarpeisiin ja toiveisiin. Human 

interest – tyyppisiin juttuideoihin suhtaudutaan Flow’n tekijöiden piirissä kokemukseni 

mukaan siis neutraalin positiivisesti, ja näiden juttujen tuoman henkilöitymisen arvo 

Flow’n imagon rakentamisen kannalta myös tiedostetaan.  

 

2.2.1 Flow’n viestinnän käytännön mallit  
 

Yleisin työväline Flow’n medialle suunnatussa viestinnässä on tiedote.  Flow’ssa tiedo-

te rakennetaan yleensä yhden kantavan teeman ympärille, joka saattaa sisältää mon-

takin aihepiiriä sivuavaa uutista tai ilmoitusta. Tällaisia teemoja saattavat olla esimer-

kiksi yhden lavakokonaisuuden ohjelmisto, ruoka-aiheet tai vaikkapa elokuvasisällöt. 

Festivaalisisältöjen laajuuden takia festivaaliorganisaatiossa on todettu, että joka ikisen 

asian tiedottaminen yksitellen saattaisi aiheuttaa medioille liiallisen informaatiotulvan ja 
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näin ollen niin sanotusti purra itseään nilkkaan. Toisaalta kuitenkin saman teeman il-

moitusten niputtaminen yhdeksi kokonaisuudeksi väkisinkin asettaa tietyt ohjelma- ja 

sisältökokonaisuudet ja niiden osaset toissijaisiksi.  

 

Flow Festivalin tiedotteet sisältävät siis harvoin vain yhden ilmoitettavan asian. Poikke-

ustapauksia saattavat kuitenkin olla esimerkiksi erityisen merkittävän artistin kiinni-

tysilmoitus. Toisinaan myös yksittäisen artistin ilmoitus konsertin peruuttamisesta on 

oman tiedotteensa arvoinen asia: tällaisessa tapauksessa tiedotteeseen pyritään kui-

tenkin saamaan tieto paikkaavasta esiintyjästä tai kokonaan uusista artistikiinnityksistä. 

Festivaaliorganisaation intressi on aina pyrkiä esittämään tiedotettavat asiat itselleen 

edullisessa valossa.  

 

 

Kuvio 2. Esimerkki Flow Festivalin tiedotteesta, jossa esiintyjän peruutusilmoituksen aiheutta-
maa mielipahaa pyritään lievittämään uusilla artistikiinnityksillä.  

 
 
Oma roolinsa tiedotteella on myös esimerkiksi maineenhallintakriisissä, jotka vaativat 

aina tiedottavan organisaation pikaista huomiota. Flow Festivalilla ei ole kuitenkaan 

ollut juurikaan tapana puuttua mahdollisiin maineenhallintaongelmiin tiedotteen avulla, 

vaan kriittisiinkin yhteydenottoihin on pyritty vastaamaan pikemminkin henkilökohtai-

sesti kuin julkisesti. Flow’n historiassa tällaiset tapaukset voidaan kuitenkin luokitella 

niin kutsutuiksi parakriiseiksi, jotka saattavat muistuttaa organisaation huomiota vaati-
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via todellisia maineenhallintakriisejä, mutta jotka eivät kuitenkaan aivan vaadi mittavien 

toimenpiteiden käyttöönottamista. (Coombs & Holladay 2012, 409.) 

 

2.2.2 Sosiaalinen media osana Flow’n viestintää 

 

Flow Festival käyttää sosiaalisen median kanavinaan pääasiallisesti Facebookia, Twit-

teriä ja Instagramia. Näissä kanavissa Flow Festivalilla on kohtuullisen suuri presenssi 

muutamaan muuhun kotimaiseen musiikkifestivaaliin verrattuna. Voi huomata, miten 

suuri presenssi Flow’lla on Twitterissä Ruisrockiin ja Weekend Festivaliin verrattuna. 

Kuviota kolme tarkastellessa voikin huomata, että Instagram on vertailun kanavista 

ainoa, jossa Flow Festival ei yllä muita sen käyttämiä sosiaalisen median kanavia vas-

taaviin lukemiin. 

 

Kuvio 3. Kolmen kotimaisen musiikkifestivaalin sosiaalisen median suosio. Tiedot kerätty 
25.9.2014 festivaalien sosiaalisen median kanavista. 

 

Havaintoni mukaan Flow Festival toteuttaa sosiaalisessa mediassa aiemmin mainittua 

imagonrakennustavoitetta: sen päivitykset ovat pääosin englanninkielisiä, vapaaseen 

tyyliin kirjoitettuja ja monesti myös visuaalisia, näin ollen viitaten kansainvälisen ja 

trenditietoisen yleisön suosioon pyrkimiseen. Esimerkiksi Flow’n Facebook-sivustoa 

tarkasteltaessa voi huomata, että Flow Festival myös kommunikoi aktiivisesti yleisönsä 

kanssa sosiaalisessa mediassa. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, että asiakkaiden 

kysymyksiin ja kommentteihin vastataan ripeästi. Nopea reagointi erilaisiin viesteihin on  

mielestäni myös osa aktiivista maineenhallintaa, sillä nykyään media-ammattilaisilta 

odotetaan myös sosiaalisen median osaamista (Vainikka 2013, 7). Siten toimittajat ovat 
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myös nopeampia huomaamaan esimerkiksi asiakkaan organisaatioille antamat palaut-

teet. Vainikan (2013, 18) mukaan sosiaalisen median työkalujen käyttö toimituksissa 

näyttää lisääntyvän niin Suomessa kuin Isossa-Britanniassakin, ja etenkin Twitterin 

käytössä on hänen mukaansa tapahtunut iso muutos viime vuosien aikana. Esimerkiksi 

Yleisradio on linjannut, että sosiaalinen media on sille yksi journalistinen työväline ja 

että sen kautta synnytetään sisältöjä sekä edistetään niiden kiinnostavuutta ja merki-

tystä yleisöjen kannalta (Yleisradio 2014).  

  

Ennaltaehkäisevien ominaisuuksien lisäksi toimittajien sosiaalisen median presenssillä 

voi olla kokemukseni mukaan myös myönteinen vaikutus maineeseen ja maineenhal-

lintaan. Flow Festivalin näkökulmasta esimerkiksi työnsä kautta tunnetuksi tulleen mut-

ta yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa esiintyvän toimittajan Flow-aiheinen kom-

mentointi saattaa olla yhtä arvokasta kuin varsinainen mediaosuma tai positiivinen ar-

vostelu festivaalista. Esimerkiksi tunnettujen musiikkitoimittajien kommentointi sosiaali-

sessa mediassa tuo Flow Festivalille omannäköistään mainetta. 

 

 

Kuvio 4. YleX-radiokanavan toimittaja Venla Kokkonen Twitterissä helmikuussa 2013. 
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Kuvio 5. Ylioppilaslehdessä ja freelance-toimittajana työskentelevä Oskari Onnien Twitterissä 
elokuussa 2014. 

 

2.3 Flow Festivalin kansainvälinen viestintätyö 
 

Iso osa Flow Festivalin viestintästrategiasta koskettaa nykyään myös ulkomaita, ja siksi 

lähes kaikki festivaalin tiedotteista käännetään englanniksi ja lähetetään ulkomaisille 

medioille. Flow Festival poimii vanhoista akkreditointitietokannoista tapauskohtaisesti 

toimittajia, jotka saattaisivat kiinnostua tiedotteen sisällöstä. Flow Festivalin viestinnäs-

sä on huomattu, että esimerkiksi muutamia vuosia sitten akkreditoitunut toimittaja saat-

taa kirjoittaa Flow’sta ensimmäisen kerran vasta pitkänkin ajan jälkeen, ja osaksi tästä 

syystä tiedotteita lähetetään kansainväliselle medialle vielä vuosienkin jälkeen.  

 

Englanninkielisten tiedotteiden lisäksi Flow Festival on omaksunut englannin kielen 

myös sosiaalisen median kanaviensa toiseksi kieleksi. Esimerkiksi festivaalin Face-

book-päivityksiä tarkastellessa voi huomata, että valtaosa niistä on kirjoitettu suomen 

sijaan englanniksi. Oikeastaan vain paikallisväestöä koskeva uutisointi toteutetaan 

suomen kielellä. Pääasiallinen englanninkielisyys pätee myös festivaalin muihin some-

kanaviin eli Twitteriin ja Instagramiin. Englannin valinta some-kanavien kieleksi tekee 

kansainvälisen yleisön kanssa kommunikoinnin helpommaksi. Kielivalinta myös viestii 

pitkäjänteisyydestä ja tavoitteellisuudesta Flow’n kansainvälisen yleisöpohjan kasvat-

tamisessa ja mielenkiinnon herättämisessä. 

