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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyöni tehtiin markkinointiviestinnästä ja sen suunnittelusta tapahtumalle Sa-

tasisu Syysisku. Tapahtuma oli opiskelijatapahtuma ja se pidettiin Satakunnan ammat-

tikorkeakoulussa 29.9.2017. Markkinointiviestinnän suunnitteleminen tapahtumaa 

varten oli erityisen tärkeää, koska tapahtumaa ei ole järjestetty aikaisemmin. 

 

Markkinointiviestintäsuunnitelma tehtiin tapahtumalle ja se löytyy opinnäytetyöni liit-

teistä. Tutkimuksen onnistumisen mittarina käytettiin sekä määrällistä että laadullista 

tutkimusta. Määrällinen tutkimus teetettiin tapahtumakävijöille tutkimuskyselyn 

avulla. Laadullinen tutkimus teetettiin teemahaastattelemalla urheiluseurat, jotka oli-

vat tapahtumassa mukana osallistuvina seuroina.  

 

Opinnäytetyössä on käyty läpi erilaisia markkinointiviestinnän keinoja. Näitä olivat 

digitaalinen markkinointiviestintä, suoramarkkinointi, henkilökohtainen myyntityö, 

suhde- ja tiedotustoiminta, myynninedistäminen, sekä mainonta. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli opiskelijakunta Sammakko. Tämä oli luontevaa, 

sillä tapahtuma oli opiskelijatapahtuma, joten se sopi yhteen toimialueen kanssa. Ur-

heiluseurat, jotka osallistuivat tapahtumaan, olivat porilaisia urheiluseuroja. Tapahtu-

man idea oli, että opiskelijat löytäisivät opiskelijaelämän vierelle myös urheilun. 

 

Opinnäytetyössä tutkimus teetettiin tapahtumakävijöille. Tutkimuksen perusteella ta-

pahtumasta tykättiin. Kävijöiden mielestä tapahtuma oli hyödyllinen ja markkinointi 

onnistui. Tapahtumaan osallistuvien urheiluseurojen mielestä tapahtuma oli hyvä 

paikka esittää omaa toimintaa. Seurojen mielestä tapahtuma oli hyvin kohdennettu, 

sekä markkinointiviestintä oli hyvin suunniteltu. 

 

Kehitysideoita oli muutamia. Ensimmäinen oli tapahtuman järjestäminen toisena päi-

vänä, toinen kehitysidea oli lisätä markkinointia, sekä kolmas idea oli koulutuntien 

vapauttaminen tapahtuma-aikaan. Nämä asiat yhdessä tekisivät vielä onnistuneemman 

tapahtuman Satasisu Syysiskusta. 
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Thesis was done about doing and designing the marketing communication for the event 

Satasisu Syysisku. The event was a student event and it was kept in Satakunta Poly-

technic on September 29th 2017. Desinging marketing communication was especially 

important for the event, because the event was not arranged earlier. 

 

Marketing communications plan was made for the event, which you can find from the 

appendices of this thesis. This study was made by quantitative and qualitative measu-

rement. A quantitative study was conducted among the event visitors. Qualitative 

study was made by theme interviewing the sportsclubs, who took part in the event as 

participating clubs. 

 

The different methods of the marketing communications were gone through in the 

thesis. They were digital marketing, direct marketing, personal selling, a public relati-

ons and information services, sales promotion and advertising. 

 

The principal of the thesis was a student municipality, Sammakko. This was natural, 

because our event was a student event so it matched with the territory. The sports clubs 

which participated in the event were Pori-based sports clubs. The idea was that the 

students would find sports as part of their student life. 

 

The research of the thesis was made to the audience of the event. The results of the 

research showed that the event was liked. The audience thought that the event was 

useful and the marketing for this event was successful. The sportsclubs who took part 

thougt that the event was targeted well and marketing communications was well plan-

ned. 

 

There were few development ideas. The first of them was to arrange the event on other 

day, the second idea was to increase marketing and the third one was to release  

school hours during the event time.  These things together would make Satasisu Syys-

isku event even more succesful.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on markkinointiviestinnän tutkiminen ja sen tekeminen tapah-

tumalle Satasisu Syysisku. Tapahtuma, jolle markkinointiviestintä tehdään, sijait-

see uudessa Satakunnan ammattikorkeakoulun Agora-salin tiloissa Porissa, syyskuun 

29 päivä 2017. Tutkimusaiheeni on tutkia, millainen on onnistunut markkinointivies-

tintä ja hyödyntää tätä markkinointiviestintätietoa Satasisu Syysisku tapahtumassa. 

Varmistan tutkimusaiheeni onnistumisen paneutumalla markkinointiviestintään ja ta-

pahtumamarkkinointiin, sekä teettämällä määrällisen ja laadullisen kyselyn lopuksi 

osanottajille. Tämä tutkimusprosessi on alkanut keväällä 2017. 

 

Tapahtuman jatko-osa järjestetään ensimmäistä kertaa, joten markkinointi tapahtu-

malle on ensisijaisen tärkeää. Lähtötilanne on, että kukaan ei tiedä tapahtumasta mi-

tään etukäteen, joten esimarkkinointi on hyvin tärkeää. Saman niminen Satasisu Fight 

-Night on ollut keväällä 2017 Puuvillassa, mutta tapahtuma eroaa kuitenkin hyvin pal-

jon siitä, vaikka onkin jatkotapahtuma tälle edelliselle tapahtumalle. Kummatkin ta-

pahtumat ovat ensimmäistä kertaa tänä vuonna järjestettyjä tapahtumia. Tarkoitus ja 

tavoite on, että tapahtuma saa suuren suosion ja jatkuisi myös tulevina vuosina Porissa. 
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TAVOITE JA RAJAUS 

2.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtäväni on tehdä markkinointiviestintäsuunnitelma Satasisu Syysisku ta-

pahtumalle. Opinnäytetyöni tutkimustehtäväni on tutkia millainen onnistunut markki-

nointiviestintä, sekä tutkia markkinointiviestinnän perusasioita ja tehdä näiden oppien 

kautta markkinointiviestintä tapahtumalle Satasisu Syysisku. 

 

Työni on toiminnallinen opinnäytetyö, toiminnallisessa opinnäytetyön valmistuessa 

on aina tuotoksena valmis konkreettinen tuote. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51) Käytän 

opinnäytetyössäni kahta tutkimusmenetelmää yhdessä. Nämä kaksi tutkimusmenetel-

mää ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusmalli markkinointiviestinnästä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen toteutan urheiluseuroille, jotka olivat tapahtumassamme 

mukana. Kvantitatiivisen tutkimuksen puolestaan teen tapahtumakävijöille. Näiden 

tutkimusmuotojen avulla saan tutkitusti faktaa, miten hyvin onnistuin tehtävässäni 

luoda markkinointiviestintä tapahtumalle Satasisu Syysisku. 

 

2.2 Rajaus 

Tapahtuman aiheen valinta on yksi keskeisimpiä asioita opinnäytetyössä, sillä se mää-

rittää opinnäytetyön suuntaviivat. Tapahtuman aiheena on urheilu ja Porin harraste-

mahdollisuudet. Urheilulajeinamme ovat laaja ryhmä erilaisia harrastelajeja- ja muo-

toja. Mukana ovat tyypillisimpiä lajityyppejä - hieman tuntemattomimpiin tyylilajei-

hin. Laajan lajivalikoiman vuoksi tämä tapahtuma on erinomainen mahdollisuus myös 

eri urheiluseuroille esitellä lajinsa hienoudet, sekä mahdolliset voimassa olevat tar-

joukset. 

