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JOHDANTO

Elämys on ihmisen tunteisiin ja ajatuksiin vetoava kokemus. Tämän päivän kiireinen elämäntyyli on saanut ihmiset haluamaan vapaa-ajaltaan enemmän. Samalla kun arkisten
asioiden odotetaan olevan erityisen mieleenpainuvia, kaivataan hetkiä, jotka todella kolahtavat. Ihmiset haluavat kokea yhä pienemmät hetket elämyksinä. Tällöin luodaan yhä
kovemmat tavoitteet elämän tärkeille hetkille, joihin on jo lähtökohtaisesti luotu suuremmat paineet. Myös uusien asioiden oppiminen halutaan mielellään tehdä ilmapiirissä,
jossa kokemus on mahdollisimman mieleenpainuva. Ilmapiiristä riippuen uuden asian oppiminen voidaan haluta tuntea myös elämyksen tasolla.

Ravintola- ja ruokapalvelukulttuurissa elämyksen kokeminen on pitkälti makujen, hajujen ja ympäristön aistimista. Ravintolaelämykseen on mahdollisesti lisätty viihteellisiä
elementtejä, erillisellä show’lla tai tuomalla osa ruuan valmistusta asiakkaan nähtäville.
Asiakas nauttii kokemuksesta ilman että itse osallistuu siihen. Ravintolaelämyksen kokeminen saa asiakkaan harvoin osallistumaan tapahtumaan aktiivisena osallistujana. Älyllinen taso eli uuden oppiminen, jää niin ikään helposti uupumaan elämyskokemuksesta.
Tällöin jäädään vain kokemus-tasolle. Tämän opinnäytetyön pohja-ajatuksena on tutkia,
minkälaiset mahdollisuudet ravintola-alalla olisi toteuttaa elämys aktiivisen kokemisen
tasolla. Ensin lähdin selvittämään, mikä elämys on ja mitä se pitää sisällään. Elämyksen
vaikutus yritystoiminnassa ja ravintolakulttuurissa toi pohjaa tutkimuksen toteutukselle.

Työn alussa olen syventynyt elämyksen kokemiseen ja sen vaikutuksesta ihmiseen. Tärkeimpinä lähteinä Pine & Gilmoren elämysmalli sekä Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen elämyskolmio – malli. Jälkimmäinen käsittelee elämystä kahdesta näkökulmasta.

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on suunnitelmissa kehittää omaa yritystään tarjoamaan
ruokaan liittyviä tapahtumakokonaisuuksia. Tutkimuksen lähtökohdaksi muotoutui, näin
ollen helposti, pyrkimys saada tietoa millaisia kokemuksia ja kiinnostumista erilaiset
ruoka-aktiviteetit ihmisissä herättävät. Sekä millä tavalla nämä tuntemukset ovat tulkittavissa elämyksiksi. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena kyselytutkimuksena.
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JUHLATALO WILLA PINTELE

Juhlatalo Willa Pintele on toimeksiantajana tässä tutkimuksessa. Willa Pintele käyttää
tutkimustuloksia omia palveluja kehittääkseen, irrallisena toimintana tästä opinnäytetyöstä. Heidän ideoitaan ja toiveitaan kuunneltiin tutkimuslomaketta kehiteltäessä. Heidän mahdollisesti käyttöön tulevat ravintolaelämyskonsepti-ideansa toimivat esimerkkeinä ja kysymysten pohjana. Willa Pinteleen toiveena oli saada tietoa mitkä asiat heidän
teemoissaan olisivat kiinnostavia.

Juhlatalo Willa Pintele sijaitsee Pälkäneellä. Vanha sukutila tarjoaa tilat yksityisiin- ja
yritysjuhliin tarjoten juhlien näyttämöksi palan aitoa Hämäläistä maaseutua. Viljavien
vainioiden keskellä vanhan sukutilan sata vuotias pihapiiri ja tunnelmallinen saunakylä
Pintele-järven rannassa ei jätä ketään kylmäksi. Aittamajoitus tarjoaa yösijan maaseudun
rauhassa ja esimerkiksi hääyö saa arvoisensa puitteet hurmaavassa Pikkupirtissä. Keskeinen sijainti Pälkäneellä tekee saapumisen helpoksi. Juhlatalolla toimii laadukas pitopalvelu. Tiloissa ei ole anniskeluoikeuksia.

Willa Pintele soveltuu hyvin asiakastilaisuuksiin, koulutuksiin ja palavereihin. Päärakennuksessa on sali, joka soveltuu loistavasti ryhmien koulutustilaksi ja lisäksi päärakennuksessa on useita pienempiä neuvotteluhuoneita. Vanha navetta eli Waarin Baari sijaitsee
päärakennuksen läheisyydessä. Tilaan mahtuu 110 asiakasta vaikka tanssimaan elävän
musiikin tahdissa kesäaikaan. Monipuoliset ja nykyaikaiset telttaratkaisut kasvattavat kapasiteettia helposti jopa 300 hengen yritysjuhliin asti.

Willa Pinteleestä löytyy ohjattuja aktiviteetteja moneen makuun ja kaikkiin tarpeisiin. Ne
täydentävät monipuolisesti tapahtumia. Valikoimassa on yli 200 pihapeliä ja aktiviteettia.
Niitä voidaan toteuttaa kokouspäivän lomassa tai vaikkapa yritysjuhlien ohjelmana. Elämysaktiviteetteja toteuttavat yhteistyössä Suomen Tilaus Aktiviteetit Oy:n kanssa. (Willa
Pintele.)

Ravintolaelämysten rakentamiseen etsitään keinoja tutkimuksen avulla. Laadukas pitopalvelu ja elämysaktiviteettiosaaminen löytyvät jo omasta takaa, joten mahdollisuudet
uusiin konsepteihin ovat täysin mahdollisia.
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ELÄMYS

Olemme itse vastuussa elämyksistämme. Voimme mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään olosuhteet edullisiksi elämyksen synnylle, kuitenkin elämyksen työstäminen
sisällämme ratkaisee sen mikä tuntuu kulloisessakin tilanteessa elämykseltä. (Schulzen
1997, Lühtje 2005, 36 mukaan.) Elämys tuottaa kokijalleen muutoksen, merkittävän, positiivinen ja ikimuistoisen kokemuksen perusteella (Tarssanen & Kylänen 2009, 11). Ihmisille erilaisten asioiden kokeminen ja eri asioiden painottaminen elämyksellisyytenä
voidaan jakaa karkeasti onko tapahtuma arkielämästä poikkeava vai päinvastoin. Ihmiset
voivat ajatella myös jokapäiväisen elämän tuottavan heille elämyksiä. Toiset hetket voivat olla jossain määrin toistuvia, kuten omien harrastusten parissa tapahtuvat elämykset.
Matkailu- ja juhlaelämykset ovat usein arkielämän ulkopuolella tapahtuvia elämyksiä ja
näin ollen sikäli ainutkertaisia. Pienemmät, usein toistuvat elämykset kuten luonnossa
liikkuminen voidaan kumminkin kokea puhuttelevina. (Löfblom 2013, 31–32.)

Elämys voidaan määritellä monimutkaiseksi, vaihtelevaksi ja uudeksi kokemukseksi.
Vaihtelevuus tulee siitä, että tilanteet eivät toistu samanlaisina. Monimutkaiseksi tilanteen taas tekee se, että se sisältää paljon erilaisia stimulaatioita. Uudeksi kokemuksen
tekee se, ettei sitä ole ennen koettu. Tällaiset tilanteet ovat haasteellisia uuden oppimiselle, ne antavat mahdollisuuden yksilölliselle tulkitsemiselle, kun eivät sellaisinaan ole
valmiiksi tulkittuja. (Löfblom 2013, 32.) Elämykseen vaikuttavat kulttuurit. Henkilö kokee elämyksen sisäisenä, mutta yhteisön kulttuuria ei voi jättää huomioimatta. Kulttuurien välisestä jännitteestä syntyy mahdollisesti elämys. (Borg, Kivi & Partti 2002, 28.)
Uuden vieraan kulttuurin kokeminen on yksinkertaisuudessaan elämys (Verhelä & Lackman 2003, 35).

Elämys on ilmiö ja sen näkyvyys yhteiskunnassa on laaja. Voidaankin puhua elämyskeskeisestä yhteiskunnasta, niin elämyshakuisia ihmiset nykypäivänä ovat. Kuluttaminen on
tunteisiin perustuvaa ja sillä haetaan elämyksiä. (Valve 2007, 51–52.)
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3.1. Elämyksen tasot ja luonne

Henkilöstä tai henkilön lähtökohdista riippuen elämyksen tunteminen, hetki tai kokemus
voi käytännössä olla mitä vain. Toinen ihminen voi tuntea saman kokemuksen tylsäksi
ja mitään sanottamaksi, kun taas toiselle se voi olla koskettava ainutlaatuinen kokemus.
(Verhelä & Lackman 2003, 36.) Pine & Gilmore ovat kehittäneet mallin (kuvio 1) jonka
alueet vaikuttavat elämyskokemuksen syntymiseen. Neljä eri osa-aluetta viihteellinen,
opetuksellinen, esteettinen ja todellisuuspakoinen määrittävät elämyksen luonnetta. Ihmisen osallistumisen luonne, karkeasti jaettuna onko osallistuminen aktiivista vai passiivista, vaikuttaa elämyksen kokemiseen. Ihmisen henkinen ja fyysinen osallistuminen elämykseen on kokemiseen vaikuttava asia. Kuvion eri osa-alueiden avulla elämystä voidaan rikastuttaa. (Pine & Gilmore 1999, 29–36.)

KUVIO 1. Elämyksen ulottuvuudet (Pine & Gilmore 1999, muokattu)

Mallin vaaka-akselilla (kuvio 1) on kuvattu ihmisen osallistumisen tasoa. Osallistuminen
voi olla täysin passiivista jolloin vain esimerkiksi kuunnellaan tai katsellaan, itse lainkaan
osallistumatta. Aktiivinen osallistuja tekee asioita jotka vaikuttavat kokemuksen luomiseen. Osallistumista ei voi jakaa täysin aktiiviseen tai passiiviseen, koska osallistuminen
voi olla passiivista ja kumminkin vaikuttaa tapahtumaan. Esimerkkinä tästä on laskettelu.
Itse laskijalle laskeminen on kokemuksena aktiivista, mutta laskettelutapahtuman katselu
paikan päällä passiivista, vaikka hän aktiivisesti osallistuu tapahtuman visuaaliseen ilmeeseen ja näin ollen elämyksen luomiseen. (Pine & Gilmore 1999, 30–31.)
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Pystyakselilla (kuvio 1) kuvataan ihmisen henkisen tai fyysisen liittymisen tasoja ja ympäristön suhdetta häneen. Akselilla on kuvattu omaksuminen ja uppoutuminen. Uppoutuneena ihminen tulee osaksi kokemusta fyysisesti tai virtuaalisesti. Hyvä esimerkki on virtuaalisen pelin pelaaminen. Omaksuminen on huomioimista ja havainnoimista tapahtumassa, omaksujan ollessa itse tapahtuman ulkopuolella. Omaksumisen taso vaikuttaa siihen, kuinka vahvasti elämys tulee ihmisen mieleen. Esimerkkinä elokuvan katselu. Kotona tv:tä katsoessa ihminen kyllä havainnoi näkemänsä ja omaksuu sen, kun taas elokuvateatterissa sama elokuva katsomiskokemuksena (iso näyttö, hyvä äänentoisto ja muut
katselijat ympärillä), saa ihmisen aivan erillä tavalla uppoutumaan elokuvaan. Omaksuminen on elämyksen menemistä ihmisen mieleen ja pään sisään, jolloin aiheeseen uppoutuneena ihminen itse menee sisälle elämykseen. (Pine & Gilmore 1999, 31.)

Kun aktiivinen ja passiivinen osallistuminen, sekä omaksumisen ja uppoutumisen ulottuvuudet eritellään, määrittyy neljä elämyksen luonnetta kuvaavaa osa-aluetta (kuvio 1)
(Pine & Gilmore 1999, 31).