 

Yksi Flow’n kansainvälisen viestinnän tavoitteista on siis Flow’n yleispohjan vahvista-

minen myös tulevaisuutta ajatellen. Flow’n laajenemispotentiaalin voikin todeta suun-

tautuvan tulevaisuudessa pääosin ulkomaille, koska Flow’n näkemyksen mukaan tie-

tyissä määrin kotimainen yleisöpotentiaali on jo saavutettu (Hulkkonen, 2013.) Kan-
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sainvälisen yleisöpohjan kasvattaminen ja tulevaisuudessa myös säilyttäminen edellyt-

tää tavoitteellisen viestinnän lisäksi myös palveluketjuun panostamista etenkin matkai-

lullisesta näkökulmasta (Kallio, haastattelu 14.5.2014). Tämä tarkoittaa sitä, että Flow’n 

intressi on siis myös olla mukana kehittämässä Helsingistä entistä kiinnostavampaa 

matkailukohdetta kansainväliselle yleisölle. Tavallisesti Flow onkin pyrkinyt ottamaan 

huomioon kansainväliset vieraat kielipolitiikan lisäksi myös esimerkiksi erilaisilla kau-

punkioppailla ja hotellitarjouksilla.  

 
Kyse on kuitenkin paitsi lipputuloista myös ennen muuta laajemmasta yleisötyös-
tä ja matkailullisesta visiosta. Flow'n kansainvälisen viestinnän tavoitteena on 
kasvattaa meidän ulkomaisten kävijöiden määrää ja siten vahvistaa Flow'n ylei-
söpohjaa myös tulevaisuutta ajatellen. Suomi on pieni maa ja Flow'n kaltaisen 
kunnianhimoisen festivaalikokonaisuuden tuottaminen vain suomalaiselle yleisöl-
le on haastavaa, täällä ei yksinkertaisesti riitä tarpeeksi väkeä. Olen sitä mieltä 
että Flow on myös aidosti kansainvälisesti todella kiinnostava tapahtuma kuten 
myös Helsinki matkailukohteena joten tässä on valtavasti potentiaalia vielä hyö-
dyntämättä. Tiedottamisen ja määrätietoisen mediatyön rooli tässä on tärkeä, 
mutta sen lisäksi tulee panostaa itse matkailulliseen palveluketjuun. (Kallio, haas-
tattelu 14.5.2014). 

 

2.3.1 Yhteistyö PR-toimiston kanssa 
 

Kansainvälisen mediatyön apuna Flow Festival on käyttänyt pr-toimistoja, jotka tarjoa-

vat syvempää ymmärrystä ja kontakteja kohdemarkkinoilla. Britannian lisäksi Flow 

hyödyntää pr-toimistojen apua myös Saksassa ja Venäjällä.  

 

Ison-Britannian osalta yhteistyötä on tehty Outpost Median kanssa, joka on Lontoossa 

sijaitseva musiikkialaan keskittyvä pr-toimisto. Outpost Median toimenkuvaan kuuluvat 

muun muassa tiedotustyö sekä sosiaalisen ja sähköisen median kampanjat. Vuonna 

2013 Outpost teki yhteistyötä Flow’n kanssa tiedottamisen ja mediaseurannan osalta. 

 

Pr-toimiston etu pelkästään festivaaliorganisaation tekemään tiedottamiseen nähden 

on Outpost median Mel Rubenin mukaan paikallistuntemus sekä laajemmat henkilö-

kohtaiset mediakontaktit. Outpost myös huolehtii Rubenin mukaan siitä, että tiedotteet 

ja muut viestinnälliset sisällöt vastaavat paikallista standardia sekä noudattavat oikean-

laista tyyliä. Keskusteluissa Suvi Kallion ja Susanna Hulkkosen kanssa onkin käynyt 

ilmi, että tiedotteen kääntäminen suomesta englanniksi on kielenhuoltoa pidemmälle 

ulottuva prosessi, sillä asioiden lisäksi tulee välittää myös oikeanlainen tunnelma sekä 

omaksua brittitiedotteelle ominainen, ehkä hieman markkinointihenkisempi tyyli. Pr-
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toimiston tiedotteen ja Flow’n englanninkielisen tiedotteen eroja vertaillaan enemmän 

luvussa 4. 

 

2.3.2 Kansainväliset kutsuvierastoimittajat 

 

Osa kansainvälisestä mediasta saapuu Flow’hun festivaaliorganisaation ja sen yhteis-

työkumppaneiden kutsumana. Nämä median jäsenet eivät siis hae akkreditointia, vaan 

heidät kutsutaan vieraiksi tapahtumaan. Toimittajavieraille tarjotaan majoitus ja pääsy 

festivaaleille. Vuonna 2013 kansainvälisen median edustajia kutsuttiin Saksasta ja 

Isosta-Britanniasta.  

 

Kuvio 6. Flow Festivalille ulkomailta kutsutut toimittajat 2013 (Flow Festivalin akkreditointitilas-
tot 2013). 

 

Flow’n akkreditointitiedostojen mukaan vuonna 2013 suurin osa kutsuvierastoimittajista 

työskenteli musiikkijulkaisuissa. Esimerkiksi seuraavat mediat olivat edustettuina: 

 

• NME 

• Clash 

• Crack 

• Quietus 

• Musikexpress 

• Vice&Noisey 

31 

16 

Kutsutut kansainvälisen median edustajat Flow 
Festivalilla 2013 

Iso-Britannia 

Saksa 
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• Resident Advisor 

• The Line of the Best Fit 

 

Toimittajavieraita kutsutaan kokemukseni mukaan festivaaleille lähtökohtaisesti musiik-

kiviennin näkökulmasta. Flow’n tapauksessa toimittajia kutsutaan myös tutustumaan 

sekä Suomeen, Helsinkiin, itse festivaaliin ja kotimaiseen tuoreeseen musiikkiin. Monet 

Flow’n kotimaisista artisteista ovatkin suosittuja kotimaassa, mutta sen lisäksi heillä 

koetaan kokemukseni mukaan esimerkiksi Music Finlandin ja Flow’n mielestä olevan 

myös vientipotentiaalia ulkomaille. Toimittajavieraiden kanssa järjestetään myös erilai-

sia tilaisuuksia, joten vierailujen luonteeseen kuuluu havaintojeni ja kokemukseni vuo-

den 2013 festivaalilta mukaan vahvasti myös verkostoituminen sekä avaukset kansain-

välisiä musiikkimarkkinoita kohtaan.  

 

Vuonna 2013 monet kutsut toimittajavieraat kirjoittivat Flow Festivalista vierailunsa 

päätteeksi. Toimittajavieraiden kutsuminen on siis selkeästi hyödyllistä myös kutsuvalle 

organisaatiolle. Pääosin julkaistujen artikkelien sävy on ollut positiivinen ja joissain ta-

pauksissa jopa ylistävä. Esimerkiksi Anna Wilson kuvaili Flow Festivalia timantiksi 

Clash-lehden sivuilla elokuussa 2013: 

 
There’s a beautiful intimacy and idiosyncratic handmade vibe yet everything is 
impeccably well organised. Bands run on time, there are manageable queues: 
only 20,000 attend per day, so there’s room to move easily from stage to stage. 
It’s a small revelation. (Wilson 2013.) 

 

3 Kansainvälisen median läsnäolo Flow Festivalilla akkreditoinnin näkö-
kulmasta 

 

Flow Festival on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa valtavasti. Yleisön kasva-

essa myös median kiinnostus festivaalia kohtaan on lisääntynyt. Yksi keino tämän mit-

taamiseen on akkreditointitilastojen tarkastelu. Flow Festival käyttää akkreditoinnin 

apuna Gest-järjestelmää, jonka kautta akkreditointihakemukset prosessoidaan. Tämän 

ohjelman käyttäminen mahdollistaa akkreditointitilaston ylläpidon ja sen tarkastelemi-

sen akkreditoinnin päättymisen jälkeen. 

 

Flow Festivalin omien akkreditointitilastojen mukaan akkreditointia vuoden 2013 Flow 

Festivalille haki yhteensä 581 toimittajaa, ja akkreditointihakemuksista hyväksyttiin yh-
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teensä 79 %. Akkreditointihakemuksista 30 % tuli ulkomailta ja 70 % kotimaasta. Ul-

komailta tulleista akkreditointihakemuksista hyväksyttiin 81 %. 

 

Flow’n akkreditointitilastojen mukaan 2012 akkreditointia haki yhteensä 666 toimittajaa 

ja akkreditoinneista hyväksyttiin 70 %. Kaiken kaikkiaan 38 % hyväksytyistä akkredi-

toinneista myönnettiin ulkomaalaisille toimittajille. Suhteellisesti akkreditointeja siis hy-

väksyttiin useammin ulkomaisilta toimittajilta kuin kotimaisilta toimittajilta. 

 

  

Kuvio 7. Hyväksytyt ja hylätyt akkreditoinnit Flow Festivalilla 2013 (Flow Festivalin akkreditoin-
titilastot 2013).  