 

Jotta rajauksessa ei tehdä virheitä, täytyy sen olla sopivan kokoinen alue, ettei se lähde 

leviämään. Myös tutkimusongelmat täytyy pitää rajauksesta erillään. Rajauksen pää-

ajatus on tarkentaa siihen, mitä haluaa tietää tai mitä haluaa osoittaa. (Hirsijärvi, Re-

mes & Sajavaara 2006, 74.) 
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Rajaan opinnäytetyöni tutkimustehtävän tapahtuman markkinointiviestinnän tutkimi-

seen ja sen toteuttamiseen. Markkinointiviestintä on yksi osa suurta kokonaisuutta ta-

pahtumissa. Rajauksen avulla kyetään luomaan onnistuneempaa organisaation tuot-

teistamista, palvelua ja mielikuvaa. Näiden avulla voidaan myös luoda haluttua ima-

goa. (Vallo & Häyrinen 2014, 34.) 

 

Markkinointiviestinnän laatiminen tapahtumalle on yksi suurimmista rooleista tapah-

tuman järjestämisessä. Sen vuoksi on selkeää, että se on rajattuna selkeästi omaan alu-

eeseensa. 

 

Markkinointiviestintään paneutuessani ja keskittyessäni se antaa minulle kokemusta 

tältä osa-alueelta, sekä myös siihen uutta tietoa ja taitoa. Tästä rajauksesta tulee ole-

maan minulle hyötyä myös tulevaisuudessa. Hyvin mennessä se voi tuoda myös mi-

nulle uusia työmahdollisuuksia tämän kokemuksen kautta. 

 

Markkinointi on iso osa tapahtumien ja yhtiöiden kokonaisuutta ja sen osaaminen on 

suuri etu tulevaisuuden työrintamalla. Tutkimuksen vuoksi teetän kyselyn tapahtu-

massa tapahtumakävijöille, sekä haastattelen tapahtuman jälkeen urheiluseuroille. Ky-

selyn avulla saamme tietoa ja materiaalia, miten tapahtuman markkinointiviestintä on-

nistui. 

 

Rajauksessa täytyy myös rajata teoreettisen viitekehyksen alueet, jotta teoria olisi 

mahdollisimman suunnattua ja kohdennettua. (Hirsijärvi ym. 2006, 130.) Tämän opin-

näytetyöni viitekehykset ovat markkinointiviestintä ja sen tekeminen tapahtumalle. 

Tutkimuskysymykset ja ongelmat ovat, mitä markkinointiviestintä on ja miten mark-

kinointiviestintää tehdään. Näitä lähden selvittämään opinnäytetyössäni. 

 

2.3 Tavoite 

Jokaiselle järjestettävälle tapahtumalle on asetettava jonkinlainen tavoite, joka kiinnit-

tyy tapahtuman markkinointisuunnitelmaan. Tavoite voi olla joku markkinointia 
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edistävä tekijä, esimerkiksi meillä ovat näkyvyyden saaminen, tapahtuman kävijöiden 

maksimointi, sekä urheiluseurojen kanssa verkostoituminen. (Vallo & Häyrinen 2014, 

22-23.) 

 

Tavoitteeni on tehdä onnistunut urheiluhenkinen tapahtuma Satakunnan ammattikor-

keakoulun-, sekä Satakunnan alueen opiskelijoille, jossa etenkin ensimmäisen vuoden 

oppilaat voisivat löytää uuden harrastuksen koulun ohelle. 

 

Tavoitteeni on kuitenkin purettava aluksi osiin ja ensimmäiseksi minun täytyykin sel-

vittää, millainen on onnistunut markkinointiviestintä. Kun olen selvittänyt, millainen 

on onnistunut markkinointiviestintä alan tekemään sellaista. Ensimmäinen tavoite on 

siis ymmärtää onnistuneen markkinointiviestinnän merkitys. 

 

Markkinoinnin tavoite on saada Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat kuule-

maan tapahtumassa Porin urheilumahdollisuuksista vaivattomasti ja monipuolisesti. 

Tavoite on hyödyntää jokaista markkinointikanavaamme hyvin ja mahdollisimman te-

hokkaasti. 

 

Jotta saisin vastauksen tavoitteen onnistumiseen, teetin kyselyn, jossa tiedustelin ta-

pahtumakävijöiltä tapahtuman onnistumisesta. Siinä selvitetään, miten markkinointi-

viestintä kaiken kaikkiaan onnistui ja vertaan sitä omaan tavoitteeseen. Jotta tapah-

tuma onnistuisi, täytyy kerättävän materiaalin oltava onnistunutta kaikin puolin, sillä 

ilman markkinoinnilla saatua onnistumista on tapahtuma epäonnistunut. Tämän kyse-

lyn tietojen avulla voidaan tapahtumaa lähteä jatkossa kehittämään, kohti vielä parem-

paa markkinointiviestintää tulevia tapahtumia kohden ja erityisesti tämän tapahtuman 

jatkotapahtumia varten, jos sellaisia tulee. 

 

Laadin markkinointiviestintäsuunnitelman Satasisu Syysisku-tapahtumaan. Tapah-

tuma järjestetään ensimmäistä kertaa, jonka vuoksi onnistunut markkinointiviestintä 

on avainasemassa onnistuneelle tapahtumalle. 

 

Tavoitteena tapahtumassa on tavoittaa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, 

sekä etenkin ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat. Tavoitteena olisi, että uudet opis-

kelijat pääsisivät helposti ja kattavasti tietoon Porin harrastemahdollisuuksista, sekä 
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myös Porilaiset urheiluseurat saisivat näin uusia jäseniä toimintaansa. Tavoite on kan-

nustaa opiskelijoita kuntoilemaan ja pitämään itsestään huolta koulun ohessa. Jokai-

selle varmasti löytyy jokin oman mielenkiinnon kohde. Vaikka tapahtuma on pääosin 

suunnattu Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille, on tapahtuma avoin tapah-

tuma, joten kaikki halukkaat ovat tervetulleita. 

 

Urheilun ja koulun yhdistäminen on hyvä ja menestyvä yhdistelmä, jossa kumpikin 

osapuoli tukee toista osapuolta kohti parempaa koulumenestystä ja terveellisempiä elä-

mäntapoja ja valintoja. Nykyisin ihmisten liikkuminen on todella vähäistä ja koulu-

tukset luovat paljon lisäpaineita ja stressiä. Jos koulun tuomaa stressiä ei pääse purka-

maan oikealla tavalla, voi se aiheuttaa pahimmissa tapauksissa erilaisia sairauksia ja 

mielenterveysoireita. Nämä taas puolestaan aiheuttavat koulutuksesta poissaoloja ja 

joka taas puolestaan hidastaa oppimista ja koulutuksen saamista päätökseen. Tapah-

tuma on tämänkin vuoksi erittäin tärkeä ja hyvä apu koululaisten tulevaisuutta ajatel-

len. Viitaten Miettisen w3 verkkoartikkeliin, jossa kerrotaan, kuinka liikunta tukee 

henkistä hyvinvointia, auttaa stressissä ja vireystiloissa. Näin ollen terveellisellä ta-

solla urheilu edistää jaksamista ja hyvinvointia arjessa. (Miettinen, 2000.) 

2.4 Haasteet 

Tapahtuman haasteena ovat koulumme koulutunnit, jotka pyörivät tapahtuman kanssa 

samaan aikaan. Haasteena on myös se, että tapahtuma on ilmaistapahtuma ja näin ollen 

kaikki tekeminen ja asioiden pyörittäminen ovat lähes nolla budjetilla tehtyjä. Tämä 

tuo haasteita järjestelyissä, mainostamisessa, sekä ennakkotiedosta tapahtumaan osal-

listuvien ihmisten todellisesta osallistujamäärästä. Emme näin ollen voi olla myöskään 

varmoja, ketkä kaikki ovat saaneet jo tiedon tapahtumasta, tapahtuman ollessa ilmais-

tapahtuma. 

 

Markkinointiviestinnän haasteena on uuden tietotekniikan kulku, kun Satakunnan am-

mattikorkeakoulu muuttui uusiin yhteisiin tiloihin kaikkine koulutusaloineen. Koulul-

lemme tuli uutta tekniikkaa, joka vaatii aikaa sisäistää sitä jokaiselta siellä työskente-

levältä. 
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3 MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINOT 

 

Markkinointiviestinää tarvitaan jokaisella taholla, niin yrityksissä kaupallisessa mie-

lessä, pienemmissä asioissa, valtiollisissa asioissa, hyväntekeväisyyskeräyksissä ja 

voittoa tavoittelemattomissakin tapahtumissa. Aina tarvitaan markkinointiviestintää, 

eli sidosryhmiä eri tahojen välillä. (Fill 2009, alkusanat.) 