Jotta elämykset olisivat uniikkeja ja yksilöllisiä, pitää yhdistää kaikki neljä elämyksen
luonnetta. Elämyksen viihteellisyys saa ihmiset hymyilemään, nauramaan tai jollain
muulla tavalla nauttimaan edes hetkellisesti. Viihteellisenä elämyksenä ajatellaan tapahtumaa jossa passiivisena kuunnellaan ja/tai katsellaan sen enempää itse osallistumatta,
kuten esimerkkisi musiikin kuuntelu tai kirjan lukeminen. Elämystalouden mennessä
eteenpäin, ihmiset hakevat uusia suuntia ja erilaisia elämyksiä, jotta voisivat kokea epätavallisuudesta poikkeavia elämyksiä. Viihteellisyys sisältyy lähes aina elämykseen, jolloin on helppo lisätä elementtejä muista osa-alueista. (Pine & Gilmore 1999, 31.)

Samoin kuin viihteellisessä elämyksessä, myös opetuksellisessa elämyksessä ihminen
omaksuu asioita joita tapahtuu katseltuna tai itse osallistuvana, eikä niinkään uppoudu
tapahtumaan. Aktiivinen osallistuminen korostuu opetuksellisen elämyksen osa-alueella.
Älyllistä oppimista varten pitää mieli saada aktiivisesti osallistumaan ja ottamaan omakseen uusia tietoja ja/tai taitoja samalla tavalla kuin keho pitää saada toimimaan fyysisessä
treenaamisessa. Opiskelu voi olla hauskaa, vaikka se olisi vakaavaa bisnestä. (Pine &
Gilmore 1999, 32.)
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Aikuiset ovat oppijoina erilaisia kuin lapset. On tärkeää osata hyödyntää aiempi osaaminen ja kokemus. Opetustilanteessa korostuu johtaminen, oppimisen ohjaaminen ja tukeminen, sekä oppijan auttaminen oivaltamaan itse. Aikuisten oppimisessa konstruktivismi
(jossa uusi tieto ja kokemus sovitetaan aktiivisesti vanhaan tietopohjaan) ja ratkaisukeskeisyys (jossa nähdään ongelmat haasteina, sovelletaan ja haetaan ratkaisuja) ovat hallitsevia lähestymistapoja. Ymmärtäminen (ennemmin kuin ulkoa oppiminen), keskustelu,
kokeilu ja soveltamien ovat muun muassa aikuisen tapoja oppia. (Kuhmonen 2013.) Elämyspedagogiikassa kouluttaja ei ole kaikkitietävä ja osaava ohjaaja. Hän on enemmänkin
tilanteiden mahdollistaja kuin selittäjä ja tulkitsija. Hänen pitäisi olla luotettava ja rehellinen, joka osaa tehdä itsensä tarpeettomaksi, jotta ratkaisut löytyisivät ryhmästä ja sen
jäsenistä. Kouluttajalta ja koulutettavilta edellytetään aitoa ja välitöntä kunnioittavaa kohtaamista, jossa perinteisistä rooleista on luovuttava. (Lehtonen 1998, 98.)

Todellisuuspakoisen elämyksen osa-alueessa ihminen osallistuu aktiivisesti ja uppoutuu
osaksi elämystä, ollen näin viihteellisen elämyksen vastakohta. Todellisuuspakoista elämystä etsiessään ihminen haluaa eroon arkirutiineista. Lomalle lähtiessä ei riitä vain lomailu rannalla, vaan ihmiset osallistuvat ja toimivat fyysisesti lomaillessaan esimerkkisi
lasketellen ja meloen. Voi myös olla, että itse matkanteko on tärkeää määränpään ohella.
Virtuaaliset pelit tuottavat todellisuuspakoisia elämyksiä, joissa uppoudut ja osallistut aktiivisesti, vaikket osallistukaan fyysisesti, voit olla joku toinen ja tunnet itsesi tasavertaiseksi muiden kanssa. Muita esimerkkejä todellisuuspakoisista elämyksistä Pine & Gilmore mainitsevat huvipuistot, värikuulasotiminen ja uhkapelaamisen kasinolla. (Pine &
Gilmore 1999, 33–34.)

Esteettisessä, samoin kuin viihteellisessä elämyksessä osallistutaan passiivisesti. Esteettisessä elämyksessä ihminen on osa ympäristöä ja uppoutuu tapahtumaan. Hänellä ei ole
joko lainkaan vaikutusta ympäristöön tai vain vähäinen vaikutus. Tällöin ympäristö jääkin käytännössä koskemattomaksi. Esteettinen elämys voi syntyä luonnollisessa ympäristössä, kuten kansallispuistossa tai muuten luonnonnähtävyyksien äärellä. Myös ihmisen luomat esteettiset elämykset ovat mahdollisia. Tällaisia ovat muun muassa museot,
taidenäyttelyt tai erikoisesti toteutettu kahvila. (Pine & Gilmore 1999, 35–36.)

Elämyksen luonteet voidaan kuvata ihmisen haluina, viihteellisessä aistia, opetuksellisessa oppia, todellisuuspakoisessa tehdä ja esteettisessä olla (Pine & Gilmore 1999, 35).
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3.2. Elämyskolmio

Elämyksen kokeminen on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen asia ja tunnetasolla
kaikki kokevat asian erillä tavalla. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on luonut
elämyskolmio – mallin (kuvio 2), jossa elämystä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta.
Toinen taso kuvaa kuinka ihminen kokee tapahtuman/tuotteen ja toinen taso kuvaa tapahtuman/tuotteen elementtejä. Tekijät, jotka vaikuttavat siihen kuinka ihminen kokee, ovat
kuvattuna kuvion alareunassa. Näiden elementtien täyttyessä on todennäköistä että henkilö kokee elämyksen, vaikkakaan takuuvarmasti sitä ei voi kaikille luvata. Elämyskolmiota voidaan käyttää kehitettäessä uusia elämystuotteita tai tarkasteltaessa ja kehitettäessä jo olemassa olevaa. Sen avulla voidaan arvioida ja ymmärtää erilaisten tuotteiden
elämyksellisyyttä. (Tarssanen & Kylänen 2009, 11.)

KUVIO 2. Elämyskolmio (Tarssanen & Kylänen 2009, muokattu)

3.2.1 Elämyksen elementit

Yksilöllisyys syntyy kun täysin samanlaista tai samaa kokemusta ei ole muualla mahdollisuutta kokea, ja se on ihmiselle ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Tapahtuma voidaan
toteuttaa ryhmässä, joskin tällöin täytyy mahdollistaa jokaisen oma kokemus esimerkiksi
haastavuuden sekä kunkin mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Kun elämyksessä koetaan
jotain jo olemassa olevaa, kuten elämäntapaa tai kulttuuria, koetaan aitous. Aitous tulee
tapahtuman uskottavuudesta ja autenttisuuteen vaikuttaa aina ihmisen omat kokemukset
ja näkemykset. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12–13.) Aitouteen ei ole yhtä ainoaa oikeaa
vastausta. Elämyksen tarjoajalle aitous on haaste, jota on syytä pohtia ja suunnitella huolella. Ammattilaisella asia taas voi ratketa kuin luonnostaa. (Borg ym. 2002, 28–29.)
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Tarinan avulla tuodaan elämys tunnetasolla osaksi kokemusta. Sillä voidaan selventää
elämyksen kulkua, mitä ja missä ollaan tekemässä, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat.
Tarinalla on merkitys syy-seuraus suhteessa. Sen avulla voidaan sekoittaa faktaa ja fiktiota ja saada siten syvyyttä elämykseen. Tarinan vaikutus näkyy elämyskokemuksessa
älyllisellä ja emotionaalisella elämyksen tasolla. Tarinan vaikuttavuutta ei kannata vähätellä. Huolellisen suunnittelun lisäksi täytyy huomioida kohdeyleisön tarpeet, jotta juonen
käänteillä olisi tarvittavan suuruinen vaikutus. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12–15.)

Elämyskolmiossa moniaistisuudella tarkoitetaan mahdollisimman monien aistiärsykkeiden hyödyntämistä. Ihminen voi kokea useilla aisteilla yhtä aikaa muun muassa visuaalisuutta, äänimaailmaa, tuoksua, makua ja tuntoaistimuksia. Niitä ei voi kumminkaan olla
liikaa ja niiden on oltava harmoniassa keskenään, etteivät ne häiritse tai pilaa elämystä.
Oikeassa suhteessa ne tukevat haluttua teemaa ja vahvistavat syvällistä paneutumista.
(Tarssanen & Näsi 2005.)

Kontrasti on erilaisuutta ja vastakohtia, joihin elämyksellä haetaan muutosta, kuten tavalliset arkiset asiat. Se mikä on kenellekin kontrastista, on täysin riippuvaista kunkin yksilön omista lähtökohdista. Toiselle jokin aivan tavallinen asia voi olla eksoottista ja hyvinkin erikoista. Kontrastisien kokemusten avulla ihminen näkee itsensä uudessa, vieraassa ympäristössä ja tämä vapauttaa kokemaan arjen mahdollisuuksia uudella tavalla.
(Tarssanen & Kylänen 2009, 12–15.)

Vuorovaikutus on monisuuntaista. Elämystä koetaan niin itse tapatuman/tuotteen kanssa,
muiden kokijoiden kanssa, kuin tietysti kommunikaationa ohjaajan tai tuottajan kanssa.
Näiden kanssa luotu onnistunut vuorovaikutus luo yhteisöllisyyden tunnetta, ollaan osa
jotain suurempaa. Yhdessä koetussa elämyksessä on arvostus ja hyväksyntä tietoisempaa
kuin yksin koetussa elämyksessä. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12–15.)

3.2.2 Kokemisen tasot

Elämyskolmion (kuvio 2) jokaisella tasolla tulisi tarkastella, että kaikki elämyksen elementit tulevat huomioiduksi. Motivaation taso on ihmisen kiinnostumisen herättämistä.
Ihmiselle luodaan odotuksia tapahtumaa/tuotetta kohtaan. Ihmiselle luodaan kokemisen
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halun ja valmiuden tunteiden nostattamista. Tuote tai tapahtuma tuodaan ihmisen tietoisuuteen esimerkiksi markkinoinnin avulla. (Tarssanen & Näsi 2005.)

Fyysisellä tasolla ihminen konkreettisesti tiedostaa käyttäen fyysisiä aisteja. Mitä
teemme, missä olemme ja mitä tapahtuu. Tällöin tuotteen tekninen laatu, käytettävyys ja
toimivuus mitataan. Elämyskolmion fyysisellä tasolla tavoitteena on tarjota elämyksen
kokijalle elämyksen edellyttämät fyysiset aistimukset. Ihmisen perusedellytykset lämpö,
ravinto, nesteytys ja muut perustarpeet on pyrittävä luomaan miellyttäviksi ja turvallisiksi. Extreme- elämyksissä fyysiset edellytykset, kuten kuoleman tai vaaran kokeminen
ja niistä selviytymien, sisältyvät olennaisena osana elämykseen. (Tarssanen & Kylänen
2009, 15–16.)

Älyllinen taso vaikuttaa ihmiseen kehittymisen kautta. Tuotteen tai tapahtuman tarjoamien mahdollisuuksien mukaan ihminen saa uusia tietoja ja/tai taitoja ja uuden oppiminen voi tapahtua tiedostamatta tai tietoisesti. (Tarssanen & Kylänen 2009, 15–16.) Ihminen löytää toimintaansa ja ajatteluunsa uusia puolia, kohdatessaan ja rikkoessaan rajojaan
(Kiiski 1998, 109).

Elämyskolmion (kuvio 2) toiseksi ylimmällä tasolla, emotionaalisella tasolla, korostuu
aiempien tasojen vaikutus. Emotionaalisella tasolla ihminen kokee elämyksen. Ihmisen
tunnetasoja on vaikea ennustaa. Onnistuneen elämyksen, jossa motivaation, fyysisyyden
ja älyllisyyden tasoilla on kaikki huomioitu onnistuneesti, ovat positiiviset tunnereaktiot
odotettavia. On todennäköistä että ihminen kokee sellaista, jonka tuntee merkitykselliseksi kuten muun muassa riemua, iloa, onnellisuutta, onnistumista ja oppimisen iloa.
(Tarssanen & Kylänen 2009, 16.)