 

Vuonna 2013 valtaosa Flow Festivalin ulkomaisista toimittajista tuli Venäjältä (ks. Kuvio 

8). Luku oli huomattavasti suurempi kuin muista maista: esimerkiksi Saksaan eroa oli 

yli kaksikymmentä prosenttiyksikköä. Venäjän jälkeen seuraavaksi suurin osanottaja-

maa oli Iso-Britannia 42: toimittajalla, ja kolmanneksi eniten kansainvälistä mediaa 

saapui Virosta. Monien ennakko-oletuksista poiketen ruotsalaisia toimittajia ei Flow 

Festivalilla juurikaan näy. Susanna Hulkkosen arvion mukaan yksi syy tähän voi olla 

”Ruotsin oman Flow’n” eli Way Out West – festivaalin päällekkäinen ajankohta (Hulk-

konen, haastattelu 14.5.2014). 
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Kuvio 8. Maakohtaiset median edustajat Flow Festivalilla 2013 Flow Festivalin akkreditointiti-
lastot 2013).   

 

Kuviossa 7 mainitaan myös kohta muut 15 prosenttia. Tähän segmenttiin kuuluvat 

maat kuten Latvia, Liettua, Espanja, Italia ja Puola. Kyseisistä maista toimittajia saapui 

yksittäin.  

 

4 Flow Festival Ison-Britannian mediassa 
 

4.1 Eri juttutyypit ja niiden esiintyvyys 
 

Pr-toimisto Outpostin mediaseurantapaketista selviää, että toimisto on  jaotellut Flow 

Festivalista kirjoitetut jutut kahteen ryhmään: ”press published” eli painetut julkaisut 

sekä ”online published” eli verkkojulkaisut. Listauksen mukaan fyysisiä julkaisuja oli 21 

kappaletta aikavälillä maalis-syyskuussa 2013 ja online-julkaisuja 122 kappaletta aika-

välillä tammikuu 2013 – syyskuu 2013.  

 

Juttutyyppejä on listauksessa useita, joten selkeyden vuoksi olen jaotellut ne Outpostin 

oman jaottelun perusteella seuraaviin: maininnat, arviot, featuret eli pidemmät, subjek-

tiivisemmat artikkelit ja uutisjutut, lyhyet uutiset sekä ennakkojutut. Maininnalla tarkoite-

taan tässä yhteydessä lyhyttä juttua, jossa saatetaan kirjoittaa myös muista festivaa-

leista tai ajankohtaisista aiheista. Maininnasta voisi käyttää myös sanaa nosto.  Arvio 
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tai kritiikki viittaa nimensä mukaisesti jonkin asian (tässä tapauksessa Flow Festivalin) 

arviointiin. Online-julkaisuiden joukosta löytyy lisäksi julkistusuutisia, festivaalioppaita 

sekä matkailujuttuja. Lisäksi fyysisten julkaisujen joukkoon on kirjattu yksi festivaa-

liopas mobiiliapplikaation osana.  

 

Kuvio 9. Julkaistut nettijutut juttutyypeittäin. (Mediakoonti, Outpost Media 2013.) 
 
Online-jutuista suurin osa oli lyhyitä uutisjuttuja, joissa monesti kerrottiin uusista artisti-

kiinnityksistä tai ohjelmalisäyksistä. Kuviossa 9 olen erotellut uutisjutut sekä julkis-

tusuutiset toisistaan Outpost Median logiikkaa noudattaen. Outpostin listauksessa jul-

kistusuutisella tarkoitetaan kuitenkin monesti jonkin yksittäisen artistin julkistusta. Osa 

näistä julkistuksista oli myös luonteeltaan eksklusiivisia, ja niiden suhteen noudatettiin 

embargoa: tällaisia olivat muun muassa Alicia Keysin esiintymisen julkistaminen sekä 

Kraftwerkin 3D-show’n julkistaminen. Havaintoni mukaan myös brittimediat tarttuvat 

otsikkotasolla helpommin isompiin nimiin, vaikka esiintyjäkaarti onkin esimerkiksi Suvi 

Kallion arvion mukaan kokonaisuudessaan tunnetumpi ulkomailla kuin kotimaassa. 

Tyyliin näyttää kuitenkin myös kuuluvan, että monesti jo ingresissä tai vaihtoehtoisesti 

jutun lopussa listataan varsinaisen julkistettavan artistin lisäksi myös senhetkinen artis-

tikattaus joko kokonaan tai osittain.  

 

Toiseksi yleisin juttutyppi online-julkaisuissa oli feature tai uutisartikkeli. Suomalaisesta 

käsityksestä poiketen feature ja uutisartikkeli eroavat lähteenä käytetyssä Outpostin 

listauksessa lyhyistä uutisjutuista lähinnä pituudessa: listauksen featuret ja uutisartikke-

lit olivat merkkimääriltään pidempiä. Mainitut juttutyypit pitivät sisällään hyvin moninai-
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sia teoksia aina festivaalilistauksista tavanomaisempiin uutisartikkeleihin sekä pohti-

vampiin kirjoituksiin.  

 

Kolmanneksi suurin osuus julkaistuista nettijutuista muodostui arvioista. Jokainen listat-

tu arvio julkaistiin festivaalin aikana tai sen jälkeen, ja niissä käsiteltiin sekä festivaali-

päiviä kokonaisuutena että yksittäisiä esityksiä. Festivaalin aikana ja sen jälkeen jul-

kaistiin myös lähdemateriaalin mukaan ainoat artistihaastattelut: The 405:n haastattelu 

kotimaisesta K-X-P:stä sekä The Line of the Best Fitin haastattelu ruotsalaisesta Goa-

tista. Lähdemateriaalin kolmas haastattelu taipuu ehkä enemmänkin featuren puolelle: 

The Independent julkaisi pitkän haastattelun heinäkuussa 2013 Flow Festivalin taiteel-

lisesta johtajasta Tuomas Kalliosta sekä Flow’n matkasta pienestä kaupunkitapahtu-

masta kulttuurin suunnannäyttäjäksi. 

 

4.2 Julkaistut jutut suhteessa tiedotteiden sisältöihin  
 

Kuvioon 10 on koottu kaikkien Flow’n englanninkielisten tiedotteiden aiheet sekä kaik-

kien Outpost Median mediaseurantakoonnissa olleiden juttujen aiheet. Graafissa on 

otettu huomioon kaikki Flow’n englanninkieliset tiedotteet, mutta kaikkia niitä ei ole väli-

tetty mediatoimiston toimesta eteenpäin Isossa-Britanniassa. Osa tiedotteista on siis 

oletettavasti saanut enemmän näkyvyyttä mediatoimiston levityksen ansiosta. 

    

 

Kuvio 10. Tiedotteiden määrä otsikkojen perusteella jaoteltuna versus ennen festivaalia julkais-
tuissa juttuissa käsitellyt aiheet. (Mediakoonti, Outpost Media 2013. Tiedotearkisto, 
Flow Festival 2013.)  
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Kuviota 10 tarkastellessa voi huomata, että selkeästi eniten juttuja kirjoitettiin aihetasol-

la ulkomaisista artisteista. Niistä myös julkaistiin eniten tiedotteita. Suurin keskinäinen 

eroavuus on festivaalikokonaisuudesta kirjoitettujen juttujen ja tiedotteiden määrässä. 

Festivaalista itsestään ei julkaistu juurikaan tiedotteita, kun taas juttuaiheena se oli kai-

kista aiheista toisiksi suosituin. Festivaalialue oli aiheena hyvin suosittu, kuten myös 

festivaalikävijät ja ”hipsterimäiset” atmosfääri ja maine. 

 

Materiaalia tarkastellessa tiedotteiden ja julkaistujen juttujen syklin näkökulmasta voi 

huomata, että hyvin paljon uutisnostoja kansainvälisessä mediassa keräsivät isojen 

nimien kuten Kendrick Lamarin ja Kraftwerkin julkistusuutiset. Esimerkiksi Kraftwerkin 

kiinnitys festivaalin ohjelmistoon julkaistiin 13. helmikuuta 2013, ja samana päivänä 

sekä tiedotetta seuraavana päivänä julkistuksesta kirjoitettiin Britanniassa yhteensä 

neljätoista kertaa.  

 
After wowing crowds at sold out galleries in both London and New York seminal 
German electronic outfit Kraftwerk are to bring a specially curated version of their 
acclaimed 3D 4 decade retrospective to Helsinki’s Flow Festival. Joining the old 
masters will be rising talent and DT favorites Disclosure, Tensnake and Maya 
Jane Coles for an interesting juxtaposition of electronic sounds. Further support 
comes from Nick Cave and the Bad Seeds, elusive Swedish duo The Knife and 
fellow swedes and Rough Trade selection Goat. With more to be announced it 
looks the Finnish festival may be an astute and different choice for festival goers 
looking for something slightly more left field. Held in a century old disused power 
station a short walk from central Helsinki the location for this art hub couldn’t be 
more suited to the cool Scandinavian art set. Exciting news. Exciting news in-
deed. (Datatransmission.co.uk 2013.) 