 

Markkinointiviestintä on yrityksen, tapahtuman tai muun markkinointia kaipaavan 

kohteen esittelyä, mainontaa ja yhteyksien luomista eri tahojen välillä. (Fill 2009? al-

kusanat?) Markkinointiviestinnässä tehdään yhteyksien luomista eri yhteisöjen ja ylei-

sön välillä.  Sitoutuminen viittaa viestintään ja sen luonteeseen, se voi kestää sekun-

neista – vuosiin, riippuen kontakteista. Kestoon vaikuttaa markkinointiviestinnän te-

hokkuus, uskollisuus ja siitä saatu hyöty. (Fill, 2009, 5.) 

 

Markkinointiviestintä koostuu kolmesta elementistä, työkaluista; mediasta ja vies-

teistä. Näiden kolmen pääpaino riippuu aina kohdeyleisöstä. Nykyajan ja teknologian 

kehittyessä markkinointiviestinnän suunnittelun avainasemaan on noussut suoramark-

kinointi. (Fill 2009, 19.) 

 

Markkinointiviestinnän päämerkitys on ylläpitää markkinoinnin vuorovaikutusta, sekä 

edistää palvelun myyntiä ja sen tunnettavuutta. Nykyajan markkinointiajattelun pää-

paino on lähiaikoina ollut pitkäaikaiset suhteet. Markkinointiviestintää soveltaen sitä 

voidaan määritellä eri tavoin. Markkinointiviestintä on viestintää, joka liittyy asiakas-

suhteen luomiseen, vahvistamiseen ja ylläpitoon. Sen tarkoitus on vaikuttaa joko suo-

raan tai välillisesti palvelun myyntiin ja itse tuotteeseen. (Isohookana 2007,62.) 

 

Meidän markkinointitavan täytyy olla myös Satasisu Syysisku-tapahtuman kohderyh-

mälle sopiva. Meidän kohderyhmään kuuluvat Satakunnan ammattikorkeakoulun 

opiskelijat, sekä koulun henkilökunta. Tälle kohderyhmälle markkinointitavat täytyvät 

olla helpot ja käden ulottuvilla. Sen vuoksi markkinointia on etenkin koulussa, sekä 

hyödynnän koulun sähköpostikanavoita, myös mainokset, sekä sosiaalinen media ovat 

isossa ja tärkeässä roolissa. Keinona on myös puhua mahdollisimman monelle tapah-

tumasta, jotta sana leviäisi myös puheen kautta ihmiseltä toiselle. 
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Summaten yhteen, markkinointiviestintä on vuorovaikutusta markkinoiden kanssa. 

Sen vuoksi vuorovaikutus korostuu jakelijoiden, yhteistyökumppaneiden, sekä palve-

luiden ja asiakkaiden parissa. (Isohookana 2007, 63.) 

 

Markkinointiviestinnän keinoja on useita ja tästä syystä jokaiselle kohderyhmälle täy-

tyisi etsiä sopivimpia markkinointiviestintämuotoja. Kun markkinointiviestintäkeino 

on oikea herättää se kiinnostuksen kohdeyleisöön ja näin ollen saa markkinointikoh-

deryhmän kuulolle ja sen ilmoille. Mihin markkinointiviestintä keinoon päädytäänkin 

kohderyhmän ja tapahtuman vuoksi, aiheuttaa sen tekeminen ja suunnittelu rahallisia 

menoja. Sen vuoksi täytyisi valita omiin budjetteihin sopivin vaihtoehto. (Isohookana 

2007, 132.) 

 

Erilaisia markkinointiviestintäkeinoja, 

• Mainonta 

o henkilökohtainen myyntityö 

o verkkomarkkinointi 

o viraalimarkkinointi 

o digitaalinen markkinointi 

• Henkilökohtainen myyntityö 

•  PR eli suhde- ja tiedotustoiminta 

• myynnin edistäminen 

 

• brändin hallinnointi 

 

• Sosiaalinen markkinointi 

(Henkilökohtainen neuvonanto Pia Marjanen, Palveluliiketoiminnan Lehtori, Satakun-

nan ammattikorkeakoulu, 2018.) 

3.1 Digitaalinen markkinointiviestintä 

Digitaalinen markkinointiviestintä on hyvin laaja määritelmä. Digitaalinen markki-

nointiviestintä on kaikkea digitaalisessa muodossa ja mediassa tehtävää markki-

nointiviestintää. Missään oppikirjoissa ei oikeastaan puhuta digitaalisesta 
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markkinointiviestinnästä, vaan enemmänkin internetmarkkinoinnista, sähkö-

postimarkkinoinnista, sekä digitaalisesta teknologiasta ja e-mediasta. Nämä termit 

eivät kuitenkaan kerro kokonaiskuvaa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, vaan se 

tarkoittaa kaikkea interaktiivisten eli vuorovaikutteisten kanavien käyttöä markki-

nointiviestinnässä. Nykyisin siis melkein kaikkialla on digitaalista markki-

nointiviestintää, sillä lehdetkin pystytään lukemaan nykyisin ipadin tai muun inter-

aktiivisen kanavan kautta. Englanninkieliset yritykset, sekä kirjallisuudet käyttävät 

tästä enemmänkin lyhennettä DMC. Tässä markkinointiviestintäkanavassa on todella 

paljon samoja piirteitä, kuin internetmarkkinoinnissa ja sen vuoksi ne helposti sekoit-

tuvat. DMC: ssä kuitenkin käytetään paljon muitakin kanavia, kuin vain internettiä. 

(Karjaluoto 2010, 13-14.)  

 

Yleiset muodot tälle markkinointiviestintäkanavalle ovat sähköinen suoramarkki-

nointi, johon kuuluvat sähköposti ja puhelin. Internetmainonnan osa-alueeseen kuuluu 

kampanjasivustot, verkkomainonnat, erilaiset bannerit, sekä hakukonemarkkinointi. 

(Karjaluoto 2010, 14.) 

 

Hyvässä suosiossa olevia markkinointimuotoja ovat myös esimerkiksi tekstilink-

kimainokset, pop-upit, verkkokilpailut ja sähköposteissa etenkin uutiskirjeet. (Kar-

jaluoto 2010, 129.) Opinnäytetyön tapahtuman kohdalla tähän markkinointikanavaan 

kuuluivat meidän tapahtumasivut, jotka olivat Facebookissa, sekä Instagramissa Sa-

tasisu organisaation alla oleva oma profiili. Tapahtumasivulla oli myös oma etusivun 

kuva, joka näkyy liitteessä yksi. (Liite 1.) 

 

Vähemmän tunnettuja digitaalisen markkinointiviestinnän muotoja on olemassa 

todella paljon. Tässä kuitenkin muutama esimerkki, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen 

media, interaktiivinen televisio, sekä viraalimarkkinointi. (Karjaluoto 2010, 14.) 

 

3.2 Suoramarkkinointi 

Suoramarkkinointi on yksi nousevimmista markkinointiviestinnän keinoista nykyajan 

kehittyessä ja ihmisten ollessa enemmän internetissä vapaa-ajallaan. (Fill 2009, 19.) 
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Suoramarkkinointi on markkinointiviestinnän vakiokaavake, jota organisaatiot käyttä-

vät monella tapaa. Suoramarkkinointi on alkanut voittamaan henkilökohtaisen myyn-

nin ja korvaamalla tämän sähköpostimyynnillä. Sähköpostimyynti, puhelinmyynti ja 

yksilöllinen tietoliikehdintä ovat suoramarkkinoinnin yleiset käytännöt. Suoramarkki-

nointiin saadaan näin osa-alueita erotellessa eri markkinointitapojen välityksille 

myyntitehtäviin erittäin osaavia ja oman osa-alueen tuntevia myyjiä, jolloin myynti on 

tehokkaampaa ja tuottaa tulosta. (Fill 2009, 22-23.) 