Elämyskolmion kärki eli henkinen taso on kaikkein henkilökohtaisin. Voimakkaan tunnereaktion pohjalta on mahdollista että ihmisessä tapahtuu muutos. Tällöin ihminen voi
omaksua uusia asioita persoonassa tai kokea muuttuneensa ja/tai kehittyneensä ihmisenä.
Elämyksen kautta voi löytää itseensä uusia voimavaroja kuten itseluottamusta, kun on
tehnyt jotain johon ei uskonut pystyvänsä. Elämyskokemus voi tuottaa ihmiselle uuden
harrastuksen tai ajatteluttavan. Esimerkiksi elämänarvot voivat muuttua luonnon keskellä. (Tarssanen & Kylänen 2009, 16.)
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ELÄMYS RAVINTOLAMAAILMASSA

Ravintolamaailmassa puhutaan nykyään jo paljon elämyksellisyydestä. Elämystä jaettaessa osiin ovat eri tasot saavutettavissa. Aisti, tunne ja sosiaaliset elämykset ravintolamaailmassa on helpoiten koettavissa, mutta heikoiten koetaan älyllisiä ja toiminnallisia
elämyksiä. (Valve 2007, 189.)

Yritys ei voi tuottaa elämystä, koska se syntyy asiakkaan mielessä. Yrityksen on keskityttävä siihen mihin voi vaikuttaa kuten laatuun, vuorovaikutukseen ja puitteisiin. (Verhelä & Lackman 2003, 35.) Yritykseltä vaaditaan huolellista kokonaisuuden hallintaa,
jossa asiakas ymmärretään ja palvellaan kokonaisvaltaisesti, jos halutaan onnistua elämyksellisessä liiketoiminnassa (Valve 2007, 51). Elämyksen ja palvelun eroavaisuuksina
ovat muun muassa kokemuksen räätälöinti ja teemoittelu, palvelun ostaja on asiakas, kun
elämystuotetta tarjotaan vieraalle (Tarssanen & Kylänen 2009, 8).

Asiakkaan omaan kulttuuriin on perehdyttävä, etteivät kulttuurierot häiritse elämyksestä
nauttimista. On hyvä pohtia missä määrin vierasta kulttuuria on järkevää ja mahdollista
tarjota, jotta se on kokijalleen vielä mielekästä. (Verhelä & Lackman 2003, 35.)

4.1. Elämys liiketoimintasuunnitelmassa

Elämys on tuotteistamisen lisäarvo. Ihmiset haluavat tuntea saavansa yksilöllistä, ainutkertaisempaa ja räätälöidympää palvelua, kuin tavallisissa tuotteissa. (Valve 2007, 51.)
Elämystaloudessa palveluun tai tuotteeseen haluttu lisäarvo saavutetaan lisäämällä niiden
elämyksellisyyttä. Tuottajalta ja markkinoijalta tämä vaatii uusia valmiuksia. On ymmärrettävä miten asiakas kokee palvelun ja mitä elämys merkitsee, ei riitä että osataan tuottaa
tuotteita tai palveluita. Tulevaisuuden markkinoilla elämyksellisyys on se mistä kasvu
löytyy. (Borg ym. 2002, 29.) Yksinkertainen tuotekehitys ja toimiva toimintaprosessi,
jotka suuntaavat asiakasta kokemaan elämyksen, voivat olla edullisia investointeja yritykselle. Kun ne on saatu toimiviksi, on työllä merkittävästi katetta nostava arvo. (Partanen & Tiainen 2005, 13.)
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Yrityksen on nykyään tarjottava tunnetta, joka herää eloon asiakkaan sisällä, sen sijaan
että tarjottaisiin pelkästään tuotetta tai palvelua. Muutoksessa palvelutaloudesta elämystalouteen on vaikuttanut ihmisten halu kohdata todellisuuspakoisia elämyksiä. (Pine &
Gilmore 1999, 12, 33–34.) Myös kontrasti asiakkaan arkeen tuotteen kehittelyssä on huomioitava. Yksilöllisyyttä voidaan jalostaa loputtomiin. Haasteita aiheutuu siitä, että tuote
tai palvelu olisi persoonallinen, mutta samanaikaisesti perusperiaatteeltaan käytettävissä
useille. Elämyksen aitoutta ei kannata väheksyä, jotta tuote säilyy uskottavana. Kulttuuriseettistä kestävyyttä on huomioitava aitoutta pohdittaessa. Vuorovaikutuksessa asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää. Monipuolisesti eri aistien käyttö lisää onnistumisen mahdollisuutta. Elämyksen tarinan on oltava riittävän uskottava, eivätkä yksityiskohdat saa olla ristiriidassa keskenään. Näin huolellisesti suunnittelulla ja toteutetulla hyvällä tarinalla on mahdollista sitoa muut elämyksen elementit yhteen. (Tarssanen
& Kylänen 2009, 12–15.)

Mitä suuremman lisäarvon elämyskokemus asiakkaalle tuottaa, sitä vapaammin tuotetta
on mahdollista hinnoitella. Elämysliiketoiminnan taustalla on kuitenkin pääasiassa asiakkaiden tarpeet, joita elämystuotteiden kehittämisessä tulee huomioida entistä kokonaisvaltaisemmin ja suuremmissa määrin. (Tarssanen & Kylänen 2009, 20.) Tuotteen laadun
pitäisi vastata asiakkaan odotuksia. Hinnan ja laadun on oltava kohtuullisessa tasapainossa. (Vähätalo & Ruotsalainen 1996, 53.) Elämysten saaminen lahjoina tai kannustimina on lisääntynyt. Tavarat katoavat helposti, rahalahjat on nopeasti kulutettu (joilla
mahdollisesti hankitaan elämyksiä). Elämys taas voi olla ainutlaatuinen ja ikimuistoinen.
Kannustimena se motivoi jatkossakin. Elämyksen vaikutukset voivat kantaa vielä pitkään
ja sen toissijaiset vaikutukset olla kauaskantoiset. (Lassila 2002, 17.)

4.2. Elämys markkinoinnissa

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen esittelemän elämyskolmiomallin pohjalta
voidaan suunnitella markkinointistrategia, jossa markkinoinnissa käytetään kolmion
kaikkia tasoja. Elämyksen elementeistä tarina on hyvä huomioida tuotteen kaikissa vaiheissa aina markkinoinnista varsinaiseen tapahtuman kautta jälkimarkkinointiin. Markkinoinnissa olisi pyrittävä elämyksen tasojen monipuoliseen hyödyntämiseen yksilöllisyyden ja aitouden lisäksi vuorovaikutteiseen markkinointiin, joka luo sopivasti kontrastia
asiakkaan arkielämään. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12–15.) Aki Urkon 2015 tekemässä
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tutkimuksessa ihmiset pitivät tärkeimpänä elämyksen aitoutta. Muina tärkeinä elementteinä olivat kontrasti ja moniaistisuus. Merkittävästi vähemmän ihmiset arvostivat tarinan, yksiöllisyyden ja vuorovaikutuksen elementtejä. (Urkko 2015, 40). Asiakkaille luodun mielikuvan on vähintään vastattava todellisuutta, mieluummin vähän enemmän, että
hän kokee positiivisen yllätyksen (Vähätalo & Ruotsalainen 1996, 53). Spontaanisti asiakkaaksi saapuva ei samalla tavalla tunne kokemusta elämykseksi, kuin etukäteen tulemisen suunnitellut. (Piirainen 2010, 85).

Ihmiset ovat halukkaampia ja valmiimpia maksamaan palvelusta kuin tuotteesta, mutta
odottavat saavansa palvelua, johon käyttävät aikaa ja rahaa, kokemuksia jotka säilyvät
muistissa ja joita he arvostavat (Pine & Gilmore 1999, 12). Erilaisten kulttuurien ja kokemusten kaupallistuminen on saanut ihmiset haluamaan kokea merkityksellistä helposti
ja enemmän. He haluavat tuntea pintaa syvemmälle. Tulevaisuuden kilpailussa pärjätäkseen tuotteen on tuotettava elämyksiä. (Tarssanen & Näsi 2005.) Yrityksen kilpailuasema
nousee elämyksen korkeammasta jalostusasteesta. Erityisen aseman markkinoilla suhteessa kilpailijoihin, voi saavuttaa erilaisemmalla tuotteella. (Tarssanen & Kylänen 2009,
20.)
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TUTKIMUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimuksessa selvitettiin haluavatko ihmiset ravintolaelämyskokemuksessaan oppia
heille uutta asiaa. Haluavatko he osallistua aktiiviseen tekemiseen ja vaikuttaako elämyksen kokemiseen mahdollisuus nähdä ammattilaisen tekevän jotakin asiaa? Tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää mitkä mahdollisuudet, erilaisilla aktiivisilla ravintolaelämystä
tarjoavilla konsepteilla on nykypäivän markkinoilla. Tutkimusaiheet tulivat Willa Pinteleen puolelta ja heidän mahdollisesti toteutettavista palveluista. Konsepteja suunniteltaessa oli monipuolisen ympäristön ja osaamisen hyödyntämisen lisäksi kiinnitetty huomiota erityisesti elämyksen opetuksellisuuteen. Lyhyet selostukset eri vaihtoehdoista haluttiin luoda houkutteleviksi ja aisteja herättäviksi. Yhtenä esimerkkinä Dinner Show.
”Jos pidät kokkiohjelmista televisiossa, tätä show’ta tulet rakastamaan. Kokkimme esittää näytösluotoisesti, suoraan katsojien silmien edessä kuinka terveellinen, puhdas lähiruokalounas syntyy 20 minuutissa kenen tahansa kotikeittiössä. Dinner Show on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka hyvää ruokaa on helppoa ja nopeaa valmistaa lähes missä
tahansa. Show’n jälkeen ryhmänne syö juuri samanlaisen lounaan, jonka kokki teille näytöksessään esitteli.” Yritykseltä tuli myös toive, että kyselyssä kysyttäisiin myös arviota
hinnasta, jonka asiakas on valmis maksamaan. Tällä tiedolla yritys pystyisi helposti laskemaan, minkälaiset kokonaisuudet olisivat kannattavia.

Tutkimuksen tarkoitukset voidaan jaotella neljään osioon. Kartoittava etsii muun muassa
uusia näkökulmia tai selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä. Selvittävä etsii selitystä ongelmaan tai tilanteeseen, tai tunnistaa todennäköisiä syy-seuraus ketjuja. Kuvailevan tutkimuksen tarkoitus on esittää kuvauksia muun muassa henkilöistä tai tilanteista. Sen tarkoitus voi olla myös dokumentoida ilmiöstä keskeisiä/kiinnostavia piirteitä. Tarkoitus voi
olla myös ennustava, joka ennustaa tapahtumia tai ihmisten toimintoja, jotka ovat seurauksia ilmiöistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 139.) Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvaileva, koska tavoitteena on saada tietoa mikä henkilöistä on kiinnostavaa erilaisissa elämystilanteissa.

Tutkimuksen pyrkimyksenä on saada tietoa ovatko yritykset kiinnostuneita ravintolaelämyksistä. Millaisella elämyksellä on lisäarvoa hyvälle ruualle. Pohjana tutkimuksen
suunnittelussa ovat elämyksen luonnetta määrittelevät Pine & Gilmoren kehittämän mal-
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lin (kuvio 1) neljä eri osa-aluetta viihteellinen, opetuksellinen, esteettinen ja todellisuuspakoinen, jotka määrittävät elämyksen luonnetta (Pine & Gilmore 1999, 29–36). Lapin
elämysteollisuuden osaamiskeskuksen elämyskolmion (kuvio 2) eri tasot ovat olleet
myös tutkimuksen luonnissa tärkeänä osana.

5.1. Tutkimusmenetelmä

Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa kuvailevaa aineistoa kun taas, kvantitatiivinen tutkimus
määrällistä aineistoa. Kaikkia asioita ei voi määrällä mitata tai kuvailla. (Hirsjärvi yms.
2009, 160.) Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisen omat kuvaukset
koetusta, joiden taas oletetaan sisältävän asioita joita pidetään itselle elämässä merkityksellisenä ja tärkeinä (Vilkka 2015, 118). Tässä tutkimuksessa pyritään juuri kuvailevaan
aineistoon, erilaisista ravintolaelämyskonsepteista. Tutkimus toteutettiin siis Kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään löytämään ja
paljastamaan tosiasioita, ennemmin kuin todentamaan jo olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi yms. 2009, 161).

Kvalitatiivinen tutkimuksen pohjana on luoda uutta ja auttaa ymmärtämään kohderyhmää
ja ilmiöitä syvällisesti. Kvalitatiivinen eli laadullinen ote vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miksi, millainen ja miten. Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa useiden erilaisten
menetelmien käytön. Menetelmä jota halutaan käyttää, valitaan vastaamaan tiedon ja ymmärryksen tarvetta. (Inspirans, 2014.)