 

Outpostin mediaseurantakoosteesta selviää myös, että Kendrick Lamarin julkistaminen 

festivaalin ohjelmistoon keräsi julkistuspäivänä yhteensä yhdeksän osumaa. Hieman 

yllättäenkin Suomessa suurta huomiota saanut Alicia Keysin kiinnitysuutinen kerrytti 

osumia brittimediassa vain neljä kappaletta julkistuspäivänään.  

 

Mediaosumien koontiin suhteutettuna paljon osumia saivat myös festivaalin ensimmäi-

nen kollektiivinen julkistusuutinen tammikuussa 2013 ja muut isomman mittakaavan 

kansainvälisten artistien julkistusuutiset, kuten Goodspeed You! Black Black Emperor 

ja samassa tiedotteessa julkistettu Beah House, ja yhdessä muun muassa Grimesin 

kanssa julkistettu My Bloody Valentine.  
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Kuvio 11. Saksalaisen elektronisen musiikin pioneeriyhtyeen Kraftwerkin kiinnitysuutinen keräsi 
paljon myös kansainvälisen median huomiota. Kuva: Tomi Kukkonen / Flow Festival 
2013. 

 

Ehkä hieman yllättäenkin media-aineistosta käy myös ilmi, että Suomessa fanfaarein 

vastaanotettu uutinen Public Enemyn kiinnittämisestä Flow’n ohjelmistoon ei juurikaan 

herättänyt huomiota brittimediassa. Osittain tämä voi johtua siitä, että uutinen Public 

Enemyn kiinnittämisestä Flow Festivalin esiintyjäkaartiin julkaistiin vasta noin viikkoa 

ennen itse festivaalia.  
 
Viikon päästä alkava Flow on täydentänyt ennestäänkin todella tasokasta ohjel-
mistoaan vielä parilla erittäin kovan luokan artistilla. Sunnuntaina 11.8. Helsingin 
Suvilahdessa lavalle nousee todellinen hiphoplegenda Public Enemy. Tänä 
vuonna tulee sopivasti kuluneeksi 25 vuotta bändin klassikkolevyn It Takes A Na-
tion Of Millions To Hold Us Back julkaisusta. (Meriläinen, 2013.) 

 

Sen sijaan kiinnostavaa on huomata, että muutamat mediat nostivat kiinnostavaksi 

aiheeksi Flow’n energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden. Joissakin artikke-

leissa tähän tartuttiin vain huomiotasolla, toisaalla aihetta käsiteltiin laajemmin.  

 
Flow Festival is standing out as one of the most eco friendly festivals of this 
summer, with a massively increased eco friendly environmental programme. Tak-
ing a huge step forward, this year will see 25% of the energy at this year’s festi-
val produced with renewable energy and will see a revamped environmental plan 
injected into all aspects of organising the festival, starting from planning and pro-
duction. (Janes 2013.) 
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Myös lähes poikkeuksetta festivaaliarvioissa kiinnitettiin huomiota energiatehokkuuteen 

ja ennen kaikkea juomien panttisysteemiin. Tästä aiheesta Flow julkaisi itse vain yhden 

tiedotteen, mutta Outpostin tiedotteissa aihetta sivuttiin sivulauseissa. 

 

Tiedotteen läpimenemiseen brittimediassa näyttää vaikuttavan monet seikat, eikä vähi-

ten yksittäisen artistin kiinnostavuus kohdemaassa. Ehkä kuitenkin yksittäisten artisti-

kiinnitysten eksklusiivisen uutisoinnin sijaan merkittävämpää on huomata, että monet 

mediat tarttuvat festivaalin artistikattaukseen kokonaisuutena: mediassa yksittäiset 

artistit nostettiin joukon jatkoksi, ja lineupia kuvailtiin kokonaisuudessaan ”jo valmiiksi 

mahtavaksi” tai ”uskomattomaksi”. Flow’n lineupia kuvailtiin myös paikoin erikoiseksi: 

näyttää siltä, että Flow’n tarjonta vaikuttaa ulkomaisen median silmissä eklektiseltä ja 

eriskummalliselta, sillä tarjontaa löytyy sekä uusista tuntemattomista tulokkaista kuin 

valtavista rockmammuteista.  

 
Okay, so we’d already established that Helsinki’s Flow Festival is gonna be huge, 
but this is just too much. The event’s organisers have just announced that UK 
electronic outfit Mount Kimbie and critics’ favourite genre bender Autre Ne Veut 
will join the likes of Alicia Keys, Kraftwerk, The Knife, Kendrick Lamar, My Bloody 
Valentine, Cat Power, Grimes, Goodspeed You! Black Emperor, Nick Cave & 
The Bad Seeds, Bat For Lashes, AlunaGeorge, Disclosure, Beach House, Haim, 
Solange and So many more on the festival’s absolutely mammoth lineup. It all 
goes down August 7-11 in central Helsinki’s power plant area, Suvilahti. Get your 
tickets online now to avoid dissapointment. (Russel, 2013.) 

 

Yhdistävä tekijä julkistusuutisoinnissa on kuitenkin Flow’n liittäminen enemmänkin mu-

siikin viitekehykseen kuin perinteiseen festivaaliviitekehykseen. Mediakoonnista käy 

ilmi, että Flow Festival mielletään tietyllä tavalla osaksi eräänlaista musiikkitapahtumien 

eliittijoukkoa, jota ei voi aivan arvioida samalla standardilla kuin perinteisempiä festi-

vaaleja. Brittimedian näkökulmasta esimerkiksi isot paikalliset festivaalit ovat nimen-

omaan festivaaleja ehkä hieman muista kuin musiikillisista syistä: mutaiset pellot sekä 

riehakas ja villi tunnelma ovat jopa alleviivatun korostunut osa nimenomaan festivaali-

imagoa.  Näistä mielikuvista poiketen Flow Festival nähdään enemmänkin nautiskelijan 

ja musiikinystävän tapahtumana, jossa keikoista saa nauttia ilman tungosta tai vaaran 

tuntua.  

 
This festival was all about the music, a wholesome experience rather than gruel-
ling hedonism and multiple memory blanks. We’ve never felt so refreshed on a 
post-festival Monday.  
(Merkin, 2013.) 
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Monesti lehdistössä Flow’n artistikiinnityksistä puhuttaessa viitataankin ohjelmistoon 

verbillä kuratoida. Flow Festivalin moninainen artistikattaus nähdään sillisalaatin sijaan 

hyvin kuratoituna ja koostettuna – kokonaisuutena, jonka eteen on nähty vaivaa ja jota 

on ajateltu. Monissa medialähteissä Flow’n kuratointia kehutaan sekä yleisellä tasolla, 

mutta etenkin musiikkijulkaisuissa kiitosta annetaan myös suoraan kuratoijien ja festi-

vaalipromoottorien suuntaan. 

 
The line-up has been very well curated this year, with Bat For Lashes Nick Cave 
and My Bloody Valentine. And there’s some of the most tasty festival food ever.  
(Daily Telegraph 2013.) 

 
Most festivals these days – apart from those catering for a specific audience – at-
tempt to cove three bases. First, the heritage headliners who’ve been around for 
years and whose musical influence you can hear in the second group, the mid-
dle-aged parents, if you will, of the festival, artist who’re maybe three albums in 
and have etablished themselves in the independent or commercial words. Then 
you have the babies, some of whom are yet to release a full album. It’s a rare 
thing for a festival to cover all three generations successfully. Flow, though, ac-
hieves it.  
(Jones 2013.) 

 

Ledentsan (2013, 55) mukaan nykytaiteen maailma on kansainvälinen, ja sen takia 

taiteilijat, kuraattori ja kriitikot matkustavat näyttelypaikasta ja tapaamisesta toiseen.  
 
Kansainvälisyys on kuitenkin tärkeää. Se rikastuttaa kulttuurejamme, edistää uu-
den tiedon ja yhteisymmärryksen syntymistä ja on monille taidealan ihmisille vält-
tämätöntä yleisöjen ja työmahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi. (Ledentsa 2013, 
55.) 

 

Ledentsa (2013, 57) kuvaa kuraattorin roolia seuraavasti: ”Kuraattorin rooli mahdollis-

taa informaatioviidakoihin sukeltamisen, aiheiden ja sisältöjen etsimisen ja niiden kään-

tämisen taidenäyttelyiksi.”  