 

Suoramarkkinointi tähtää yksittäisiin asiakkaisiin ja yrittää saada henkilökohtaista 

myyntisuhdetta asiakkaan ja myyvän organisaation välille. Tällöin suoraa reaktiome-

diaa täytyy käyttää. Suora reaktiomedia on useasti mainonnan johdannainen. kuten 

suoramainonta, lehden lisälehdet, televisio ja tekstimainokset, jotka käyttävät puhelin-

numeroa ja www-osoitteita edistämään suoraa reaktiota. Kuitenkin suorareaktio voi 

sulautua myös henkilökohtaisen myynnin sisällä puhelinmyynnin ja myynninedistä-

misen välityksellä kilpailujen yhteydessä, rakentaen markkinoinnin tietoja ja kehittää 

näin tietokantaa. Tämä on avain suoramarkkinoinnin lähestymistapaan. Suora reaktio-

media on yksi olennainen työkalu, kun suoramarkkinointi on osana markkinointisuun-

nitelmaa. Internet on myös jakelukanava ja viestintäväline, joka mahdollistaa kulutta-

jan ja markkinoijan vuorovaikutusta. Viestintä on kaksisuuntaista, usein vuorovaikut-

teista ja nopeaa dialogia, josta yksilöt ja yrittäjät pääsevät tietoihin käsiksi. Mainostilaa 

netistä voi myös ostaa, kaikki työkalut markkinointiviestinnästä eivät sisällä median 

ostamista ja siitä ei tule komissiota yrittäjälle. (Fill 2009, 22-23.) Tapahtumassamme 

suoramarkkinointia laitettiin sähköpostiviestien muodossa, luokissa käytiin puhu-

massa ja soitettiin ihmisille. 

 

3.3 Henkilökohtainen myynti 

Henkilökohtainen myynti on kahden ihmisen välinen viestintätyökalu, joka käsittää 

kasvotusten tapahtuvia toimintoja, esimerkiksi organisaation alla kertoakseen ja suos-

tutellakseen yksilöä, ryhmää tai sponsoria ryhtymään asianmukaisesiin toimenpitei-

siin. Myyjä osallistuu näin tiedonantoon yksilöllisesti, jolloin palaute on välittömästi 

mahdollista. Kustannukset näissä ovat yleensä korkeat. (Fill 2009, 22.) 
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Tapahtuman markkinoinnissa oli henkilökohtaista myyntiä, joka tapahtui koulussa. 

Koulussa kerrottiin henkilökohtaisesti opiskelijoille tapahtumasta ja sitä kautta yritet-

tiin suostutella kaikkia mukaan tapahtumapäivänä. 

 

3.4 Suhde- ja tiedotustoiminta 

Suhdetoiminta käsittelee suhteiden perustamista ja niiden ylläpitämistä eri sidosryh-

mien ja organisaatioiden välillä. Suhdetoiminnan pitäisi olla osa yritysstrategian laa-

jempaa perspektiiviä. Suhdetoiminnan kasvava käyttö julkisuudessa on korkean us-

kottavuuden refleksi, joka liittyy tämmöiseen markkinointiviestintään. Julkisuudessa 

viesti levittyy kolmansille osapuolille, esimerkiksi lehdissä ja uutisohjelmissa. Suhde-

toiminnan työkaluja ovat tapahtuman hallinto, julkiset asiat, sponsoroinnit ja lobbaus.  

Julkisuuteen menevää tietoa on vaikeaa hallita ja tämän vuoksi sen kanssa saa ja pitää 

olla hyvin tarkkana. (Fill 2009, 21-22.) 

 

Meillä suhde- ja tiedotustoimintaa näkyi sponsoreiden, toimeksiantajan, sekä urheilu-

seurojen ja yritysten kanssa, jotka osallistuivat itse tapahtumaan. Tiedotustoimintaa 

pidettiin yllä todella tiiviisti heidän kanssaan, jotta jokainen tapahtumaan tuleva hen-

kilö ja urheiluseura olisi tietoinen siitä mitä tapahtuu ja milloin. 

3.5 Myynninedistäminen 

Myynninedistäminen käsittää erilaisia markkinointitekniikoita, joita käytetään usein 

taktisesti tuomaan lisäarvoa tuotteille ja tarjouksille. Päämäärä tässä myynninedistä-

misessä on nopeuttaa ja kerätä markkinointitietoa. Myynninedistäminen ei ole henki-

lökohtainen viestintämuoto, mutta se kuitenkin omaa kyvyn keskittyä myös pienem-

piin yleisöihin. Myynninedistäminen on maksullista, mutta sitä voi hallita. Yleisesti 

uskottavuus ei ole kovin korkealla, sillä sponsoroinnin ollessa mukana on yleisesti hei-

dän tavoite tiedossa. Kuitenkin myynninedistäminen tuottaa niin suuren lisäarvon, että 

se on tarpeellista. (Fill 2009, 21.) 
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Myynnin edistämisen työkaluina ovat lyhytkestoinen taloudellinen keskittyminen, 

liikkeenjohdon vastuu, brändin suorittaminen, sekä brändin laajentaminen ja kilpailu. 

(Fill 2009, 542.) 

 

Yhteenvetona myynnin edistäminen on tapahtuman markkinointia eri paikoissa, kou-

luissa, kaupoissa, kaduilla, ihan missä vain. Sen ohessa ihmisille kerrotaan tapahtu-

masta ja annetaan lisätietoja tapahtumasta, sekä houkutellaan sinne. Myynnin edistä-

misessä yleisesti myös myydään tuotetta, mutta meillä tapahtuman ollessa ilmaista-

pahtuma, emme myy lippuja lainkaan, vaan ainoastaan mainostamme. Myynnin edis-

tämistä, sekä mainontaa tapahtuu meidän tapahtuman ständeillä Satakunnan ammatti-

korkeakoulussa, koululuokissa kierteleminen, sekä muu tapahtumaesitteleminen 

siellä. Myynnin edistämisen apuna meillä on Satakunnan ammattikorkeakoulun oppi-

laita. 

3.5.1 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi kuuluu myynninedistämiseen, sekä tapahtumamarkkinointi 

keskittyy nykypäivän mielenkiintoon. Tapahtumia on alettu enemmän käyttämään yri-

tysten ja tuotteiden näkyvyyden saamista oikeanlaisille kuluttajille. Tapahtumien 

avulla yritetään saada ja kehittää myös positiivisempaa yrityskuvaa. (Gerritsen & Van 

Olderen 2014, 30.) 

 

Todellista tapahtumamarkkinointia on se, kun organisaatio järjestää tapahtumaa. Mei-

dän tilanteessa Satasisu organisaatio, joka järjestää tavoitteellista, elämyksellistä ja 

kohderyhmälle sopivaa tapahtumaa on juurikin tällaista tapahtumamarkkinointia. Ta-

pahtuma voi olla viihdetapahtuma, asiatapahtuma, tai jonkinlainen yhdistelmä näistä 

kahdesta. (Vallo & Häyrinen 2014, 61.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin vahvuuksia on useita. Näitä ovat vuorovaikutteisuus, tavoit-

teen asetettavuus ja suora palaute, osallistujien rajaus, eli segmentointi, erottautuvuus, 

puitteiden ja viestien hallittavuus, sekä elämyksellisten kokemusten tarjoaminen. Vah-

vuuksina on myös uniikkien muistojen tuottaminen, sekä asioiden hyötykäyttö ja ver-

kostoituminen. (Vallo & Häyrinen 2010, 21-22.) 
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Tapahtumamarkkinointi on intensiivisempää ja henkilökohtaisempaa ja sen vahvuudet 

ovat eri markkinointiviestintämallien välillä se, että tapahtumamarkkinoinnissa voi-

daan hyödyntää paremmin eri aisteja. Tämä on erilaisten tapahtumien kilpailuetu, sillä 

kun hyödynnetään erilaisia aisteja, jää tapahtumasta mieleenpainuvampi muisto aivoi-

hin. Tärkeintä tapahtumamarkkinoinnissa on se, että osataan vastata kysymykseen, ke-

nelle tehdään tapahtumaa ja miksi se järjestetään, eli mitkä ovat motiivit. (Vallo & 

Häyrinen 2010, 22.) 