Tutkimusta oli tarkoitus jatkaa niin pitkään kun saturaatiopiste saavutetaan eli kun vastaukset alkavat toistaa itseään. Saturaatiopiste eli kyllääntyminen on kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston riittävyyden kohta, eli kun lisäaineisto ei enää tuota uutta tietoa (Hirsjärvi yms. 2009, 182).

5.2. Kyselylomake

Kyselylomake on yleensä kvantitatiivista tutkimuksessa eli määrällistä tutkimusta tehtäessä käytetty tapa kerätä tutkimusaineistoa, koska usein tutkimusaineistoksi päädytään
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valitsemaan yksilön kokemukset puheen muodossa. Tutkimusaineistoa voidaan laadullisessa tutkimuksessa kerätä monella tapaa. (Vilkka 2015, 122, 224.) Tässä tutkimuksessa
haluttiin pysyä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta käyttää tutkimuslomaketta (liite 2).
Lomaketta käyttämällä toivottiin saatavan laajempaa ja luotettavampaa aineistoa, kuin
esimerkkisi haastattelua käyttämällä, jonka litterointivaiheessa olisi voinut tapahtua virheitä.

Vilkka opastaa laadullisen tutkimuksen kysymysten muotoilussa välttämään kysymyksiä,
joihin voi vastata kyllä tai ei. Tämän tyyppisiä kysymyksiä on sanoilla onko, oletko,
teetkö, koetko tai mikä sanoilla alkavat kysymykset. Enemmän käsityksiä ja kokemuksia
kartoittavia kysymyksiä ovat kysymykset jotka alkavat sanoilla mitä, miten, millainen tai
miksi. (Vilkka 2015, 128.) Näihin asioihin kiinnitettiin huomiota kyselylomaketta mietittäessä. Kyselylomake suunniteltiin niin että kysymykset olivat hyvin haastattelumuotoisia tai muuten laadullisesti tulkittavia. Vastaajille jätettiin tilaa omien tuntemusten, ajatusten ja mielipiteiden kirjaamiseen. Sisällön laajuus on aineiston kappalemäärää kappaleina tärkeämpi laadullisen tutkimuksen tavoitetta mietittäessä (Vilkka 2015, 129). Ensimmäisiä kysymyksiä hahmoteltaessa tulivat esiin esimerkiksi kysymykset: Minkälaisella ryhmällä mahdollisesti haluttaisiin osallistua? Minkälaisia tuntemuksia tai odotuksia
tuote herättää?

Kyselylomaketta mietittäessä, otettiin huomioon arvolatautuneisuus, mutta koska kysely
oli lomake eikä haastattelu, jossa kysymyksiä voitaisiin helpommin tarkentaa, päädyttiin
jossain määrin jo arvolatautuneisiin kysymyksiin. Näin saatiin helpommin ymmärrettäviä
kysymyksiä. Kysymyksen muotoa teitittely vai sinuttelu, pohdittiin myös. Teitittely olisi
kyllä ollut kohtelias ja ehkä kunnioittavakin muoto esittää kysymyksiä. Kaavakkeen pituuden vuoksi päädyin kuitenkin sinutteluun. Koska kysymyksiä oli useita, olisi vastaajalle voinut tulla vaivaantunut olo, liiasta teitittelystä. Sinuttelun uskottiin olevan tässä
tapauksessa luontevampi muoto.

Taustatietojen kysymistä Vilkka ohjeistaa miettimään tutkimuksen tarpeen mukaan. Tulkinta tehdään saadusta aineistosta, koska ylitulkinta aiheuttaa helposti heikkenemistä luotettavuudessa ja pätevyydessä (Vilkka 2015, 130). Tässä tutkimuksessa oli taustatietojen
kerääminen haastavaa, koska vastaajien toivottiin vastaavan osittain myös edustamansa
yrityksen puolesta.
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Kyselylomake haluttiin tehdä sähköiseen muotoon, koska perinteinen kirjekysely katsottiin liian hankalaksi ja hitaaksi sekä kustannuksiltaan liian suureksi vastauskuorineen
kaikkineen. Toimeksiantajayritys toivoi internetlomaketta, koska tiesi esim. Word-tiedostojen haasteet erilaisilla tietokoneilla vastatessa. Tampereen ammattikorkeakoulun oikeuksilla mahdollisuus E-lomakkeen käyttöön toi toivottavan vaihtoehdon. Ensikertalaisena lomakkeen luominen aiheutti kuitenkin haasteita ja oppimisprosessi otti oman aikansa. Luovuttaminen E-lomakkeen toteutukseen kävi jo mielessä, kun vastausten pelättiin ohjelman ominaisuuksien vuoksi jäävän liian lyhyiksi. Word -versiokin työstettiin,
mutta se hylättiin muotoseikkojen vuoksi, sillä lomakkeen tyylikkyys ja käytännöllisyys
eivät toimineet täytettäessä. Ongelmia ilmeni myös lähetysvaiheessa. E-lomakkeesta saatiin lopulta vahvalla yrittämisellä tehtyä sekä mieleinen että tyylikäs kokonaisuus. Haasteet lomakkeen teossa on käännettävissä kuitenkin vahvuudeksi, sillä lopulta aikaansaatiin toimiva lomake, haasteiden toimiessa edellytyksenä kysymysten paremmalle muotoutumiselle. Kyselylomake koetestattiin pienellä testiryhmällä. Testiryhmältä saatujen
vastausten perustella, kyselylomaketta pidettiin toimivana.

Tutkimuslomakkeen mukana lähetetään yleensä lähetekirjelmä. Lähetekirjelmässä kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta ja tärkeydestä. Siinä rohkaistaan vastaamaan kysymyksiin ja informoidaan vastausajasta ja palautuksesta. On tärkeää muistaa kiittää vastauksista. (Hirsjärvi yms. 2009, 204). Tässä tutkimuksessa lähetekirjelmänä toimi sähköpostiviesti, jossa oli linkki kyselylomakkeeseen (liite 1).

5.3. Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen kirjelmä (liite 2) laadittiin yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa. Siinä
kerrottiin miksi tutkimusta ollaan tekemässä ja mainittiin miksi vastaukset ovat tärkeitä.
Myös yhteys ammattikorkeakouluun ja opinnäytetyöhön selvitettiin. Vastaajien nimettömyys ja vastausajan päättymisen ilmoittaminen olivat tärkeitä tietoja kirjelmää luodessa.
Kirjelmässä oli linkit sekä itse kyselyyn, että Willa Pinteleen internetsivuille.

Toimeksiantajayritys halusi antaa lahjakortin arvottavaksi vastaajien kesken, jotta saataisiin houkuteltua enemmän vastaajia tutkimukseen. Koska nykypäivänä ihmisille tulee
vastaan paljon kyselyitä ja tutkimuksia, saattaa niihin vastaaminen tuntua vaivalloiselta
velvollisuudelta.
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Tutkimuksen kohteena olivat sihteerit. Kohderyhmä määrittyi Willa Pinteleen asiakasrekisteristä. Sihteerit valitsevat tai ainakin kartoittavat yleensä mahdolliset yrityksen käyttämät kokous- ja juhla yms. -palvelut. Kohderyhmää mietittäessä haluttiin varmistua
mahdollisimman oikeantyyppisistä vastaajista ja todennäköisistä asiakkaista. Vastaajien
toivottiin olevan tulevia ravintolaelämyskonseptien tilaajia. Varavaihtoehdon eli kyselyn
laajentamisen ammattikorkeakoulun oppilaisiin arveltiin olevan hyvin kaukana todenperäisistä asiakassuhteista. Tähän ratkaisuun olisi päätetty turvautua vain, jos olisi ollut vaarana, ettei tutkimusta voida muuten toteuttaa. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä
valita kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, eikä niinkään satunnaisotosmenetelmää käyttäen (Hirsjärvi yms. 2009, 164).

Tutkimusta suunniteltaessa pohdittiin sosiaalisen median mahdollisuuksia kyselyn markkinoinnissa. Myös vaihtoehto jalkautua tekemään kyselyitä Tampereen Ammattikorkeakoulun kampukselle pidettiin vaihtoehtona, jos vastauksia ei saada tarpeeksi. Näitä vaihtoehtoja suunniteltiin, koska haluttiin varmistua tarvittavan laajasta tutkimusotannasta.
Saatuun vastausmäärään ei oltu tyytyväisiä, koska näillä vastausmäärillä ei aivan täydellistä saturaatiopistettä ehkä saavutettu. Keskusteltuamme toimeksiantajan kanssa totesimme kumminkin, ettei tutkimusta lähdetä laajentamaan suunnitellun kohdejoukon ulkopuolelle. Tutkimusotannan laajentaminen suunnitellun kohdejoukon ulkopuolelle, olisi
tuonut vastaajakuntaan yrityksen kannalta vääräntyyppisiä vastaajia. Samoin olisi mahdollisesti käynyt sosiaalisen median kautta kyselyä markkinoitaessa.
Kyselyn toteutus osui syyslomaviikolle. Ajankohdan ajateltiin olevan huono, koska lomailijat saisivat sähköpostin maanantaina ja loman jälkeen olisi todennäköistä että viesti
jäisi huomioimatta kun saapuneita viestejä olisi paljon. Myös sähköpostin lähettämisaikaa mietittiin, koska sähköpostimarkkinointijärjestelmän avulla olisi mahdollista ajastaa
viestin lähetys mihin kellon aikaan haluaisi. Toimeksiantajan kanssa päätettiin lähettää
viesti tekoaikaan torstai-iltana, jolloin perjantai-aamuna sihteerit näkisivät viestin sähköpostinsa avatessaan. Vastausaikaa kyselylle annettiin viikon verran, juuri loma-ajankohdan takia.

Kyselylomake lähetettiin MailChimp.com sähköpostimarkkinointijärjestelmän avulla.
Tämä tehtiin toimeksiantajan kanssa yhteistyössä, koska järjestelmä oli hänelle tuttu, kun
taas minulta ei entuudestaan osaamista järjestelmän käyttöön löytynyt. Sähköpostiviesti
lähetettiin 68 asiakkaalle. Ensimmäisen vuorokauden aikana sähköpostin oli avannut 22
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vastaanottajaa ja heistä kymmenen oli klikannut kyselylomakkeen auki. Näistä vastauksen kyselyyn oli jättänyt neljä henkilöä. Kokonaisuudessaan vastausajan sisällä sähköpostiviestin avasi 25 henkilöä ja heistä 13 meni kyselylomakkeelle. Avausprosentti oli
39,1 %, mikä oli toimeksiantaja yrityksen mielestä erittäin hyvä. Klikkausprosentiksi tuli
20.3 % mikä oli myös hyvä. Päivää ennen vastausajan päättymistä, ei uusia avauksia tai
vastauksia ollut tullut kahteen päivään. Tällöin harkittiin viestin uudelleenlähetystä, sekä
muistuttamista kyselystä ja arvonnasta. Tämä jätettiin kuitenkin tekemättä, koska toimeksiantajan jatkomarkkinointimahdollisuuksien uskottiin heikentyvän liiallisella viestien lähettämisellä. Toimeksiantaja uskoi, että viestinsaajat laittaisivat jatkossa herkemmin yrityksen lähettämät viestit roskapostiin, jos kyselyllä vaivattaisiin asiakkaita liikaa.

5.4. Vastausten analysointi

Tutkimuksen vastausten analysointiin käytettiin teemoittelua. Aineiston analyysimenetelmien valintaan vaikuttaa se, millaiseen ongelmanasetteluun tutkimuksella halutaan
vastauksia. Tietynlaisten ongelmien ratkaisemiseen on mielekästä ja luontevaa valita tietynlaiset analyysimenetelmät. Laadullisen analyysin yksi perusmenetelmä on teemoittelu,
jossa tutkimusaineistosta pyritään hahmottamaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Käytännössä tällä tarkoitetaan aineiston pilkkomista ja järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan. Voidaan etsiä erottavia tekijöitä tai vastaavasti yhdistäviä seikkoja. Analyysimenetelmänä teemoittelu etenee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä aina niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Käytännössä tarkoitetaan aineiston pilkkomista ja järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan. Tarkoituksena on nostaa esiin tutkimuskysymystä
valaisevia teemoja, toisin sanoen aineistosta pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset aiheet. Kyse on eräänlaisesta pelkistämisestä. (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg 2009; Silius 2008.)