 
Kuraattorin työ on suurilta osin tutkimustyötä. -- Pysyäkseen ajan tasalla heidän 
täytyy jatkuvasti seurata taidekenttää ja sen keskusteluja samaten kuin yhteis-
kunnallisia ilmiöitä yleensä. Kiinnostavien näyttelyiden luominen edellyttää tai-
teen ja taiteilijoiden tuntemisen lisäksi perusteellista teoreettista ajattelua, näytte-
lyteemojen kehittelyä ja sijoittamista laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuri-
seen keskusteluun. (Ledentsa 2013, 58.) 

 

Nyqvist (2013, 38) taas kuvaa kuratoinnin prosessia seuraavasti: 

 
Kuratoriaalisella prosessilla tarkoitan valmiin näyttelyn taustalla olevaa, niin tie-
dolliseen kuin intuitiiviseenkin päättelyyn liittyvää suunnittelua sekä luovaa, rat-
kaisukeskeistä toimintaa. Se on näyttely-yleisölle pitkälti tiedostamatonta ja huo-
maamatonta taustaa, mutta olennainen alusta näyttelyssä esitetyille teoksille. 
(Nyqvist 2013, 38.) 
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Artistikattausta mietittäessä Flow on siis hyvässä asemassa kansainvälisiin festivaalei-

hin nähden. Voisi jopa sanoa, että Flow on median näkökulmasta kilpailuasetelman 

edullisemmassa päässä: vaikka brittiyleisön ei tarvitsisikaan monesti lähteä merta 

edemmäs kalaan katsomaan suuriakin artisteja, on Flow’lla tarjota monia festivaaleja 

hienostuneempaa sekä tietyllä tavalla enemmän niche-yleisölle suunnattua, tarkoin 

harkittua sisältöä. 

 

Mediakoontia tutkiessa voi myös huomata, että voittopuolisesti juttuja julkaistiin lehdis-

tössä hyvissä ajoin ennen festivaalia. Flow’n tiedotteiden julkaisupäivämääriä tarkaste-

lemalla voi kuitenkin huomata, että itse tiedottamisen tahti kiihtyy festivaalin lähestyes-

sä. Hieman kääntäen kuitenkin brittimediassa juttuja julkaistiin keskimäärin enemmän 

ennen toukokuuta kuin sen jälkeen. Kotimaisen median kannalta julkaisutahti voikin siis 

olla tällä hetkellä toimiva, mutta tämän aineiston valossa ulkomaisille medioille voisi 

tiedottaa ja tarjota juttuja entistä enemmän ja ennen kaikkea entistä  aikaisemmin. 

Esimerkiksi mediakoonnin mukaan festivaalia edeltänyt heinäkuu oli hyvin hiljainen 

julkaistujen artikkelien suhteen, kun taas tammikuusta huhtikuuhun juttuja julkaistiin 

reilusti. Mel Rubenin mukaan (haastattelu 9.8.2014) Isossa-Britanniassa festivaalikausi 

alkaa jo toukokuussa, ja siitä syystä esimerkiksi festivaalioppaiden suunnittelu ja julkai-

su aloitetaan jo hyvissä ajoin tammikuussa. 
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Kuvio 12. Kansainvälisessä mediassa julkaistut jutut Outpostin mediakoonnin mukaan suhtees-
sa Flow’n englanninkielisten tiedotteiden julkaisupäiviin vuonna 2013. (Tiedotearkisto, 
Flow Festival 2013 ja Mediakoonti, Outpost Media 2013). 

 

Koska tässä opinnäytteessä tarkastelun alaisena on vain tietty osa medioista, ei esi-

merkiksi sosiaalisen median mainintoja tai nettikeskusteluja ole otettu huomioon aihei-

den kiinnostavuutta arvioidessa. Tämä olisikin mahdollisesti oma tutkittava alueensa. 

On siis hankalaa muodostaa absoluuttista näkemystä tiettyjen artistien kiinnostavuu-

desta brittiyleisön silmissä pelkän perinteisen median näkökulmasta. 

 

4.3 Flow-tiedotteen tyyli Suomessa ja Isossa-Britanniassa  
 

Flow Festivalin tiedotteet noudattavat keskenään samanlaista kaavaa, joka on tietyssä 

mielessä hyvin perinteinen. Ingressissä, eli varsinaista tekstisisältöä edeltävässä lyhy-

essä, usein asiat pääkohtaisesti esittävässä tekstikappaleessa kerrotaan ensisijaiset 

tiedotettavat asiat, jonka jälkeen leipätekstissä kerrotaan jo mainituista asioista lisätie-

toja. Tämän jälkeen tiedotteessa esitellään jo julkistetut artistit, sekä annetaan tietoa 

lipunmyynnistä ja yhteystiedoista sekä yhteistyökumppaneista. Tiedotteen pääasialli-

nen mitta on maksimissaan yksi sivu.  Taitoltaan ja visuaaliselta ilmeeltään tiedote on 

yksinkertainen: sen aloittaa logobanneri, ja sivun lopussa on vielä yksinkertainen vesi-

leima yhteystietoineen. Kielellisesti Flow’n tiedotteessa käytetään selkeää yleiskieltä, ja 

raflaavia lausuntoja ja liiallista kielellistä leikittelyä vältetään. Esimerkin Flow’n tiedot-
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teesta voi nähdä liitteessä 1. Alla olevissa sitaateissa on esiteltynä lyhyet kappaleet 

sekä Flow’n omasta tiedotteesta että Outpostin tiedotteesta saman aiheen tiimoilta. 

Esimerkkejä tarkastellessa voi huomata esimerkiksi Flow’n tiedotteessa keskityttävän 

artistin maltilliseen hehkuttamiseen ja saavutusten luettelemiseen, kun taas Outpostin 

tiedotteessa ylistävien adjektiivien käyttöä ei ole säästelty.  Alkuperäisiä virkkeitä on 

Outpostin tiedotteessa säilytetty, mutta niitä on kuorrutettu lisää. Flow’n tiedote on 

myös kirjoitettu passiivissa, kun taas Outpostin tiedotteessa Flow nostetaan aktiiviseksi 

tekijäksi, joka tiedottaa artistikiinnityksestä. 

 
One of the most admired songwriters of her generation, Bat For Lashes, is added 
to the Flow Festival’s lineup. The British Natasha Khan aka Bat For Lashes re-
leased her eagerly waited third album, The Haunted Man, last autumn. It is fur-
ther proof of Khan's unerring ability to create a consistent masterpiece out of 
unique pop songs – one of them was the single Laura, one of 2012's most 
praised songs. The artist is known for her intense gigs, so expectations are high 
for her Flow performance. (Liite 1) 

 
Flow Festival are excited to announce the latest additions to their lineup, which 
includes the sensational Bat For Lashes. Among the crowded field of idiosyncrat-
ic female singer-songwriters from the UK and beyond, Natasha Khan remains an 
excitingly restless talent. Her eagerly awaited third album ‘The Haunted Man’ 
was released to critical acclaim this past autumn with first single ‘Laura’ quickly 
becoming one of 2012’s most praised songs. The artist is known for her intense 
gigs, so expectations are high for her Flow performance – it’s sure to be unmiss-
able. (Liite 2) 

 

Myös Outpost Median Mel Ruben kuvailee Flow’n omaa tiedotetta brittiversiota faktu-

aalisemmaksi, mutta sanoo samalla, että niin sen kuuluukin olla. Rubenin mukaan 

”Flow announces, Outpost sells story” eli Flow tiedottaa ja Outpost myy tarinan (Ruben, 

haastattelu 9.8.2014). 

 

Pr-toimisto Outpostin käsissä Flow’n tiedote muuttaakin muotoaan markkinointihenki-

semmäksi ja tyyliltään runsaammaksi. Tiedotettavat asiat kerrotaan aina, ja sen lisäksi 

tiettyjä aspekteja toistetaan usein: esimerkiksi maininta Suvilahden entisestä voimala-

alueesta on liitetty jokaiseen Outpostin medialle lähettäneeseen tiedotteeseen. Ehkä 

osittain myös tämän seurauksena Suvilahden voimala-alue onkin nostettu monissa 

jutuissa esiin kiinnostavana asiana. Tämän lisäksi toistuvia elementtejä ovat näkyvä ja 

värillä korostettu ilmoitus embargosta jos sellaista sovelletaan, koko tiedotteen ylälaitaa 

hallitseva Flow-logo sekä tieto festivaalin paikasta ja ajankohdasta. Tiedotteelle omi-

naista on myös Flow’n omasta tiedotustyylistä poiketen lyhyt ingressi, jota usein seuraa 

festivaalia maireasti kuvaava sitaatti otettuna jostakin nimekkäästä julkaisusta.  Sitaatin 

jälkeen leipätekstissä käsitellään varsinainen tiedotettava asia, jonka jälkeen kerrotaan 
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festivaalista lisätietoja usein samoja aiheita ja virkkeitä tiedotteesta toiseen toistaen. 