3.5.2 Sponsorointi 

Sponsorointi on myös yhdenlainen markkinointiväline, jossa on kaksi osapuolta, spon-

soroiva yritys ja sponsoroitava. Sponsori viittaa rahoittajaan, josta voidaan päätellä, 

että sponsoroitava on rahoituksen saaja. Tässä tilanteessa hyvin onnistuneessa spon-

soroinnissa kumpikin osapuoli hyötyy ja se on yhteistyökumppanuutta. (Valanko 

2009, 51-52.) Toisin sanoen voin todeta, että sponsorit ja sponsoroitavat eli heidän 

yhteistyökumppanuus on iso tukiverkko. 

 

Sponsorointi tapoja on erilaisia ja usein monimuotoisuus häiritsee tunnistettavuutta. 

”Sponsorointi on koko yrityksen investointi, joka liitetään joko markkinointi-, vies-

tintä- tai mainosbudjettiin tai jaetaan useammalle budjettimomentille riippuen tavoit-

teista, yrityksen suoritteista kohteelle, toimenpiteistä, käytettävistä alihankkijoista, 

osastoista ja yrityksen käytännöstä.” (Valanko 2009, 57.) 

 

Tapahtumamarkkinointi strategisesti on sponsorointitapa, joka kiteyttää lyhytaikaisen 

ja sidotun ajanjakson, sponsorointi tällaisella tapahtuma strategisesti on nousujohteista 

markkinointia. Siinä on isoja eroja, kuten esimerkiksi myynnin suhteen sponsorointi-

tavoitteet ovat paljon suuremmassa luokassa, sekä erilaiset mittaukset ovat mahdollisia 

perustuen menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. (Valanko 2009, 80.) 

 

Meillä tapahtumassamme sponsoreina olivat K-Supermarket Kampus, sekä Porin 

Leipä. Kumpaakin sponsoria halusimme mainostaa ja edustaa mahdollisimman hyvin. 

Liitteissä näkyy mainoksia, jotka olivat meillä näkyvillä. (Liite 7 ja 9.) 
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3.6 Mainonta 

Mainonta on joukkuetiedotusta, eikä henkilökohtaista mainontaa. Se tarjoaa korkeata-

soista kontrollia heille, jotka ovat vastuussa mainontaviestien suunnittelusta ja niiden 

toimituksista. Mainonnan vaikutusta myyntiin on todella vaikeaa mitata, sekä mainon-

nan alla olevat myyntituotteet ovat myös hyvin kyseenlaisissa valoissa kohdeyleisölle. 

(Fill 2009, 21.) Tämä pätee yleisesti omalla kohdallani ainakin, jonka vuoksi olen hie-

man varuillaan, nimittäin useasti sponsoroitava kehuu tuotetta sen tullessa markki-

noille, jotta kiinnostus heräisi. 

 

Mainonta työkaluna on hyvin joustava, koska sitä voidaan käyttää niin kommunikoin-

nissa suuremmalle kohdeyleisölle, kuin myös vain tietylle segmentille. Kustannukset 

tässä markkinointiviestintämuodossa voivat olla todella korkeat. (Fill 2009, 21.) 

 

Meillä tehtiin mainoksia tapahtumasta useampia. Ensimmäinen versio oli jo alku syk-

systä, joka muuttui kuitenkin hieman sisällöltään tapahtuman lähestyessä. Ensimmäi-

nen mainosversio on liitteissä. (Liite 3.) Toisessa mainoksessa olimme saaneet jo yh-

teistyökumppaneita, joten sponsoreiden mainokset näkyvät nyt myös siinä. (Liite 2.) 

Kolmas mainoksemme oli sama, mitä flyerimme oli flyereiden viimeisimmässä versi-

ossa. Tämä taideteoksen teki Jussi Väinölä. (Liite 4.) 

4 MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKEMINEN 

TAPAHTUMALLE SATASISU SYYSISKU 

 

4.1 Alustavat tiedot tapahtumasta 

Tapahtumaa lähdettiin toteuttamaan matkailun kolmannen vuoden opiskelijan Laura 

Lappalaisen kanssa. Laura vastasi organisaatiopuolesta, minä markki-

nointiviestinnästä, sekä opinnäytetyön ohjaajanamme toimi Tero Tuomi. 
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Markkinointiviestinnän ja koko tapatuhman toteutukseen saatiin Satakunnan ammat-

tikorkeakoulun oppilaita apuun markkinointi-, sekä organisaatiotehtävien toteuttami-

seen. Matkailualan ensimmäisen vuoden oppilaat Taru Hyrkäs, Ellamari Korpunen ja 

Annika Isomäki, sekä liiketalouden ensimmäisen vuoden oppilas Riku Luoma olivat 

auttava kätemme tapahtuman toteutuksessa. Tästä apuna olemisesta he saivat opinto-

pisteitä projektityöhön osallistumisesta. Riku Luoma vastasi myös juontotehtävästä ta-

pahtumassa, sekä heidän bändinsä, Renessanssitaiteilijoiden kerho esiintyi myös ta-

pahtumassa. Markkinointiviestinnän johdosta vastasi kuitenkin kokonaisuudessa minä 

ja Laura Lappalainen organisaation puolelta. 

 

Aluksi täytyy olla tietoinen tapahtuman kokonaiskuvasta.  Ketkä osallistuvat, missä 

tapahtuma tapahtuu, kenelle tapahtuma soveltuu ja kenelle sitä markkinoidaan. Kun 

nämä asiat ovat kunnossa ja tiedossa pystyin jatkamaan suunnitelmaa eteenpäin. 

 

Tapahtumapaikka täytyy varata hyvissä ajoin. Me varasimme Agorasalin Satakunnan 

ammattikorkeakoulun uudelta kampukselta noin puolivuotta ennen tapahtumapäivää. 

Tapahtumapaikka oli jo silloin todella täyteen varattu ja oli tärkeää, että olimme 

ajoissa liikenteessä. Järjestämispaikka, jossa tapahtuma sijaitsee, on Satakunnan am-

mattikorkeakoulun uusi kampus, joka valmistui kesällä 2017. 

4.2 Osallistujat ja kohderyhmät 

Kohderyhmä ja tapahtuman tavoite määrittelevät suurimmaksi osaksi sen, minkälainen 

tapahtuma on tulossa. Sen vuoksi on tärkeää, että tapahtuma suunnitellaan kohderyh-

mälle sopivalla tavalla tapahtuman alusta – loppuun. (Vallo & Häyrinen 2014, 124.) 

 

Tapahtuman osallistujien suunnitteluvaiheessa mietin, ketkä kaikki tulee tapahtuman 

järjestämiseen osallistumaan. Myös sen, ketkä ovat osallistuvina tähtinä, urheiluseu-

roina ja apukäsinä. Tämä on tärkeä miettiä, sillä he ovat osana tapahtuman valmistu-

mista ja tämä suunnitteluvaihe täytyy minun miettiä jo ennen tapahtuman markkinoin-

nin lähtemistä käyntiin. Tapahtuman osallistujat ovat hyvin tärkeää tietää jo varhai-

sessa vaiheessa, jotta voin lähteä suunnittelemaan tapahtumaa oikeanlaisesti 
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kohderyhmälle. Sekä pohtimaan alustavasti aikataulutuksia ja varautua myös mahdol-

lisiin peruuntumisiin. 

 

Jotta markkinointi olisi tehokkaampaa täytyy kohderyhmä olla tiedossa ja rajattuna, 

meidän kohderyhmä tapahtumassa on Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja 

etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijat. Toki myös muu Samkin henkilökunta, van-

hemman vuosikurssin opiskelijat, sekä kaikki ketkä tapahtumasta kuulevat ovat terve-

tulleita, vaikka kohderyhmä onkin ensimmäisen vuosikurssin oppilaat. Kun kohden-

nan kohderyhmän oikein, markkinointi on tehokkaampaa ja se tuottaa enemmän tu-

losta. 