Tutkimusongelmani oli luonteeltaan sellainen, että tulosten toivottiin olevan mahdollisimman kuvailevia, jopa kehittäviä. Teemojen löytymisellä uskottiin päästävän haluttuun
lopputulokseen.
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5.5. Reliabiliteetti ja validiteetit

Reliabiliteetti mittaa tutkimuksen luotettavuutta ja tarkkuutta. Validiteetilla kerrotaan
onko tutkimus tehty oikein ja pätevä. Reliabiliteetti ja Validiteetit kvalitatiivissa tutkimuksessa ovat haasteellisemmat arvioida, kuin kvantitatiivissa tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää, kun kuvataan tarkasti tutkimuksen kaikki vaiheet.
Selostus aineiston tuottamisen olosuhteista on kerrottava selvästi ja totuuden mukaisesti.
(Hirsjärvi yms. 2009, 231.)

Reliabiliteetti olisi varmasti kasvanut, jos vastauksia olisi saatu enemmän. Tutkimustuloksiin on kirjattu suoria lainauksia vastauslomakkeista, tuomaan luotettavauutta koko
tutkimustyölle.

Tutkimusaineistoa läpikäydessä oli tärkeätä osata pitää omat ajatukset erillään todellisista
vastauksista. Jäinkin muutaman kerran kiinni ajatuksesta, miten itse olisin kysymykseen
vastannut. Tämän huomattuani palasin kumminkin oikeiden vastausten pariin ja tarkastelin niitä entistä tarkemmin, että tulokset pysyvät luotettavina. Mahdollisimman hyvän
reliabiliteetin varmistamiseksi pyrin olemaan koko tutkimuksen ajan tarkka ja kriittinen.
Tutkimus toteutettiin mahdollisimman huolellisesti resurssien, kykyjen ja aikataulujen
puitteissa. Ennen varsinaiseen tutkimustyöhön ryhtymistä olin tutustunut aiheisiin ja ne
huomioiden laadin kysymykset. Tutustuin myös eri tutkimustapoihin ja päädyin tähän
tutkimusmalliin nimenomaan sillä perusteella, että tutkimus pystyttäisiin toteuttamaan
mahdollisimman luotettavana.

Lomakkeen selkeyttä arvioitiin tekemällä koekysely. Lisäksi lomakkeessa vastaajia pyydettiin mainitsemaan, jos kyselystä olisi huomautettavaa. Tähän kysymykseen ei tullut
yhtään kommenttia, joten kyselylomaketta voidaan pitää selkeänä.

Validius eli pätevyys ei kokonaisvaikutuksiltaan ole täydellinen. Tämä johtuu vain siitä
että vastauksia ei saatu niin paljon kuin olisi ehkä haluttu. Tähän työhön ja toimeksiantajan tarpeisiin se on kumminkin riittävä.
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6

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Vastaajien perustietojen pohjalta (millaisessa asemassa vastaajat työskentelevät) vastaukset tulivat juuri siltä kohderyhmältä, joihin tutkimus olikin suunnattu. Vastauksien vähyydestä johtuen taustatietoja ei käytetä tutkimustuloksia kirjatessa.

Vastauksia käytiin läpi teemoittelemalla. Kysymysten vastauksista etsittiin samoja asioita
tai samankaltaisuuksia. Muista vastauksista erityisellä tavalla poikkeavat vastaukset huomioitiin myös tarkasti. Tulosten tarkka kirjaaminen ja yhteneväisyyksien löytäminen oli
erittäin huolellista työtä. Tulosten kirjaamisen jälkeen tarkastettiin vielä että, ne varmasti
olivat paikkansapitäviä.

Tulokset käydään läpi kyselylomakkeen mukaisesti, esittelemällä ensin kyseinen tapahtuman ja sitten kertomalla mikä vastaajien mielestä tapahtumassa viehättää, millaisia tuntemuksia tapahtuma herättää, millaiselle ryhmälle tapahtuma olisi hyvä kokemus.

6.1. Perinteinen kokkikurssi

Perinteinen kokkikurssi perehdyttää osallistujat lähiruuan kiehtovaan maailmaan.
Kurssilla tutustutaan puhtaisiin raaka-aineisiin ja niiden käyttöön sesongin mukaisesti. Keittiössä loihditaan kokin johdolla perinteisiä maalaisruokia ja maistuvia välipaloja, jotka soveltuvat hyvin kiireiseen arkipäiväiseen ruuanlaittoon myös jokaisen
omassa kotikeittiössä.

Vastausten perusteella tapahtumassa vastaajia viehätti arkipäiväisyys ja lähiruoka. Sekä
se, että tapahtumassa voidaan käyttää lähellä tuotettuja raaka-aineita, kunkin sesongin
mukaisesti. Tapahtuman luonteen arkipäiväisyydeltä odotettiin ideoita omaan kotiin,
ruuan laittoon.
”Tavallisenkin ruuan ympärille voi kokoontua saamaan elämyksiä, aina ei
tarvitse hakea eksoottista ja erikoista. Ruokiin on helppo löytää ainekset
lähikaupasta, tällaisia ruokia tulee kotonakin valmistettua ja tarjottua ja ne
maistuvat useimmille.”
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Tuntemukset, joita kokemus herätti vastaajissa, olivat hyvin samalaisia kuin mikä tapahtumassa viehätti kokonaisuutena: Kotoisuus, lähiruoka ja uudet ideat joita kurssilta saisi.
Kokemus koettiin myös helposti lähestyttäväksi ja positiiviseksi.
”Yhdessä tekeminen on aina mukavaa ja on tosi hieno juttu että asiakas
pääsisi itse osallistumaan ruuanlaittoon.”

Tapahtuman sopivuudesta ryhmille tuli esiin hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Kurssi
sopisi hyvin monenlaiselle ryhmälle työyhteisön ja yrityksen tarpeista riippuen. Useat
vastaajat mainitsivat tapahtuman sopivan työporukalle.
”Työporukalle, ystäville. Yhteinen tekeminen "pakottaa" ottamaan toiset
huomioon ja luo yhteisiä muistoja.”

Lähes kaikki hintaa arvioineet olivat sitä mieltä, että kurssi olisi 50 euron arvoinen. Yksi
vastaaja arveli yrityksen olevan valmis maksamaan 100–150 euroa kurssista.

6.2. Suomalainen sieniretki

Mikä onkaan parempi tapa viettää kuulasta syyspäivää kuin sieniretki viihtyisälle metsäalueelle? Asiantuntija johdattaa ryhmänne korpikuusen kätköihin poimimaan
maukkaita ruokasieniä. Matkan varrella opetellaan tunnistamaan turvalliset ja tutuimmat ruokasienet. Retken päätteeksi kokki havainnollistaa, kuinka sienistä valmistetaan
maittava keitto tai herkullinen kastike. Sieniretki päättyy aina hyvään ja maittavaan
ruokailuun ennen saunomista savusaunassa.

Tapahtumassa useaa vastajaa viehätti nimenomaan retken osuus ja mahdollisuus päästä
luontoon. Uuden asian opettelu nousi myös useissa vastauksissa esille, sienten tuntemus
oli selkeästi vierasta ja ideoita sienten käyttöön ruuanvalmistuksessa kaivattiin. Vähemmistöä tapahtumassa viehätti saunan osuus.
”Itsepoimitut sienet ovat ainakin ulkomaisille vieraille todella eksoottinen
kokemus”
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Tuntemukset joita kokemus herätti, olivat suurimmaksi osaksi positiivisia. Tekemisen
mainittiin olevan kivaa ja helppoa. Huoleen sienestyksen turvallisuudesta ja siitä, että itsepoimituissa sienissä piilee vaara ruuan valmistuksessa, oli eräällä vastaajalle selkeä
mielipide. Vähäinen määrä vastaajista koki saunan epämiellyttäväksi tai että saunan
vuoksi tapahtuma olisi rajattava entuudestaan tuttuihin ihmisiin.
”En innostu pakkosaunomisesta "vieraiden" ihmisten kanssa, joten itse jättäisin saunomisen väliin”

Vähemmistö vastaajista koki tapahtuman sopivan yrityksen asiakkaille, osa nimesi erityisesti ulkolaiset vieraat, joille sienten poiminta ei ole tavallista. Enemmistö piti tapahtumaa sopivana ystäville. Aiempaa mielenkiintoa sieniä ja sienestystä kohtaan pidettiin tärkeänä. Tapahtumia keskenään verrattaessa oli tämä tapahtuma selkeästi rajoittunein millaiselle ryhmälle tapahtuma sopisi. Erään vastaajan mielestä ryhmän koko oli selkeästi
rajoitettava.
”Ryhmän täytyy olla jo valmiiksi vähän erähenkinen ja sopivan pieni.
Enemmänkin ehkä vanhempien rouvien heiniä olisi tämä. Ongelmaksi
isossa ryhmässä saattaa muodostua se että onnistutaan hukkaamaan ihminen tai pari sinne metsään ihan vahingossa kun ryhmä hajoaa pitkin poikin.”

Sopivan hinnan arveltiin sijoittuvan keskimäärin 40 euron tienoille. Eräs vastaaja hinnoittelisi saunan erikseen.

6.3. Grillauksen kuninkaalliset

Grillauksen kuninkaalliset on leikkimielinen grillauskilpailu. Siinä ryhmä jaetaan useampaan joukkueeseen jotka ryhmittyvät pihamaalle omien grilliensä ympärille. Jokainen joukkue saa kilpailun alussa tuhdin pärekorillisen lähitiloilta kerättyjä puhtaita
raaka-aineita. Korista löytyvät myös seikkaperäiset ohjeet grilliherkun valmistamiseksi. Kokki kiertää joukkueiden keskuudessa neuvomassa ja antamassa vinkkejä.
Keittiöhenkilökunta pisteyttää ryhmät mm. tiimityöstä, hygieniasta, raaka-aineiden
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tarkasta hyödyntämisestä sekä tietysti itse grillauksesta. Kilpailu huipentuu tuomaristolle tarjottaviin esittelyannoksiin ja voittajan julistamiseen. Lopuksi tiimit pääsevät
itse maistelemaan omia luomuksiaan ja nauttimaan leppoisasta ruokailuhetkestä
omien grilliherkkujensa äärellä.

Tapahtuman kilpailuhenkisyys sekä viehätti, että koettiin epämiellyttävänä. Pieni osa vastaajista jopa tyrmäsi tapahtumaidean täysin juuri kilpailuhenkisyyden takia. Yhdessä tekeminen ja se että pääsee itse osallistumaan, nousi useammassa vastauksessa esille.
Muuan vastaajaa tapahtumassa viehätti raaka-aineiden ja hygienian huomioiminen.
”Yhdessä tekeminen lisämausteena pieni leikkimielinen kisailu.”

Kaikkiaan tapahtuma herätti enemmän positiivisia kuin negatiivisia tuntemuksia. Useammassa vastauksessa pidettiin tärkeänä kilpailun säilymistä leikkimielistä, jotta ilo ja hauskuus säilyisivät. Vastauksissa mainittiin että tapahtuma olisi erilainen kokkikurssina. Kehitysideana tapahtumaan annettiin, ettei varsinaisia ohjeita olisi, vaan samoista raaka-aineista valmistuisi erilaisia annoksia.
”Innostuisin tästä leikkimielinen kilpailu on aina hauskaa jos sitä ei toteuteta liian tiukkapipoisesti.”

Kysyttäessä kenelle tapahtuma sopisi, oli useimmissa vastauksissa miesporukka. Tapahtuman mainittiin sopivan työyhteisölle hyvin, koska läsnä olisivat tutut ihmiset mutta uudenlaisessa tilanteessa. Toimijoilla olisi siis erilaiset roolit kuin keskinäisenä ryhmänä
yleensä. Kilpailuhenkisyyden uskottiin sopivan myyntihenkilöille, kun taas tapahtuman
luonteen uskottiin olevan haitaksi tiimiytymiselle. Useat vastaajat uskoivat tapahtumasta
löytyvän tekemistä jokaiselle ja sen toimivan myös isoille ryhmille. Vastauksissa mainittiin tämän tyyppisessä tapahtumassa löytyvän tekemistä niin aloittelijoille, kuin kokeneemmille osaajille.
”Tämäkin voisi toimia joko asiakas- tai myyntiryhmille. Varsinkin myyntihenkilöt ovat usein kilpailunhaluisia ja siksi tämä saattaisi hyvinkin innostaa heitä ja jäädä mieleen positiivisena tapahtumana.”