Leipätekstin jälkeen seuraa jälleen sitaatti tai kaksi, jonka jälkeen listataan vielä tiiviisti 

mitä, missä ja milloin –tyyppiset asiat sekä jo julkistetut artistit. Esimerkki Outpostin 

tiedotteesta löytyy liitteessä 2. 

 

Selkeästi poikkeavin seikka Flow’n omaan tiedottamiseen nähden onkin asioiden tois-

to: tämä käy ilmi esimerkiksi tiedotteen vasempaan laitaan asetellusta ”editor’s notes” –

laatikosta, josta käy yhdellä silmäyksellä ilmi tiedotteen ja tiedottavan  organisaation 

kannalta tärkeät asiat. Festivaalin paikka ja aika mainitaan moneen otteeseen, ja jokai-

sessa tiedotteessa kiinnitetään huomiota Flow’n monipuoliseen sisältöön sekä uniikkiin 

festivaalipaikkaan. Mel Rubenin mukaan juuri editor’s notes kertoo kaiken oleellisen 

faktatiedon festivaalista, ja itse tiedotteen sisältö määrittää ja tarjoaa näkökulmia ai-

heeseen. Editor’s notesien olemassaolo on Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan 

äärimmäisen tärkeää, sillä vielä toistaiseksi melko tuntemattoman festivaalin oheen on 

liitettävä kaikki, hieman pitkästyttävältäkin tuntuva oleellinen faktatieto.  

 

Kaiken kaikkiaan Outpostin tiedotteessa on läpikotaisesti myyvempi ja paikoin myös 

houkuttelevampi sävy. Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan tämä johtuu siitä, että 

Outpost käyttää tiedotteiden kirjoittamisessa useiden freelance-toimittajien apua. Ru-

benin (haastattelu 9.8.2014) mukaan toimittajat arvostavat ja haluavat lukea sellaista 

tekstiä, jota he voisivat itsekin tuottaa. Kirjoittajan kieli on siis yksi tiedotteen omista 

myyntivalteista. Kaiken kaikkiaan Ruben (haastattelu 9.8.2014) kuvailee Outpostin tie-

dotetta Flow’n omaan tiedotteeseen verraten sanalla ”fluffier”, eli vapaasti käännettynä 

pöyheämpi.  

 

Yksi Outpostin tiedotteen avainelementeistä on myös runsas sitaattien käyttö. Sitaa-

teissa tuodaan pitkälti esille festivaalin autenttisuutta,  ja ne omalta osaltaan myös vali-

doivat tiedotteen olemassaoloa. Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan tässäkin tavoi-

tellaan toimittajan mukavuutta samaan tyyliin kuten indielevy-yhtiö Domino Recordsin 

Jack Shanklykin (Flow Talks –paneelikeskustelu, 2014) mainitsi Flow Talks –

keskustelutilaisuudessa Flow Festivalilla 2014: artistit haluavat soittaa sellaisten artisti-

en kanssa joista he pitävät, joten myös kirjoittajilla herää positiivisia mielikuvia, kun 

joku heidän arvostamistaan toimittajista on kuvaillut tiedotteen tapahtumaa positiivises-

ti. Sitaattien käyttö siis tavallaan antaa toimittajalle jo valmiin viitekehyksen kirjoitetta-

van jutun tyylille ja sävylle. 
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Myös henkilökohtainen kontakti toimittajiin tiedotteen lähettämisen yhteydessä on Ru-

benin (haastattelu 9.8.2014) mukaan oleellista. Ruben (haastattelu 9.8.2014)  korostaa 

taustatyön ja tutkimuksen tekemistä tiedotteen lähettämistä edeltävänä aikana: Rube-

nin (haastattelu 9.8.2014)  mukaan toimittajat ärsyyntyvät massapostituksesta, eivätkä 

välttämättä kiinnitä huomiota tusinatiedotteisiin. Siksi onkin tärkeää tutkia toimittajien 

aikaisempaa työtä, ja kohdentaa heille oikeanlaisia tiedotteita. Flow’n tapauksessa tä-

mä tarkoittaa sitä, että jos on tarkoitus julkaista esimerkiksi elektronisen musiikin artis-

tin esiintyminen Flow Festivalilla, tutkitaan tarkasti ketkä toimittajat ovat kirjoittaneet 

kyseisestä artistista tai artistin viitekehykseen kuuluvista aiheista tai ilmiöistä. Tiedote 

kohdistetaan henkilökohtaisesti juuri kyseiselle toimittajalle, ja mukaan liitetään henki-

lökohtainen viesti, jossa mainitaan, että toimittajan aikaisempiin töihin vedoten voisi 

hänen ajatella olevan kiinnostunut tiedotteen sisällöstä.  

 

Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan henkilökohtaiset viestit ja kontaktit eivät vält-

tämättä takaa enemmän mediaosumia, mutta ne saattavat vaikuttaa julkaistujen juttu-

jen laatuun: tuttu toimittaja saattaa käyttää jutun kirjoittamiseen hieman enemmän ai-

kaa, vaivaa ja huolellisuutta. Tämä onkin yksi väistämättömistä pr-toimistojen eduista: 

samanlaisten verkostojen luominen Suomesta käsin on vaikeaa. 

 

Outpostin tiedotteen mitta on myös usein Flow’n omia tiedotteita pidempi: varsinainen 

asia tiivistetään usein yhdelle sivulle, ja lisätiedot sekä jo julkistetut artistit kerrotaan 

toisella sivulla. Esimerkin Outpostin Flow-tiedotteesta voi nähdä liitteessä 2.  
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4.4 Helsinki, Suvilahti ja kuratoitu kokonaisuus kiinnostivat  
 

Isossa osassa mediakoonnin Flow’sta kirjoitetuista jutuista varsinainen juttu aloitetaan 

kirjoittamalla Helsingistä, Suomesta tai Suvilahden voimala-alueesta. Vanhaa voimalai-

tosta kuvaillaan erikoiseksi ja uniikiksi festivaalipaikaksi, jota ei aivan heti uskoisi mu-

siikkifestivaalin kodiksi. Kaasukelloja kuvaillaan sekä arvokkaiksi, tehdasmaisiksi, hie-

noiksi että paikoitellen myös uhkaaviksi. Voimala-alue on selkeä erikoisuus, joka nivou-

tuu osaksi Flow’n identiteettiä kansainvälisessä lehdistössä: 

 
Situated on the former Suvilahti power plant site, Flow boasts an architectural 
skyline of tall chimneys, gas cylinders and trees festooned with fairy lights. It’s a 
captivating sight; a heady summer’s dream of a small Nordic town. (Wilson, 
2013) 

 
Who knew a disused industrial power plant could make such an impressive festi-
val site? Everywhere you turned at Flow there was something interesting and 
beautiful to look at, whether it was the unusual stage set-ups, the street art, the 
bewitching lights, secret passageways, swings, treehouses, hammocks, or just 
the amazingly stripped back design that made everything look so goddamn cool. 
(Langford, 2013.) 

 

 

Kuvio 13. Suvilahden voimala-alue nostettiin esiin lähes jokaisessa Flow’sta kirjoitetussa jutus-
sa. Kuva: Jussi Hellsten. 
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Voimala-alueen lisäksi jutuissa mainitaan myös useaan otteeseen Helsinki, jonka mu-

siikkiympyröitä kuvataan pieniksi mutta eloisiksi. Flow Festival liitetään poikkeuksetta 

juuri Helsinkiin, ja sitä kautta se saa myös monesti Suomen ykkösfestivaalin manttelin 

kannettavakseen. Vertauksia muihin suomalaisiin festivaaleihin ei juurikaan aineistossa 

esiinny, vaan Flow liitetäänkin yhteen yleensä ruotsalaisen Way Out Westin ja Norjalai-

sen Oyan kanssa. Myös tietyt perinteiset Suomi-stereotypiat paistavat Flow’sta kirjoite-

tuissa jutuissa: sauna, kylmyys, rujot luonteet sekä alkoholi mainitaan useasti. Nämä 

ovat asioita, joista kotimainen media Flow’n kuitenkin monesti irrottaa. Flow’sta har-

vemmin kuitenkin puhutaan julkaistuissa jutuissa epäsuomalaisena, kun taas koti-

maassa tätä kuvailua kuulee useammin. Jutuissa Suomi on tietyllä tavalla kummaste-

lun kohde, ja siksi myös Flow’n uniikkius tahdotaan monesti nähdä tietyllä tavalla suo-

malaisen periksi antamattoman ja rohkean mielenlaadun tuotteena. Ulkomaalaisessa 

mediassa Flow siis tietyllä tavalla laajentaa jo olemassa olevaa Suomi-kuvaa, mutta ei 

missään nimessä tee pesäeroa perinteisesti suomalaisiksi koettuihin asioihin. 