4.3 Suunnitelma 

Markkinointiviestinnän suunnitelmaan vaikuttavat kohderyhmä ja tapahtuman tavoite. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 58.) Kun toiminnallisessa opinnäytetyössäni olen ottanut 

määrällisen tutkimusmenetelmän laadullisen vierelle, täytyy tehdä toimintasuunnitel-

man lisäksi myös tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma produkti löytyy liit-

teistä (Liite 8.) Tutkimussuunnitelma antaa osviittaa asiakaspalautteen kyselylomak-

keelle, jonka kyselyn voi teettää tapahtumassa. (Vilkka & Airaksinen 2003,59.) 

 

4.3.1 Toimintasuunnitelma 

Varasimme tilan puolivuotta ennen tapahtuma. Tällöin varauskalenteri tapahtumapai-

kan osalta oli melko täynnä, joten meillä ei kauheasti valinnanvaraa ollut päivien tii-

moilta valita Lauran kanssa. Aloitin jo kesällä 2017 suunnittelemaan tapahtumaa ja 

sen markkinointiviestintää. Jo puolivuotta aiemmin keväällä otimme ensimmäiset kon-

taktit urheiluseuroihin. Palasimme urheiluseuroihin loppukesästä lisäinformaatiolla ja 

kyselyillä onko vielä kiinnostusta tulla tapahtumaan. Peruutuksia tuli jo silloin, mutta 

myös ihan viime hetkillä, reilu kuukausi ennen tapahtumaa. Onneksemme saimme pe-

ruutuksien tilalle aina uusia urheiluseuroja ja näytöksiä. 
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Suunnitelmani on käyttää hyvin aktiivisesti sosiaalisen median markkinointiviestintä-

kanavoita, sekä suullista markkinointiviestintää. Sosiaalisen median kanavoitamme 

olivat Instagram ja Facebook. Siellä meillä oli Satasisu organisaation alla olevat tilit, 

joihin päivittelimme tietoja, sekä kuulumisia tapahtumaa ennen, sekä tapahtumapäi-

vänä. Facebookissa on nykyisin markkinointia edistävä mainosmahdollisuus. Tätä 

maksullista mainoskeinoa, joka eri käyttäjille tuo helpommin tapahtumasivut sisältö-

virtaan. Tapahtumassa käytettiin pari viikkoa ennen tapahtumaa tätä mahdollisuutta. 

Näin saimme enemmän ihmisiä tavoitettua Facebookin kautta. 

  

Mainosflyereitä jaettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa, sekä ripustettiin niitä 

kauppojen ilmoitustauluille, sekä levitettiin myös Satakunnan ammattikorkeakoulun 

parkkipaikoilla olevien autojen tuulilaseihin. Mainosflyereitä oli kahdenlaisia, ensiksi 

meillä oli oma tekemä versio, mutta sen jälkeen saimme apua sen teossa Väinölän 

Jussilta, joka opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa, hänen kädenjäljen näet 

liitteissä (liite 4.) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnälle laitettiin infoa, jotta myös henkilös-

tölle, sekä kaikille ammattikorkeakoululaisille tulisi tietoa sähköpostin kautta. Tästä 

en ole varma, kuinka hyvin tämä mainonta levisi sähköpostin välityksellä. Myös säh-

köisillä ilmoitustauluilla pyörivät meidän mainokset tapahtumaa edeltävän viikon ai-

kana kouluilla. 

 

Soitin Satakunnan Urheiluakatemian vastaavalle myös, joka laittoi lukiolaisille ja 

muille kouluille infoa menemään urheilutapahtumasta. Toimeksiantaja opiskeli-

jakunta SAMMAKKOn Kasi-viikkotiedotteeseen saimme myös mainoksen tapah-

tumastamme. 

 

Lehteen meidän piti ottaa yhteyttä, mutta sitä yhteydenottoa ei meidän puolelta tapah-

tunut, vaan tapahtumasta kiinnostunut Porilaisen toimittaja tuli kysymään ja haastat-

telemaan itse tapahtumastamme. Myös hyvinvointivalmentajia Ritaa ja Akia oli haas-

tateltu Satakunnan kansassa, jossa he mainitsivat tapahtumastamme. 
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4.3.2 Asiakaspalaute 

Asiakaspalautteita pohtiessa täytyy miettiä minkälainen palautekysely toisi ratkaisuja 

ja selvyyttä tutkimusongelmiin. (Hirsijärvi ym. 2006, 128.) Näin ajatellessaan ja poh-

tiessaan saamme oikeanlaiset kysymykset Satasisu Syysisku-tapahtuman tutkimusky-

symyksiin. 

 

Tapahtumassa asiakaspalautteita täytyy kerätä, jotta saamme Satasisu Syysiskun ana-

lysoinnille materiaalia. Keräsin niitä tapahtuman ajan pisteellämme ständillä. Mieles-

täni nämä asiakaspalautteet olivat hyvä kerätä tapahtumassa, sillä niihin helpoiten saa-

tiin tuoreessa mielessä oleva vastaus, sekä se oli tällöin vaivattomampaa vastaajalle, 

että ei tarvinnut tapahtuman jälkeen alkaa pohtimaan mennyttä. 

 

Tutkimuksen luonne on moninainen, eikä se aina etene suunnitellusti ja suoraviivai-

sesti, vaan etenee enemmänkin ajallisessa järjestyksessä. Tutkimukset voivat olla näin 

ollen melko joustavia. (Hirsijärvi ym. 2006, 14.) Tässäkin tapauksessa asiakaspalaut-

teiden kerääminen oli melko joustavaa. Minun tilanteessani, kun tein määrällisen, että 

laadullisen tutkimuksen täytyi minun pohtia missä vaiheessa toteutan kummankin tut-

kimuksen. 

 

Tutkimusta valittaessa ja suunniteltaessa täytyisi miettiä myös eettiset kannat. Jo itses-

sään valinta tutkimusaiheelle on yksi eettinen ratkaisu. Myös tutkimuksen tiedonhal-

linnossa, kun ihmisiltä hankitaan tietoa, täytyy olla tutkimuksen vastaavalla ihmisellä 

tieto mihin omat vastaukset menevät ja myös oikeus valita, jos ei halua antaa kaikkia 

omia tietojaan eteenpäin. Myös eettisiin kantoihin kuuluu epärehellisyyden välttämi-

nen. Näiden kaikkien toteutus tutkimuksessa ja vielä niin, että eettiset näkökohdat ote-

taan tarpeeksi ja osaavasti huomioon on vaativa tehtävä. Silti se on niin tärkeä asia, 

että siihen täytyy perehtyä heti ensimmäisestä virkkeestä lähtien. (Hirsijärvi ym. 2006, 

26-28.) 

 

Kun käytämme kumpaakin tutkimusmuotoa, kvantitatiivista, sekä kvalitatiivista, 

saamme näin suuremman kuvan tapahtumamarkkinoinnin onnistumisesta. Saamme 

kvalitatiivisen puolen hyödyt, mutta myös kvantitatiivisen ja näin ne täydentävät toi-

siaan. (Hirsijärvi ym. 2006, 127.) Näin ollen tuloksia katsoessani pystyn jatkossa 
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paljon paremmin kehittämään markkinointiviestintää omissa tapahtumissani, sekä Sa-

tasisu Syysiskun tulevaisuudessa. 

 

Meidän tutkimussuunnitelmassa tuotetaan kvantitatiivinen tutkimus tapahtumakävi-

jöille. Teimme kyselylomakkeen, jossa kysyimme tapahtumakävijöiltä tapahtuman 

markkinointiviestinnän onnistumista ja miten tapahtumakävijät kokivat sen. Kyselyyn 

osallistumiseen tsemppaava tekijä oli pieni arvonta kyselijöiden kesken. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus teetettiin puolestaan tapahtumaan osallistuvien seurojen kes-

ken. Teemahaastatteluja toteutin osaksi puhelimitse ja kasvotusten, sekä niissä pu-

huimme tapahtuman markkinointiviestinnän aiheisia aihealueita. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksista teetämme kuviot tuloksista, sekä kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa kokoan tiivistetyn paketin yhteisesti tuloksista. 