Hinta-arvio tapahtumalle oli 40–60 euroa.
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6.4. Pyydystä ja paista

Pyydystä ja paista on elämysmatka kalustuksen kiehtovaan maailmaan. Ammattitaitoinen kalastusopas kertoo ensin ryhmälle eri kalastustapojen eroista, kalapaikkojen valinnasta, kalastusvälineistä ja antaa vinkkejä kalastusharrastuksen aloittamiseksi tai
kehittämiseksi. Kurssille osallistujat pääsevät opettelemaan mm. perhon heittoa. Teorian ja harjoitusten jälkeen siirrytään järvelle käytännön kalastuksen pariin viettämään päivää kaislikkojen reunassa narraten haukia ja ahvenia. Halutessa myös koskikalastus on mahdollista pienemmille ryhmille. Talviaikaan on mahdollisuus pilkkikurssiin. Päivän päätteeksi kokki kertoo parhaat vinkkinsä Suomalaisen järvikalan
valmistuksesta tai vaihtoehtoisesti lohikaloista tehtävään ruokaan. Kurssille osallistuvat pääsevät itse fileoimaan ja valmistamaan kalaherkkuja keittiöammattilaisten ohjauksessa. Päivä päättyy maittavaan kala-ateriaan ja savusaunan lempeisiin löylyihin.

Usean vastaajan mielestä tapahtumassa viehätti uuden asian oppiminen, josta olisi hyötyä
arkeen. Kalastuksen lisäksi tapahtumasta nousivat miellyttävinä asioina esiin luonto ja
sauna. Nämä korostuivat myös tilanteessa, jossa itse kalastus ei varsinaisesti innostanut.
Erään vastaajan mielestä, tapahtumassa ei viehätä mikään ja se on tarpeetonta kivun aiheuttamista huvin vuoksi.
”Ei viehätä mikään. Tarpeetonta kivun aiheuttamista huvin vuoksi. Helsingin Sanomat 10.10.2015 Uusimpien tutkimustulosten mukaan kalat tuntevat
kipua. Juuri julkaistussa suomalaisessa tietokirjassa Millaista on olla
eläin? (SKS 2015) esitetään lisäksi, että kalat voivat tuntea jopa pahempaa
kipua kuin ihminen. Helsingin yliopistossa eläinten käyttäytymistä tutkiva
biologi Helena Telkänranta on kerännyt teokseen viimeisimpiä tutkimustuloksia eläinten kokemusmaailman tutkimuksesta ympäri maailmaa. "Se tiedetään varmasti, että kipu on kaloille todellinen kokemus ja se saattaa olla
kovaakin. Sitä, minkälainen kokemus on verrattuna muihin eläimiin, taas ei
tiedetä varmasti."
”Kalastuksen monipuolisuus ja mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta”
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Kysyttäessä millaisia tuntemuksia tapahtuma herättää, oli useissa vastauksissa huomattavissa, että otannan vastaajia ei tapahtuma kiinnostaisi. Tuntemukset olivat yleisesti enemmän kiinnostusta luontoa kohtaan. Erään vastaajan mielestä tuntemuksina oli narraamisen
odotus ja into.
”Varmasti erittäin mukava ohjelma niille, jotka ovat kiinnostuneet kalastuksesta. Mutta tämä ohjelma tarvitsee erämieliset osanottajat, jotta päivästä osaa nauttia.”

Useat vastaajat uskoivat tapahtuman sopivan kenelle vain. Tapahtuman toteutusta painotettiin monissa vastaukissa. Miehisyys ja erähenkisyys oli mainittu tarkennuksina osallistujapotentiaaliin useimmissa vastauksissa.
”Hyvin järjestettynä sopii melkein kenelle vaan. Jos saadaan houkuttelevasti markkinoitua, löytyy innokkaita kaupunkilaisia kokeilemaan näitäkin
harrastusmahdollisuuksia.”

Monissa vastauksissa tapahtuman hinnaksi arveltiin noin 50 euroa. Se, onnistutaanko kalaa saamaan itse, vaikutti erään vastaajan hinta-arvioon

6.5. Dinner show

Jos pidät kokkiohjelmista televisiossa, tätä showta tulet rakastamaan. Kokki valmistaa
suoraan katsojien silmien edessä kuinka terveellinen, puhdas lähiruokalounas syntyy
kenen tahansa kotikeittiössä. Dinner Show on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka hyvää
ruokaa on helppoa ja nopeaa valmistaa lähes missä tahansa. Show’n jälkeen ryhmänne syö juuri samanlaisen lounaan, jonka kokki teille näytöksessään esitteli.
Dinner show’n selkeä viehätys oli usean vastaajan mielestä sen helppoudessa. Muutamaa
vastaajaa viehätti ammattikokin taidoin näkeminen ja se, että saisi vietyä opittuja taitoja
myös omaan keittiöön. Myös tapahtuman nopeus oli useamman vastaajan mielessä positiivinen asia.
”Ammattikokin ruuanvalmistuksen seuraaminen.”
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Osalla vastaajista positiivisena tuntemuksena tapahtumasta oli, että saa vain katsoa. Toisaalta taas, osa oli pettynyt ettei pääse itse osallistumaan ja tekemään. Vastaajat löysivät
tapahtumasta sekä odottavia tuntemuksia ja oppimisen iloa. Kokkiohjelmien kiinnostavuutta kuitenkin epäiltiin joissakin vastauksissa.
”Televisiosta tulee tarpeeksi kokkiohjelmia, vapaa-aikanani kodin ulkopuolella en haluaisi kokki-ohjelma -tyyppistä ajanviettoa.”

Kysyttäessä kenelle tapahtuma sopisi, tuli hyvin laajasti monipuolisia vastauksia. Useamman vastaajan mielestä tämä olisi sopiva ohjelmanumero yrityksen kokous tai koulutuspäivään.
”Huonomminkin osallistuva jäyheä jäykkä ryhmä pärjää tässä.”
”Johtoportaalle, jolla on ykköset päällä ja kiire”

Arvio tapahtuman hintahaarukasta oli melko laaja, aina 25 eurosta 100 euroon asti.

6.6. Elämyksen kokeminen ja tapahtuman tilaaminen

Millaisena koit esitetyt vaihtoehdot?

Useammat vastaajat pitivät esitettyjä tapahtumia monipuolisina ja uskoivat niistä löytyvän jokaiselle jotakin. Vaihtoehtoja pidettiin monipuolisina ja useimmat kokivat ne uudentyyppisinä. Kaikki vastaukset olivat hyvin positiivisia. Kukaan vastaajista ei kokenut
kaikkia esitettyjä vaihtoehtoja ei kiinnostavina.
”Monipuolisia ruokailuun ja ruuanlaittoon liittyviä aktiviteetteja yrityksille
ja asiakasryhmille. Hyvä valikoima. Löytyy jokaiselle jotain.”
”Monipuolisina vaihtoehtoina, jokaiselle jotakin.”
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Voisiko kuvauksen kaltaisilla kokemuksilla olla vaikutusta sinuun kokemisen jälkeen? Millaisia vaikutuksia?

Suurimman osan vastaajien mielestä kokemuksilla on vaikutusta, vain eräs vastaaja ei
osannut sanoa. Vaikutuksia koettiin, mm. henkilökohtaisella tasolla, kuten haluna kokeilla uusia opittuja asioita arjessa. Tapahtumiin osallistumisella uskottiin olevan merkitystä yrityksen sisällä mm. yhteishenkeen. Vastaaja mainitsi myös positiivisen vaikutuksen yrityksen asiakassuhteisiin.
”Ehkä kokeilisin kotonakin jotain kurssilla oppimaani.”
”Voisin oppia jotain uutta ja saisin ehkä mahdollisuuden jakaa kivan kokemuksen esim. työporukan kanssa”

Koetko mielestäsi esitetyissä vaihtoehdoissa opetuksellista-, viihteellistä-, esteettistä
sisältöä tai kontrastia arkielämään? Minkälaisia?

Erään vastaajan mielestä tämä oli vaikea kysymys. Useampi vastaaja mainitsi vaihtoehtojen sisältävän edellä mainituista kaikkia. Tapahtumissa oli useamman vastaajan mielestä opetuksellista ja viihteellistä sisältöä. Muutama mainitsi tapahtumien yhteyden arkielämään, parin vastaajan mielestä tapahtumat toivat työelämään erilaista sisältöä.
”Mielestäni vaihtoehdoissa oli pääasiassa opetuksellinen sisältö jota voi
toteuttaa myös arkielämässä. Ehkä viimeinen vaihtoehto oli lähinnä viihteellinen.”
”Monesti ryhmät haluavat vähän opetusta mutta enemmänkin irti arjesta
kokemuksen esim. vaihtoehtona työpaikkojen mennään teatteriin ja syömään kokemuksen sijasta. Mukana on hyvä olla jotain mitä muuten ei ehkä
tulisi tehtyä, maistettua kokeiltua.”
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Minkälaisia asioita pidät tärkeinä jos osallistut tapahtumaan?

Suurin osa vastaajista piti tapahtumajärjestäjän ammattitaitoa tärkeänä asiana. Siitä mainittiin mm. sujuvat järjestelyt, laadukkuus ja joustavuus. Ryhmän kokoa pidettiin myös
usean vastaajan mielestä tärkeänä. Merkittävänä asiana mainittiin myös tapahtuman vetäjän ammattitaitoa ja sitä että kaikki pääset osallistumaan.
”Että kaikki on todella hyvin suunniteltu ja homma toimii... asiakkaan ei
tarvitse jännittää”
”Ohjaajan pitää olla asiansa osaava ja innostava. Ryhmäkoko pitää olla
sopiva jotta jokainen pääsee nauttimaan kokemuksesta ja saa kaiken irti
opetuksesta.”

Minkälaisia asioita pidät tärkeinä varatessasi tapahtumaa?

Lähes kaikki vastaajat pitivät tapahtumaa varatessaan tärkeimpänä asiana hintaa ja laatua.
Useamman vastaajan mielestä myös tapahtuman järjestäjän joustavuus on tärkeää.
”Hinta - laatusuhde, joustavuus järjestelyissä”
”Luotettavuus, laatu ja hinta.”

Olisitteko kiinnostut kuulemaan lisää tämän tyyppisistä tapahtumista?

Suurin osa vastaajia piti tapahtumia kiinnostavina ja oli halukas kuulemaan lisää tämän
tyyppisistä tapahtumista.

33
7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä oli oikea valinta tähän tutkimukseen. Sillä saatiin
juuri yksilön tunteita kuvailevia vastauksia. Tutkimuksessa saadut tulokset ovat teemoiltaan samankaltaisia asioita ja ajatuksia, kuin teoriaosuudessa esitetyt. Tutkimuksen teossa
esiintyneet haasteet, aina lomakkeen teosta vähäiseen määrään vastauksia, eivät kumminkaan haitanneet tutkimuksen onnistumista. Saatujen tulosten perusteella pystyttiin luomaan hyviä ja työelämää kehittäviä johtopäätöksiä. Tuloksia kirjatessa analysointimenetelmänä temmoittelu oli oikein valittu tapa käydä vastauksia läpi. Tämäntyyppisen tutkimuksen analysointi numeroiden avulla ei olisi ollut mahdollista. Teemat löytyivät vastauksista samankaltaisia tyylejä ja asioita havaitsemalla. Tulosten kirjaamisessa keskeiset
aiheet löytyivät helposti, kun jo kyselyä laadittaessa oli huomioitu teoriassa läpikäytyjä
asioita.

Tutkimustulosten ja aiemmin esitetyn teorian pohjalta tehtiin seuraavan tyyppisiä johtopäätöksiä ja huomioita. Elämys sanaa ei tutkimuslomakkeessa haluttu tietoisesti mainita,
ettei se luo vastauksiin ennakkoasetelmia. Vastauksissa vain perinteisen kokkikurssin
kohdalla, mainittiin elämys. Se kertoo siitä että ihmiset voivat kokea tuntevansa elämyksen hyvinkin yksinkertaisten asioiden ympärillä. Toisaalta on hyvin mielenkiintoista, että
ihminen ei tunnista tuntevansa elämystä, vaikka tuntemukset joita hänelle nousee mieleen, ovat samanlaisia tai hyvin samantapaisia, kuin mitä ihminen tuntee kokeessaan elämyksen.