 

 

Kuvio 14. Festivaalitunnelma nousi monissa artikkeleissa yhdeksi teemaksi. Kuva: Jussi Hell-
sten 

 

Helsinki-ihastelun ja kaasukellojen ihmettelyn lisäksi varsinkin festivaalin jälkeen jul-

kaistuissa festivaaliarvioissa yhdeksi aihepiiriksi nostettiin jatkuvasti festivaalin tunnel-

man ja visuaalinen ilme. Etenkin laaja ja laadukas ruokatarjonta herätti sekä ihmetystä 
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että kiitosta, ja samoin myös festivaalivieraiden ulkonäkö: suomalaiset festivaalikävijät 

koettiin tyylikkäiksi ja uniikeiksi. Myös ulkomaisissa julkaisuissa hipster-sanaa käyte-

tään Flow’sta puhuttaessa. Lisäksi käytännön järjestelyistä kirjoitettiin positiiviseen sä-

vyyn. Tölkkien panttisysteemi sekä muut kierrätysjärjestelyt keräsivät kiitosta siinä mis-

sä jonottomuus, siisteys ja ruoan laatukin.  

 

 

Kuvio 15. Record of the day julkaisi yhdentoista kohdan arvion Flow Festivalista festivaalin jäl-
keen. Kiitosta saivat etenkin lineup ja festivaalialue. (Mediakoonti, Outpost Media 
2013). 

 

Kokonaisuudessaan Flow Festivalia kuvailtiin pieneksi, uniikiksi, söpöksi ja erikoiseksi. 

Monesti festivaalia kuvailtiin myös Ison-Britannian mittapuulla halvaksi: kolmen päivän 

lippu Flow Festivalille vuonna 2013 maksoi 150 euroa (Liite 1), kun taas maineikas 

Glastonbury (Glastonbury, 2013) velotti lipusta 205 puntaa eli noin 258 euroa.   
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Kehuista huolimatta lehdistön joukossa nousi esiin myös jonkin verran soraääniä. Me-

dia-aineistossa kummasteltiin esimerkiksi tiettyjen artistien päällekkäisyyttä eli aikatau-

lutusta sekä sitä, että päälavan tuntumassa ei saanut nauttia alkoholia: 

 
The curation is spot on, scheduling not so much. The line-up for the 10th edition 
of the festival was on-point for a major European summer festival: Kraftwerk, 
Nick Cave, Alicia Keys and The Knife won’t have come cheap for bookers. Geo-
graphically, Flow Festival benefits from artists being nearby at Way Out West 
(Sweden) and Oya (Norway) on the same week. Some artists could have com-
fortably played bigger stages (Haim, Disclosure oversubscribed massively), while 
some mainstagers playing at the same time could have hosted a hockey game 
comfortably in the gaps in the crowd. (Record of the day, 2013.) 

 

Lisäksi joissakin lähteessä 2013 Flow’n sunnuntaipäivää kuvattiin jopa pitkästyttäväksi. 

Osassa lähteissä ei osattu päättää onko hyvä vai huono asia, että festivaalin jälkeisenä 

maanantaina ei ole paha olo. Osaltaan raukeaa tunnelmaa ja sen kritisointia selittää 

myös brittiyleisön tottumattomuus Flow’n kaltaisiin urbaaneihin festivaaleihin: monelle 

britille festivaalit ovat Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan mutaisia massatapahtu-

mia, joissa kuljetaan kumisaappaissa ja juodaan olutta muovimukeista. Esimerkiksi 

Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan toimittajat kokevat Flow Festivalin aikuismai-

sena ja kypsänä festivaalina, johon tullaan nauttimaan musiikista.  

 

Kaiken kaikkiaan tiedotteissa korostettiin artistikiinnityksiä, lineupin monipuolisuutta 

sekä Flow’n moninaista ohjelmistosisältöä. Jutuissa keskityttiin eniten artistikiinnityk-

siin, ja etenkin ulkomaalaisiin artisteihin. Kotimaiset artistit eivät saaneet yhtä paljon 

palstatilaa kuin ulkomaalaiset artistit. Flow’n omissa englanninkielisissä tiedotteissa ei 

juurikaan korostettu Flow’n tyyliä, tunnelmaa tai Suvilahden aluetta, mutta Outpostin 

tiedotteissa voimala-aluetta kyllä tuotiin esiin. Monissa julkaistuissa jutuissa Flow’n 

tunnelma ja tapahtuma-alue nousivatkin säännöllisesti esiin, ja niitä pidettiin selkeästi 

tärkeinä. 

5 Johtopäätökset ja pohdintaa 
 

Kaiken kaikkiaan Flow Festival on brittitoimittajien keskuudessa pidetty festivaali. Suo-

messa uniikista asemastaan huolimatta festivaalin tunnettuus Isossa-Britanniassa ei 

kuitenkaan ole vielä saavuttanut huippuaan. Rubenin (haastattelu 9.8.2014) sanoin 

Flow Festival on vielä toistaiseksi ”tastemaker festival” eli eräänlainen suunnannäyttä-

jä, edelläkävijä. Suuren yleisön suosion eteen tulee kuitenkin tehdä vielä töitä, ja esi-

merkiksi Rubenin (haastattelu 9.8.2014) arvion mukaan sanomalehtien kiinnostuksen 
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herättäminen onkin tässä yksi seuraavista isoista askelista. Toistaiseksi suunta on siis 

oikea, ja yhtenä esimerkkinä voikin pitää keväällä julkaistua The Guardianin artikkelia 

Euroopan parhaimmista pienistä festivaaleista:  

 
Forget green fields and sloshing about in the mud, Flow is all about urban design 
and industrial spaces. It's set in the Suvilahti power plant area (a short walk from 
the centre of Helsinki) which gets transformed into a living art space against 
which bands including the National, Janelle Monae, Bonobo and Darkside per-
form. As much attention is paid to the food as the music, organisers taking their 
cue from the local foodie scene and engaging vendors who would rather eat their 
own feet than serve soggy chips. A festival for all the senses and one that suc-
cessfully manages to be cool and cosy at the same time. (Greenwood 2014.) 

 

Sanomalehtien merkitystä urbaanin musiikkitapahtuman tunnettuuden ja suosion kas-

vattamiselle voi toisaalta pitää myös hieman yllättävänä tämän päivän mediailmastos-

sa, jossa sanomalehtien levikit ovat laskussa: 

 

 

Kuvio 16. Sanomalehtien levikki on laskenut tasaisesti Suomessa (Sanomalehtien liitto 2014). 
 

Selkeästi valtamedian ja etenkin sanomalehtien (sekä niiden nettiversioiden) tavoitta-

minen vaikuttaisi kuitenkin osoittautuvan Flow’lle hyödylliseksi. Kasvava tietoisuus 

saattaisi esimerkiksi laajentaa festivaalin imagoa hieman tastemaker-imagosta ulos-

päin varsinkin kansainvälisen yleisön silmissä. Tämä on kuitenkin tehtävä osaltaan 

varovaisesti, sillä festivaalin ydinyleisö tuskin ilostuu liiasta valtavirtaistumisesta. 

 

Tiedotteiden ja julkaistujen artikkelien lähiluvun perusteella voi todeta, että 

etenkin Flow Festivalin lineupia pidetään englanninkielisessä mediassa äärimmäisen 
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onnistuneena. Sitä kehutaan useimmissa lähteissä erinomaiseksi, joten sen ympärillä 

on vielä selkeästi tilaa suuremmallekin määrälle hypeä ja nostatusta. Artistikiinnityksiä 

julkaistaessa voisikin esimerkiksi kiinnittää enemmän huomiota kuratointinäkökulmaan, 

joka myös kansainvälisessä mediassa nousi usein esiin Flow’n lineupista puhuttaessa. 

Kuratoinnin mainitsi esimerkiksi indielevy-yhtiö Domino Recordsin Jack Shankly: hänen 

mukaansa Flow Festival on yksi parhaiten kuratoiduista festivaaleista Euroopassa ( 

Flow Talks –paneelikeskustelu 9.8.2014). Yksi mahdollisuus mielestäni olisikin siis nos-

taa Flow’n profiilia vielä enemmän taidegalleriaimagoa lähemmäksi tiedotuksen näkö-

kulmasta: nostettaisiin esiin syitä, ideoita ja ajatuksia artistikiinnitysten takana, ja koros-

tettaisiin mahdollisesti myös enemmän teemakokonaisuuksia esimerkiksi elokuvafesti-

vaaleilta tuttuun tapaan. Havaintojeni mukaan Flow Festival nauttii englanninkielises-

säkin mediassa edelläkävijän asemasta, joten tietynlainen kuratointinäkökulman kas-

vattaminen saattaisi korostaa tätä imagoa oikealla tavalla. Se avaisi myös omalta osal-

taan tiettyjen (artisti)valintojen motiiveja ja myyntiargumentteja laajemmallekin yleisölle, 

joka ei itse välttämättä osaa samanlaisia päätelmiä tehdä. Kääntäen ajateltuna motiivi-

en ja syiden avaaminen saattaisi olla kiinnostavaa myös yleisön trenditietoisimmallekin 

jaokselle, joka on aikaisemmin saattanut kyseenalaistaa vahvastikin tietyllä tavalla ”lii-

an” kaupallisia artistikiinnityksiä. 