 

4.3.3 Varasuunnitelma 

Monissa tapahtumissa käsikirjoitus ei menekkään, niinkuin ollaan suunniteltu. Tällöin 

otetaan varasuunnitelma käyttöön. Tällaisissa tilanteissa täytyy pitää aina itsensä 

kasassa, eikä saa alkaa panikoimaan. Näistä suunnitelman muutoksista ei myöskään 

juurikaan puhuta. (Vallo&Häyrinen 2014, 166.) 

 

Meillä oli suunnitelma keskusteltuna Laura Lappalaisen kanssa koko tapahtuman tii-

moilta. Markkinointiviestinnän varasuunnitelmana oli tapahtumapäivälle se, jos ihmi-

siä ei saavu tapahtumaan, niitä mennään metsästämään ja kutsumaan oikein henkilö-

kohtaisesti koulun käytäville, sekä K-Supermarket Kampuksen puolelle. Myöskin, jos 

tapahtuman aikataulutus tai ohjelmat meillä eivät mene kuin käsikirjoituksessa on aja-

teltu, pitää oppia tapahtumatilanteessa tekemään luovia ratkaisuja ja elämään asian 

kanssa. Harvemmin tapahtumaväki huomaa, että jotain on mennyt pieleen. 
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Jos peruutuksia tulee ennen tapahtumaa, täytyy niihin tehdä nopeita ratkaisuja. Näitä 

meillä tuli myös muutaman kerran eteen, ennen tapahtumahetkeä urheiluseurojen ta-

holta. 

5 SATASISU SYYSISKU TAPAHTUMANA 

5.1 Toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit 

 

Toimeksiantajamme on Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

SAMMAKKO. Opiskelijakunta SAMMAKKO on Satakunnan ammattikorkeakoulun 

oppilaiden oma yhteisö, joka valvoo opiskelijoiden etuuksia, järjestää tapahtumia, 

sekä myös tarjoaa jäsenetuja ja -palveluja. SAMMAKKOlla on olemassa oma edusta-

jisto ja hallitus, joka koostuu suurimmaksi osaksi opiskelijoista. Edustajisto päättää 

sammakon toiminnasta, resursseista, sekä linjastosta. SAMMAKKOn käytännön toi-

minnassa hallituksessa on opiskelijoiden lisäksi mukana kolme palkattuna olevaa hen-

kilöä, jotka eivät ole opiskelijoita. Hallitus ja edustajisto kootaan äänestämällä. SAM-

MAKKOlla on noin 2800 jäsentä ja SAMMAKKO edustaa ja ajaa noin 6000 opiske-

lijan etua.  SAMMAKKO on myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton OLL:n jäsen, sekä 

Suomen opiskelijaliittojen SAMOK ry:n jäsen. (SAMMAKKO www-sivut & Satu 

Koiviston henkilökohtainen neuvonanto, SAMMAKKOn edustaja.) 

 

Meidän yhteistyökumppaneinamme ovat K-Citymarket Kampus, sekä Porin Leipä. 

Tapahtumamme yhteistyökumppanit ja urheiluseurat tulivat Porin alueelta. Saimme 

kahdeksan eri urheiluseuraa ja yritystä tapahtumaan mukaan. 

 

K-Citymarket Kampus sijaitsee tapahtumapaikkamme vieressä. He tarjoavat yhteis-

työssä tarjouksen tapahtumapäivänämme. Tarjouksessa on kaikki proteiinipatukat -

30% arvolta tapahtumapäivänä. He myös tarjosivat meille arpajaisvoiton, joka arvo-

taan meidän kyselyymme vastaavien kesken tapahtuman jälkeen. Tämä arpajaisvoitto 

on lahjakortti heidän kaupalleen 20 euron arvosta. 
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Toinen yhteistyökumppanimme on Porin leipä. Porin Leipä tarjoaa kolme tuotepaket-

tia arvontaamme varten. Nämä tuotepaketit arvottiin heti tapahtuman jälkeen. Porin 

Leipä tarjosi myös 50-kappaletta leipäpusseja ensimmäisille tapahtumakävijöille. 

 

5.2 Urheiluseurat 

Mukaamme tapahtumaa lähtivät toteuttamaan: Power Team, NMKY - Porin nyrkkeily, 

Sin moo hapkido, heiltä tuli esittelylajeiksi hapkidon lisäksi myös kumdo, hyoldobup, 

sekä kuntonyrkkeily, Energy Puls Wellnes center, sekä heiltä myös julkisuudesta tutut 

henkilöt Rita ja Aki Manninen. MCoach Pori, Pori Bears, Taekwondo, sekä Rugby 

Pori. 

 

5.2.1 Energy Puls Wellnes Center. 

Porissa toimiva kuntosali, jossa on myös ryhmäliikuntaa, sekä personal trainer-palve-

luita. Heidän mukanaan tuli tapahtumaamme myös Rita ja Aki, jotka ovat monelle 

tutut omasta yrityksestään Ritaki Oy. Tapahtumassamme Energy Puls Wellnes Center 

tarjosi ilmaisia kehonkoostumusmittauksia ja niiden analysointeja. Rita ja Aki Ritaki 

Oy:stä vetivät pienimuotoisen ryhmäliikuntatunnin, sekä hyvinvointiluennon. 

 

5.2.2 PowerTeam. 

Porissa toimiva kuntosali, jossa on kattavat kuntosalitilat lähellä Satakunnan ammat-

tikorkeakoulua. Heillä oli tapahtumamme ajan oma ständinsä vieressä pieni kilpailu, 

jossa otettiin aikaa voimalajeissa. Tapahtuman lopussa parhaimman ajan saanut sai 

ilmaisen kuntosalikortin. He myös tarjosivat kilpailuun osallistuville proteiinipatu-

koita ja pipoja. He pitivät myös esittelyn kuntosaliliikkeiden oikeista liikeradoista, esi-

merkiksi syväkyykyn tekniikasta ja liikeradasta. 
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5.2.3 NMKY, Porin nyrkkeily. 

NMKY on porilainen nyrkkeilyseura. Heillä on toiminnassaan tarjolla kilpanyrkkei-

lyä, sekä kuntonyrkkeilyä. Tapahtumassamme heillä oli mahdollista kokeilla eri nyrk-

keilytekniikoita opastuksen kanssa. He myös esittelivät lyöntitekniikoita omalla esiin-

tymisvuorollaan. (NMKY-nyrkkeilyn nettisivut.) 

 

5.2.4 MCoach Pori. 

MCoach Pori on porilaisen Milja Kuikan perustama valmennusryhmä. MCoach Pori 

tarjoaa ryhmävalmennusta, ravintovalmennusta, sekä häneltä saa myös henkilökohtai-

sia valmennuksia. MCoach Pori tarjoaa valmennuksia niin huippu-urheilusta - hyvän 

fiilikseen. Milja tekee myös yhteistyötä opiskelijayrityksen Slice.fi kanssa. Tapahtu-

massa Milja tarjosi terveysjuomashotteja ja omalla esiintymisvuorollaan esitteli ke-

hontasapaino ja koordinaatioharjoituksia tapahtumakävijöille, johon sai aktiivisesti 

osallistua mukaan. (mCoach Pori www-sivut.) 

 

5.2.5 Sin moo Hapkido. 

Porilainen Sin Moo Hapkido seura. He pitivät näytöksen tapahtumassamme. He näyt-

tivät kaikkea kolmea eri lajimuotoa sin moo hapkido, kumdo, sekä hyo do bup. 