Sähköpostiviestin lukemisen ja lomakkeen avausprosenttien ollessa hyvät, pystyttiin niiden perusteella toteamaan aiheen olevan kiinnostava nykypäivänä. Saatekirjelmän huolellinen suunnittelu ja onnistunut tyylikäs ulkonäkö ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että
sähköpostiviestin saaja on päättänyt katsoa millaisesta tutkimuksesta on kyse. Lomakkeen palauttajien kesken olleen arvonnan uskotaan olleen motivaationa vastaajien osallistumiseen tutkimukseen, koska kaikilla vastaajilla oli rasti kiinnostusta arvontaa kohtaan.
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7.1. Yritys ravintolaelämyksen tilaajana

Tulosten perusteella esitettyjä tapahtumia voidaan pitää kiinnostavina ja tämän tyyppisille tapahtumille olisi kiinnostusta yrityksissä. Sopivimmat tapahtumat tulosten mukaan
yrityksille ovat kokkikurssi ja Dinner show. Nopeus ja helppous olivat näiden tapahtumien valtteja ja näin ollen ne sopivat varmasti yritysten koulutus- sekä kokouspäivien
ohjelmaan mainiosti.

Pyydystä ja paista, sekä sieniretki tapahtumat olivat tapahtumia, joissa tapahtuman luonne
oli oleellinen päivän ohjelma. Kun Dinner show ja grillauksen kuninkaalliset olivat enemmän osa muuta ohjelmaa. Tällaisille tapahtumille on erilainen tarve. Tulosten perusteella
siitä kenelle nämä tapahtumat sopisivat, pystyisi näitä tapahtumia markkinoimaan hyvin
laajasti yrityksille monenlaisiin tarpeisiin. Tapahtuma, jossa osallistutaan juuri tapahtuman viettoon voi yrityksellä olla työhyvinvointi- tai esimerkiksi markkinointitapahtuma.
Kun taas tapahtuma, joka on kuin ohjelmanumero sopii osaksi kokous- tai koulutuspäiviä.

Kyselylomakkeessa ei erikseen kysytty saunasta. Useissa vastauksissa tapahtumien
sauna-osuudesta nousi voimakkaitakin tuntemuksia. Tämä kertoo että saunaan liittyy ihmisille tärkeitä asioita. Sauna voi aitoudellaan olla hyvin elämykseksi muodostuvan kokemuksen lähtökohta. Saunominen on kuitenkin hyvin henkilökohtainen asia ja näin ollen
yksilöillä voi olla hyvinkin erilaisia tuntemuksia. Ne vuorovaikutustilanteet, joihin saunassa voi joutua itselle väärässä seurassa, voivat olla hyvinkin epämieluisia. Saunan tarjoaminen elämyspakettien osana on varmasti kiinnostava asia. Tutkimus tulosten perusteella, kuitenkin kannattaisi tarjota vaihtoehto myös ilman saunaa tai mahdollisuuksien
mukaan vaihtaa se, johonkin muuhun toimintaa.

Tuloksissa useissa kohdin mainittiin vetäjän ammattitaito, niin laadukkuuden kriteerinä,
kuin alansa osaajana. Elämyskolmion (kuvio 2) elementtinä vuorovaikutus on juuri sitä
kaikilla kokemisen tasoilla. Markkinoinnin ja todellisuuden on vastattava toisiaan. Tämän
tyyppisissä konsepteissa asiakkaat selvittävät aiempia palautteita yrityksestä. Koska laadukkuudella on suuri merkitys, kuten tuloksista käy ilmi, on mahdollista että tyytyväiset
asiakkaat tulevat vieraiksi useamminkin kerran kun ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Tämän vuoksi juuri monipuolinen tarjonta on osatekijä laadukkuuden lisäksi, jotta saadaan
asiakkaat tulemaan uudelleen.
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Asiakaita, jotka kokevat pyydystä ja paista -tyyppisen tapahtuman kalojen satuttamisena,
ei varmasti ole monia, mutta yrityksen on hyvä tiedostaa tällainenkin ajattelu. Asiakas
joka kokee tämän tyyppisen tapahtuman näin negatiivisena, voi olla että, ei ole kiinnostunut yrityksen muistakaan toiminnoista ja koko yritys voi olla hänelle vastenmielinen.
Se, antaako yritys tämän tyyppiselle mielipiteelle huomiota on oma valinta, mutta on hyvä
tiedostaa esimerkiksi markkinoinnissa, että asioilla monia puolia.

Verhelän ja Lacmanin mainitsemien kaltaisia kulttuurieroja elämystuotteita pohdittaessa
ei tullut mielestäni tuloksista vastaan. Ainut ehkä on tuo juuri mainittu kalojen satuttaminen.

Tuloksissa lähes kaikkien vaihtoehtojen uskottiin sopivan työyhteisöille hyvin. Yritykset
asiakkaina ovat varmasti potentiaalinen kohderyhmä. Tuloksista selvisi myös että tapahtumien uskottiin sopivan ystäväporukoille, näin ollen en unohtaisi yksityisasiakkaita täysin näidenkään tapahtumien markkinoinnissa. Tulosten perusteella on hyvin nähtävissä
kiireiset naiset ystävien kesken rentoutumassa sienimetsällä ja savusaunan löylyissä, irtiottona arjen kiireen keskeltä.

7.2. Tapahtumien elämyksen elementit

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tapahtumat ovat kiinnostavia ja mahdollinen
tapahtumiin osallistuja kokisi elämyksen, kun tuloksia tarkastellaan tarkemmin elämyskolmionmallin (kuvio 2) elämyksen elementtien mukaan. Motivaation tasolla aitous, joka
löytyi useimmista vastauksista, kuten perinteisen kokkikurssin kohdalla lähiruoasta, sekä
luonto, joka mainittiin useammankin tapahtuman kohdalla. Motivaation tasolla tutkimuksen tuloksista selvisi, että tapahtumista oltiin pääpirteittäin kiinnostuneita.
Useissa kohdin, lähes kaikissa tapahtumissa, tuloksista käy ilmi että tapahtumassa kiinnosti juuri uuden oppiminen ja se, että saataisiin itselle uusia taitoja ja ideoita kokeiltavaksi arkeen ja ruuanlaittoon. Uusien ruokalajien valmistaminen tuo kontrastia eli muutosta arkiseen elämään. Itse tekeminen herätti positiivisia tuntemuksia vastaajissa useiden
tapahtumien kohdalla. Täysivaltaisilla ravintolaelämyskokemuksilla, jossa ihmisessä tapahtuu muutos, on tulosten valossa kysyntää nykypäivän markkinoilla. Ihmisten halu
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päästä tekemään ja kokemaan itse, tuli useissa kohden tuloksia ilmi. Sen pohjalta voidaan
sanoa, että aktiivisten ravintolaelämysten kokemiseen on kiinnostusta.

Fyysisellä tasolla kontrastia tuo uuden tekniikan oppiminen, kuten mahdollisesti pyydystä
ja paista -tapahtuman kalan käsittely. Se että ihminen on oppinut uutta ja vie ideat mahdollisesti kotiin, kuten perinteisen kokkikurssin vastauksissa mainittiin. On tapahtunut
muutos, jos elämyksen muut elementit ovat toteutuneet. Tällöin on elämyksen kokeminen
hyvin toden näköistä.

Grillauksen kuninkaalliset tapahtuman tuloksista voidaan elämyskolmio-mallin (kuvio 2)
mukaan nähdä paljon onnistuneen elämyksen elementtejä. Elämyksen elementeistä vuorovaikutusta löytyy tiimin sisältä motivaation tasolta tutustua uusiin ihmisiin, fyysisellä
tasolla yhdessä tekeminen, älyllisellä tasolla, opitaan kokeneemmilta tekijöiltä ja emotinaalisella tasolla tuntemus mukavasta yhdessä tekemisestä. Kontrastia löytyy siitä että on
eri roolit, kuin työyhteisössä yleensä. Moniaistisuus ja tarina tulevat ainakin pienestä kilpailuhenkisyydestä. Aitous voidaan ajatella olevan kiinnostusta oikeita raaka-aineita kohtaan. Yksilöllisyys ei suoraan vastauksista näkynyt, mutta innostuminen ja osana tiimissä
oleminen voidaan päätellä olevan yksilöllisyyttä. Tämän tapahtuman kohdalla voidaan
tulosten perusteella uskoa, että tapahtuma tuo kokijalleen muutoksen, niin osana työyhteisöä, asiakassuhteissa kuin kotona grillin ääressä.

Kysymykseen, millaisella elämyksellä on lisäarvoa hyvälle ruualle, voidaan tulosten perusteella sanoa, että tapahtumalla jossa asiakas pääsee itse tekemään asioita eli osallistumaan aktiivisesti, on elämyksellistä lisäarvoa ruualle.

7.3. Tapahtumien tasot ja luonne

Pine & Gilmoren kehittäneen mallin mukaan elämyskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät olivat viihteellinen, opetuksellinen, esteettinen ja todellisuuspakoinen. Tulosten perusteella haastavavimmaksi tuli saada ihminen kokemaan todellisuuspakoista tunnetta. Ravinto ja ruoka ovat ihmiselle arkipäiväisiä asioita ja näin ollen ne pitävät ihmisen
kiinni arkiajattelussa. Vastaajat kuitenkin halusivat vahvasti osallistua itse, mikä toisaalta
kertoo halusta todellisuuspaikoiseen tekemiseen. Maininta että tehdään työyhteisön
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kanssa, eri asioita ja eri rooleissa kuin työympäristössä (grillauksen kuninkaalliset), kertoo todellisuuspakoisen toiminnan kehittävästä vaikutuksesta työyhteisöön. Tämä olisi
tapahtuman markkinoinnissa ajatus, jota voi pitää uudenlaisena mahdollisuutena.

Kaikissa esitetyissä tapahtumissa uuden oppinen, mainittiin positiivisena asiana, joten se
elämyksen osa on varmasti helpoiten toteutettavissa ravintolaelämyksissä. Opetuksellinen tapahtuma pitää ihmisen kiinni omaksumisessa, mikä on varmasti pois mahdollisuudesta uppoutua tapahtumaan. Näin ollen tapahtumien ohjaajien pitäisi enemmänkin toimia toiminnan mahdollistajina kuin kouluttajina.

Lyhyesti kirjoittamalla esteettistä puolta tapahtumista on hankala saada esille. Tutkimuksen suorittaminen haastatteluilla tai tavalla jossa olisi ollut käytössä esimerkiksi kuvia tai
videoita, olisivat esteettiset asiat nousseet mahdollisesti paremmin esille. Esteettinen tuli
esille pyydystä ja paista- sekä sieniretki -tapahtumissa, koska niissä mainittiin luonto ja
sinne pääseminen kiinnostavina asioina. Tapahtumiin osallistutaan kuitenkin aktiivisesti
ja halutaan omaksua uutta, oppimisen kautta. Se, että sienestystä ja kalastusta, pidetään
vieraina asioina ja niihin kuitenkin halutaan uppoutua, kertoo todellisuuspakoisen elämyksen kokemisesta. Tapahtuma ei saa olla kokijalle vastenmielinen ja pitäisin mahdollisena näiden kahden tapahtuman yhdessä markkinointia isoille ryhmille. Päivällä vietettäisiin aikaa itseä miellyttävämmän tekemisen parissa ja illalla olisi saunomisen mahdollisuus halukkaille. Ryhmä varmasti tiivistyisi päivän kokemisen aikana ja isossa ryhmässä eivät varmasti saunojatkaan jäisi yksin. Ja kun ryhmän koko, jossa aktiviteetti suoritetaan, ei olisi liian suuri, saisivat kaikki osallistujat tarpeeksi suorittaa, eikä sieniretkellä olisi pelkoa että kukaan katoaisi metsään, koska tuloksissa oli havaittavissa huoli
eksymisestä.

Dinner show oli vastausten perusteella kaikista viihteellisin. Vastauksista pystyttiin huomaamaan että tapahtumassa osallistujan passiivisuus oli negatiivinen asia. Osallistujat siis
mieluimmin osallistuvat aktiivisesti, mutta ohjatutusti. Vastausten perusteella ei dinner
show’ssa uppoutuminen tapahtumaan ole helposti koettavissa. Sikäli tapahtuman saaminen kokonaisvaltaiseksi elämykseksi voi tältä pohjalta olla haastavaa. Dinner show’sta
voisi ottaa vaikutteita grillauksen kuninkaallisiin, jolloin tapahtumasta tulisi viihteellinen.
Tällöin päästäisiin sekä näkemään että aktiivisena kokemuksena osallistumaan, jos ns.
suorituspaikkoja olisi tarpeeksi.
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Näillä tapahtumilla tulosten perusteella yritys voi pyrkiä ja luoda olosuhteet mahdollisemman edullisiksi jotta ihminen kokisi elämyksen. Vaikkakin se kuinka ihminen tilanteen kokee, on kumminkin ihmisestä itsestään kiinni.

Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat millaisia tuntemuksia esitetty tapahtuman kuvaus
herättää. Olisi mielenkiintoista saada tietää, millaisia tuntemuksia itse tapahtumassa mukana olleilla ihmisillä on. Kun tapahtumat otetaan käytäntöön, ensimmäisistä ryhmistä
suoritettaisiin haastatteluja tai kyselyitä osallistujille. Jatkotutkimuksella voitaisiin myös
verrata, ovatko osallistujien etukäteen heränneet tuntemukset samatyyppisiä, kuin varsinaisen kokemisen jälkeen. Saman tutkimuksen voisi totuttaa myös laajemmalla otannalla
tai muokata toteuttavaksi haastelu tutkimuksena. Olisi erittäin mielenkiintoista saada tietää onko tuloksissa eroavaisuuksia ja pystyisikö erilaisia johtopäätöksiä tekemään niiden
tulosten perusteella.
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AKTIIVISEN RAVINTOLAELÄMYKSEN TOTEUTUMINEN

Jo tämän opinnäytetyön tekoprosessin aikana tuli toimeksiantoyrityksessä mahdollisuus
käyttää tutkimuksen aineistoa räätälöitäessä kokonaan uudenlaista ravintolaelämyskonseptia asiakkaalleen. Tapahtuma toteutettiin nimellä Kauhukartanon illalliset. Illallisen
yhteydessä toteutettiin ohjelmanumero, jossa yhdistettiin teemoja aiemmin esitetyistä
Dinner show´sta ja grillauksen kuninkaalliset tapahtumista. Tapahtumassa yritysryhmä
tuli viettämään pikkujouluja, joiden tarkemman teeman tiesi ainoastaan yrityksen johtoryhmä. Illan teema tuli asiakkaita vastaan Juhlatalo Willa Pinteleen parkkipaikalta pihapiiriin saavuttaessa (kuva 1), jossa pihanurmelle oli luotu hautausmaatunnelmaa.

KUVA 1. Juhlatalon kauhukartanon somistus (Kuva: Matti-Pekka Falck 2015)

Ilta alkoi Juhlatalon pihapiirissä sijaitsevasta vanhasta navetasta eli Waarin Baarista
(kuva 2). Tilaan oli rakennettu kaksi keittiötä, johon asiakasryhmästä valittiin kilpailijat
sekajoukkuein valmistamaan kolmen ruokalajin illallinen.

KUVA 2. Waarin baari ( Kuva: Matti-Pekka Falck 2015)
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Ryhmiä ohjeisti Chef Rôtisseur Keittiömestari Heimo Karne (kuva 3). Hän toimi myös
päätuomarina, kun muu tuomaristo valittiin katselijoiksi jääneiden joukosta. Joukkueilla
oli samat raaka-aineet, heillä ei ollut tarkkoja ohjeita, he saivat alkuohjeistuksen ja tarvittaessa neuvoja. Ruuan valmistusaika oli rajattu ja sen päätyttyä heidän täytyi esitellä
kolme annosta alku-, pää-, ja jälkiruoka. Kilpailu oli hyvin leikkimielinen ja vetäjänä toiminut keittiömestari toimi pilke silmäkulmassa.

KUVA 3. Keittiömestari Heimo Karne (Kuva: Matti-Pekka Falck 2015)

Ryhmien valmistamat ruuat arvosteltiin ja keittiömestarilta tuli oppeja kuinka olisi voinut
toimia päästäkseen parempaan lopputulokseen. Kun aktiivinen osuus tapahtumasta oli
ohi, siirtyivät asiakkaat nauttimaan illallista juhlatalon päärakennukseen. Sekä tarjoiluhuone että juhlasali oli somistettu teemaan sopivaksi (kuvat 4 ja 5).

KUVA 4. ja 5. Tarjoilupöydän ja juhlasalin somistus (Kuvat: Matti-Pekka Falck 2015)
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8.1. Opinnäytetyön näkyvyys tapahtumassa

Kauhukartanon illallisen voidaan, kokkisota ohjelmanumerolla viihdytettynä, tulkita täyttävän kaikki elämyskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät. Ihmisen osallistumisen
voidaan päätellä olevan myös hyvin monipuolista ja siitä löytyvän vaikutuksia sekä passiivisesta, että aktiivisesta osallistumisesta (kuvio 3).

KUVIO 3. Kauhukartanon illallisten elementtien sijoittuminen elämyksen ulottuvuudet
kaaviossa.

Tutkimustulosten perusteella ihmiset halusivat osallistua itse, haluttiin ohjelmanumero,
jossa halukkaat pääsisivät osallistumaan. Toisin kuin jos olisi katseltu pelkästään keittiömestaria valmistamassa ruokaa. Show´n teema haluttiin kuitenkin säilyttää muun muassa
siten, että osa asiakkaista toimi katselijoina. Katselijoidenkin rooli oli aktiivista, kun kannustetiin kilpailijoita ja osa pääsi tuomaristoon. Joukkueiden valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen että, työyhteisössä eri asemassa työskentelevät koottiin yhtenäiseksi joukkueeksi. Tällä haluttiin aikaansaada kontrasti, jossa yritysryhmän jäsenillä oli eri roolit kuin
työyhteisössä yleensä. Kilpailu tiimeissä, kannustajien vuorovaikutus sekä ei niin tuttujen
työyhteisön jäsenten kanssa, luo yhteisöllisyyden tunnetta ja voidaan olla osa jotain suurempaa. Tämän mainitaan elämyskolmiossakin tukevan elämyskokemuksen lisääntymistä.
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Tuloksissa vastaajat mainitsivat joidenkin tapahtumakokonaisuuksien kohdalla helppouden ja nopeuden. Nämä olivat juuri niitä asioita, joihin kiinnitettiin huomiota luodessa
illallisen seuraksi sopivaa ohjelmaa. Kokkisota oli selvästi helppo osallistua, asiakkaiden
ei tarvinnut etukäteen valmistautua osallistumiseen. Kestollisesti tapahtuma oli sopiva,
vaikka itse ruuan valmistukseen ei ollut varattu kovin paljon aikaa, oli aktiviteetin kesto
alkuopastuksineen ja loppu arvosteluineen juuri sopiva. Yleisönkin mielenkiinto säilyi ja
itse ruokailuosuuteen siirtymiseen ei mennyt liian kauan aikaa.

Todellisuuspakoiseen elämykseen ei tutkimustuloksissa löytynyt suoria vastauksia. Voitiin päätellä ettei esitetyissä vaihtoehdoissa ollut ehkä riittävästi elementtejä jotta ihminen
pääsisi uppoutumaan osaksi elämystä. Illan teema Kauhukartano ja siihen liittyvä somistus, suunniteltiin niin poikkeukselliseksi ja voimakkaasti erilaiseksi ympäristöksi, että
asiakkaille tulisi mahdollisimman suuri ero arkeen. Täällä haluttiin voimistaa asiakkaan
elämyksen tunnetta. Illan teema toimi samalla tarinana ja sen avulla pystyttiin sekoittamaan faktaa ja fiktiota, joka tuo elämyksen kokemiseen syvyyttä.

Uusien asioiden oppiminen oli tutkimuksen johtopäätöksissä vahvasti puhutteleva kiinnostuksen kohde. Opetuksellisuus tuotiin tähän tapahtumaan todella ammattitaitoisen asiantuntijan avulla.

Yksilöllisyys yhtenä elämyskolmion elementtinä ei suoranaisesti noussut tutkimuksessa
esille. Tähän tapahtumaan teeman yllätyksellisyys ja poikkeavuus on jokaiselle osallistujalle ainutlaatuista. Myös kokkisotaan osallistujat kokevat jotakin ainutkertaista, päästessään näyttämään taitojaan ammattikokille.

Tapahtuman osallistujilta saadun palautteen perusteella ilta oli oikein onnistunut ja hyvin
toteutettu. Tilaajayritys kiitteli kovasti onnistuneesta tapahtumasta. Näin laajasta asiaan
perehtymisestä oli selkeästi hyötyä onnistuneen tapahtuman luonnissa.
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Opinnäytetyön tekeminen oli haastavaa, mutta kiinnostavaa. Oli antoisaa saada tutustua
erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja kohdata pieni, mutta kilpailukykyinen laatua ja erilaisuutta tavoitteleva yritys. Työ vei jo alkumetreillä mukanaan ja sitä oli mielenkiintoista
tehdä. Aloin samalla tutkiskella itseäni kuluttajana, kokijana ja elämyksen ostajana. Elämyksen syntymiseen pystyin peilaamaan omia aiempia kokemuksia, kun sain tietoutta
siitä kuinka omat kokemukseni ovat syntyneet itselleni. Nyt kirjoitusprosessin edessä ja
uudenlaisia tapahtumia koettuani, olenkin päätynyt pohtimaan, miksi juuri jokin tietty
tapahtuma on vaikuttanut minuun jollakin tietyllä tavalla. Toivon, että kirjoittamani teoriaosuuden avulla pystyisi tilaajakin pohdiskelemaan omia kokemuksiaan. Miettimään
niiden pohjalta, millaiset mahdollisuudet hänellä palveluntarjoajana on tarjota asiakkailleen, tai toisin sanoen siinä tapauksessa vierailleen, elämyksiä.

Yhteistyö toimeksiantajan yrityksen kanssa toimi mielestäni hyvin. Se etten heti saanut
kysymyksiini vastauksia, oli aivan ymmärrettävää, koska yrittäjällä on monta tehtävää
menossa minun opinnäytetyön lisäksi. Toisaalta tämä toi myös luottamusta itseeni, koska
oli tehtävä omia ratkaisuja ja uskottava niihin. Sähköpostimarkkinointijärjestelmän
käyttö oli minulle aivan uusi asia, oli hienoa saada opetusta sen käyttöön. Se että yrittäjällä oli mielenkiintoa opastaa minua ja oikeasti tehdä kanssani yhteistyötä tutkimusta
suunniteltaessa, kertoo siitä että työni tuloksilla on oikeata tarvetta ja toimeksiantaja halusi minun onnistuvan.

Tutkimusta toteuttaessani päätöksenteon vaikeus laittoi miettimään omaa itseään ja omia
mahdollisuuksiaan. Oman itsensä peilaaminen tuleviin opintojen jälkeisiin, mahdollisuuksiin kulminoitui. Kun on vaikea päättää millä tavalla tutkimus toteutetaan ja mitkä
asiat on itsellä tärkeitä ja mistä pienistä pahoista on valmis tinkimään. Onko minulla tulevaisuutta johtajana tai yrittäjänä, koska päätöksenteko on hankalaa. Tässä tapauksessa
päättäväisyys onnistua ja saada hyvä lopputulos ja halu oppia vei lopputulokseen jossa ei
lopulta tarvinnut valita. Tämä onnistuminen loi uskoa myös tulevaan, antoi toivon tulevasta, että aina on mahdollisuuksia, kun jaksaa yrittää.
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Johtopäätöksiä kirjatessa oli itseään muistutettava että johtopäätökset tehdään tulosten,
eikä omien ajatusten pohjalta. Johtopäätelmien kirjaaminen oli haastavaa, koska päätelmät saivat olla omiani, mutta niiden piti perustua teoriaan ja tuloksiin. Tämän ollessa
ensimmäinen oma kvalitatiivinen tutkimukseni, toi se paljon uusien asioiden sisäistämistä
ja ajattelutavan laajentumista.

Opinnäytetyö ei ollut minulle pelkästään työ tehdä tutkimus, vaan matka oppijana. Kiitos
siitä että minun tiedoillani ja taidoillani saatiin aikaan näin yhtenäinen lopputulos, kuuluu
kiitos paljolti ohjaajalleni, tukijoilleni ja ennen kaikkea toimeksiantajayritykselle, joka
luotti minuun. Oli hienoa nähdä tämän työn tuloksia käytettävän yrityksessä hyväksi, jo
ennen kokonaisuuden valmistumista. Näen että työlleni on oikeata tarvetta jatkossakin.
Tämä antoi aivan uudenlaista uskon itseen ja koko pitkä matka restonomiopiskelijana on
kannattanut, sillä tulen näkemään suorittamieni opintojen hyödyt tulevaisuudessa.
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