 

Kuratoinnin lisäksi myös tavanomaisiin peltofestivaaleihin entistä suuremman pesäeron 

tekeminen ja kaupunkifestivaali-imagon korostaminen englanninkieliselle medialle voisi 

olla kannattavaa – monissa lähteissä Flow’hun viitataan juuri tyylikkäänä ja urbaanina 

festivaalina. Tämän korostaminen olisi relevanttia, sillä perinteisesti musiikkifestivaaleja 

ei välttämättä mielletä kaupunkitapahtumiksi. Kaupunkilainen ja urbaani imago ovat 

kuitenkin Flow’n tapauksessa yksi sen suurimpia määrittäviä ulkoisia tekijöitä. Aulan ja 

Heinosen (2002, 64) mukaan imago myös on yksi yrityksen tärkeimmistä ominaisuuk-

sista:  
Hyvä maine vetää puoleensa yrityksen kannalta tärkeitä sidosryhmiä ja vaikuttaa 
niiden käyttäytymiseen, kulutus-, osto- ja sijoituspäätöksiin. Mitä parempi maine, 
sitä todennäköisemmin oma henkilöstö, kuluttajat, sijoittajat, rahoittajat ja media 
tekevät päätelmiään ja tulkintojaan yrityksen hyväksi. Ja kääntäen, mitä huo-
nompi maine, sitä luotaantyöntävämpänä yritystä pidetään ja sitä vähemmän sen 
kanssa halutaan olla tekemisissä. (Aula&Heinonen 2002, 64.) 

 

Flow voisi siis myös hyötyä henkilöbrändäämisestä tuotebrändäämisen sijaan. Esimer-

kiksi kuratoinnin henkilöiminen festivaalin taiteelliseen johtajaan Tuomas Kallioon voisi 

olla kehittelyn arvoinen idea: Aulan ja Heinosen (2002, 151) mukaan maineen näkö-

kulmasta julkisuus ei nimittäin ole vain mediajulkisuutta vaan tunnettuutta, näkymistä ja 

vuorovaikutusta yrityksen omien sidosryhmien osalta. Jokainen yrityksen työntekijä on 
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omalta osaltaan maineen suurlähettiläs. He erottelevatkin maineen kannalta hyvän 

julkisen kuvan yrityksiksi sellaiset, jotka ovat:  

 

• tunnettuja sidosryhmissään 

• paljon julkisuudessa näkyviä 

• julkisuuskuvaltaan vetovoimaisia ja 

• karismaattisen johtajan johtamia 

(Aula & Heinonen 2002, 151.) 

 

Näin ollen kaikkea Flow’n henkilöstöön sidottua pr:ää ja viestintätyötä tulisikin pitää 

hyvinkin arvokkaana. Kaiken mahdollisen positiivisen julkisuuden saavuttamiseksi Flow 

Festival voisikin pyrkiä entistä vahvemmin avoimuuteen: festivaali saisi useammat kas-

vot, enemmän ääniä ja moninaisuutta, mikäli taustavoimat tuotaisiin esiin esimerkiksi 

kuvien avulla organisaation nettisivuille. Henkilöstöä tuskin voi käskeä avoimempaan ja 

aktiivisempaan some-läsnäoloon, mutta siihen voi kuitenkin aina kannustaa.  

 

Flow’n viestintäkanavista tiedotteiden ja sosiaalisen median keskinäistä suhdetta ja 

jakoa voisi vielä kuitenkin pohtia. Flow’n sosiaalisen median kanavia tutkimalla voi pää-

tellä, että tällä hetkellä sosiaalinen media on suunnattu Flow’n tapauksessa pääasialli-

sesti yleisölle viestimiseen. Tästä kertovat muun muassa viestien markkinointihenki-

nen, osin humoristinen ja tunnelmaa nostattava sävy. Tiedotteet taas on suunnattu 

faktoihin keskittyvän ja tiivistetyn formaattinsa vuoksi ennen kaikkea tiedotusvälineille.  

Vaikka tiedote onkin tiedotusvälineille tuttu ja tärkeä työväline, voisi silti olla syytä poh-

tia, onko tiedote välttämättä nopein kanava informaation välittämiseen vai voisiko sosi-

aalista mediaa hyödyntää enemmänkin myös medioita palvellessa. Tässäkin asiassa 

tiedonkulkua ja autenttisuutta avittaisivat Flow’n henkilöstön henkilökohtainen läsnäolo 

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median avulla tiedottamisen sykliä voitaisiin myös 

kuroa umpeen: tämäkin opinnäytetyö osoittaa, että Isossa-Britanniassa festivaaleista 

aletaan kirjoittaa mediassa jo vuoden alussa, kun taas Flow’n tiedottamisen kiihkein 

huippu sijoittuu brittimediassa Flow-juttujen suhteen hiljaisen heinäkuun puoliväliin. 

 

Imagon kannalta Flow’n onkin tärkeää säilyttää nykyisellään saavutettu presenssi me-

diassa. Uusien mediakontaktien ja yhteistyötahojen tavoittaminen vaatii kuitenkin vielä 

lisää paukkuja Flow’n viestinnältä ja ehkä ennen kaikkea Ison-Britannian viestintä-

kumppanilta. Olisi syytä miettiä, pitäisikö esimerkiksi tiedottamisen sykliin tehdä muu-

toksia: voisiko festivaalisisältöjä yrittää tuoda esiin entistä aktiivisemmin ja aggressiivi-



38 

 

  

semmin aivan vuoden alussa? Voisiko Flow Festival myös panostaa enemmän kan-

sainväliseen monikanavaiseen mainontaan, joka olisi jollain tavalla sidottu esimerkiksi 

festivaalioppaiden julkaisupäiviin? Rubenin (haastattelu 9.8.2014) mukaan yleisön si-

touttamiseksi tarvitaan kolme mediakontaktia, ja näiden kontaktien määriin maksettu 

mainonta ja innovatiiviset, aktivoivat sisältöyhteistyöt voisivatkin tuoda helpotusta. Täl-

laisia voisivat olla esimerkiksi hyvin suunnitellut somekampanjat sekä aktivoivat lippu-

kilpailut ja YouTube-mainokset tiettyjen (Flow’n kannalta relevanttien) artistien videoi-

den alussa. Aidosti aktivoivaa ja vaikuttavaa mainontaa varten esimerkiksi mainostoi-

mistojen työpanokseen investoimista kannattaisi myös harkita. 

 

Nykyinen festivaalipaikka vanhan voimala-alueen keskellä Suvilahdessa alkaa olla iko-

ninen ainakin suomalaisten festivaalikävijöiden silmissä, ja myös brittilehdistö on varsin 

ihastunut siihen ja sen erikoiseen, synkkäänkin tunnelmaan. Suvilahden alueen kaavoi-

tussuunnitelmat sekä mahdollinen asuntorakentaminen tulevat kuitenkin luultavasti 

asettamaan haasteita festivaalin järjestämiselle tulevaisuudessa. Voi miettiä, kuinka 

paljon Flow’n tunnelmasta saakin siis kiittää itse festivaalialuetta ja sen ylle kohoavia 

kaasukelloja. Mitä Flow’sta jää jäljelle, kun kaasukellot riisutaan? Tulevaisuuden ra-

kennusprojektien myötä Flow’n tuleekin tarkastella madollista paikanvaihdosta huolelli-

sesti. Uuden festivaalipaikan löytyminen samoilla urbaaneilla leveysasteilla saattaa olla 

vaikeaa, mutta samalla myös erittäin tärkeää, koska tämänkin opinnäytteen havainto-

jen perusteella olisi epäsopivaa järjestää Flow’n kaltainen festivaali esimerkiksi Kaisa-

niemen puistossa tai keskellä peltoa. Mutta koska festivaalin sisältö on englanninkieli-

senkin lehdistön mukaan kunnossa, on mahdollisen paikanvaihdoksen arvioituja riskejä 

festivaalin tulevaisuudelle mahdollista pehmentää: paljon on kiinni siitä, miten paikan-

vaihdos myydään yleisölle. Esimerkiksi Rubenin (haastattelu 9.8.2014) lausuntoon 

pohjaten voin väittää, että englanninkieliselle lehdistölle Flow’n kaasukellot ovat mie-

lenkiintoinen lisä, mutta eivät ainoa kiinnostava asia Flow’ssa. Siksi paikanvaihdokselle 

ja sitä myötä mahdolliselle uudelle festivaalipaikalle onkin tärkeää keksiä vain oikea –

Suvilahden ja Flow Festivalin veroinen – tarina ja näkökulma.  
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