Sin moo hapkido on kokonaisvaltaista kehon kontrollointia. Se on kamppailulaji, joka 

ei etene ennalta harjoitellun kaavan mukaan, eikä se myöskään ole voimaan perustuva 

laji. Sin moo hapkido perustuu aistinvaraiseen nopeaan reagointiin. (Scandinavian Sin 

moo hapkidon www-sivut.) 
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5.2.6 Taekwondo 

Taekwondo Pori on taekwondoseura Porista. Suomessa taekwondoa on alettu harras-

tamaan vasta 1970 lopulla. Nykyään lajia harrastetaan kattavasti ympäri Suomen. Poh-

joisessa harrastuksen levinneisyys ei ole kuitenkaan niin suurta, kuin muualla Suo-

messa. Tapahtumassamme Taekwondo Pori ei pitänyt mitään isompaa esittelyä, mutta 

he kertoivat esittelyajallaan heidän seurasta ja sen toiminnasta Porissa.  Heillä oli myös 

tapahtumapisteellään tasapainoilupiste ja leikkimielinen kilpailu pohjautuen taekwon-

dossa tarvittaviin osa-alueisiin (Suomen taekwondoliiton www-sivut 2018.) 

 

5.2.7 Pori Bears 

Pori Bears on amerikkalainen jalkapalloseura Porista. Pori Bears perustettiin vuonna 

1982 Yhdysvalloissa olleen vaihto-oppilaan Aki Nordlingin toimesta. Seuralla oli vuo-

sina 1994-1999 taukoa, eikä seuratoimintaa ollut, mutta toimintaa on lähdetty teke-

mään uudestaan 2000 – luvulla. Pori Bears kertoi omasta toiminnastaan ja heidän pis-

teellään pääsi koittamaan amerikkalaisen jalkapallon heittoa ja sen vastaanottamista. 

(Pori Bears www-sivut 2015) 

 

5.2.8 Rugby Pori 

Porin rugby on rugbyseura Porista. Toiminta on pientä verrattuna moneen muuhun 

paikkaan, mutta Porin Rugbyssä on paikka jokaiselle innokkaalle ja lisätarvetta pelaa-

jille kaivataan. Sen vuoksi tämä tapahtuma on heille myös hyvin otollinen. 

Rugby on rantautunut Suomeen 1968 vuonna. Sen tunnusomaisia piirteitä ovat esimer-

kiksi kunnianhimo, kunnioitus, rehellisyys ja intohimo. Nämä arvot tekevät rugbystä 

niin suositun urheilulajin maailmalla, ja se onkin yksi laajimmiten levinneistä urheilu-

lajeista maailmassa. Tapahtumassa rugby Pori kertoi omasta seurantoiminnastaan. 

Koko tapahtuman ajan pystyi seuran vetäjien kanssa koittamaan ja harjoittelemaan la-

jiheittoja. (Suomen rugbyliiton www-sivut.) 
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6 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TULOKSET 

 

Tuloksia lähdin tutkimaan kahta eri tutkimusmenetelmätapaa hyödyntäen, määrällistä, 

eli kvantitatiivista tutkimusta, sekä laadullista kvalitatiivista tutkimusta. Laadullisella 

tutkimuksella tutkimme tapahtumaan osallistuvia seuroja ja määrällisellä tapahtuma-

kävijöitä. Näin ollen saimme tiedon tapahtumakävijöiden mielipiteistä markkinointi-

viestinnän onnistumisesta, sekä urheiluseurojen mielipiteistä, jotka osallistuivat tapah-

tumaan tapahtumatekijöinä. 

 

Tutkimusongelmaa ratkaistaessa täytyy miettiä, millä keinolla saataisiin varmimmat 

tutkimustulokset ja oikeat tiedot tutkimusongelmiin. Tutkimusongelmat ohjaavat siis 

lähestymistavan valintoja. Tutkimusotteeksi sanotaan ratkaisua, joka saadaan tiedon-

keruu- ja analyysimenetelmillä. (Kananen 2015, 63.) 

 

6.1 Määrällinen tutkimus 

Määrällinen tutkimus on yleisimmin kysely, jolla saadaan tarvittavat tiedot. Määrälli-

sessä tutkimuksessa täytyy aina olla jokin ilmiö, mitä tarkastellaan. (Kananen 2015, 

73.) Meidän tilanteessa Satasisu Syysisku tapahtuman markkinointiviestintä. Ilmiön 

täytyy olla tiedetty kyselyn täyttäjien kesken, jotta vastaaja osaa vastata ilmiötä käsi-

teltäviin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti. Määrällisten tutkimuskysymyksien 

avuksi täytyy olla apukysymyksiä, jotka voivat olla faktapohjaisia, tai mielipidekysy-

myksiä. (Kananen 2015, 73.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin Satasisu Syysisku tapahtuman kävijöille. Heille 

teetettiin kyselylomake, jossa oli strukturoituja kysymyksiä. SAMMAKKOn edustaja 

Satu Koivistolta sain henkilökohtaista tiedonantoa kyselylomakkeisiin ja hän auttoi 

pohtimaan kysymysten luomisessa. 

 

Kysymyksiin pystyi vastaaman viiden vastauksen asteikolla ja se sisälsi seitsemän tut-

kimuskysymystä. Kyselyt olivat strukturoituja kysymyksiä. (Kananen 2015, 74.) Tut-

kimuskysymykset, sekä asteikon arvot näkyvät seuraavassa kuvassa. Kahteen 
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viimeiseen tutkimuskysymykseen ei ole asteikkoa, vaan siihen sai vastata kirjoitta-

malla oman vastauksensa. Lopussa oli myös sitten vapaan sanan rivi, johon sai halu-

tessaan jättää mietteitä tapahtumasta. 

 

Kuva 1.  Kyselylomakkeen kysymykset, sekä asteikko. 

 

Opiskelijoita ollessa myös englanninkielisiä teetimme myös kyselyn englanninkie-

lellä. Liitteissä on kuva kummastakin kyselylomakkeesta. (Liite 5 ja 6.) Kyselylomak-

keen teosta palkittiin opinnäytetyönantajan opiskelijakunta Sammakon lahjoittamilla 

haalarimerkeillä. Myös kaikkien vastanneiden kesken arvoimme yhden K-Supermar-

ket Kampuksen lahjoittaman lahjakortin. 

 

Tulokset keräsin taulukkoon ja esittelen ne tässä työssäni graafisin taulukoin ja kuvi-

oin. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 58.) Määrällisen tutkimuksen kyselylomakkeen ky-

symykset pitäisivät olla sellaisia, että niistä saisi vastaukset omiin tutkimuskysymyk-

siin. (Vilkka&Airaksinen 2003, 60-61.) 

 

6.2 Määrällisten tutkimuskysymyksien tulokset 

Kyselylomakkeita täytti yhteensä 64 ihmistä, joista 49 oli naisia ja 15 miestä. 

Sen erilaisemmin en lähtenyt kuitenkaan näissä tuloksissa sukupuolta erottelemaan, 

sillä siihen ei mielestäni ollut aihetta. Yhden englanninkielisen vastauksen myös sain 
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kyselytuloksiini. Suurin osa vastaajista oli ensimmäisen vuosiluokan oppilaita, mikä 

olikin tavoite ja kohderyhmämme tapahtumassa. Näin saimme paremman ko-

konaiskuvan kohderyhmän mielipiteistä ja palautteista. Seuraavissa kappaleissa 

analysoin kyselylomakkeiden vastauksia. Kerron prosentuaaliset osuudet vastauksista, 

sekä myös kerron omaa mielipidettäni. 

 

 

Kuvio 2. Kyselylomakkeen kysymyksen tulokset: Sain tiedon ajoissa. 

 

Ensimmäinen asiakaspalautteen kohta oli, “Sain tiedon tapahtumasta ajoissa. “Seuraa-

vasta kuvasta näkyy, millä tavoin on asteikossa vastaukset asettuneet kävijöiden 

mielestä. Suurin osa, 64%, on sitä mieltä, että tapahtumasta ilmoitettu informaatio on 

tullut ajoissa. 17% on ollut jokseenkin samaa mieltä, että informaatitoa on tullut 

ajoissa. Loppu prosenttiosuus asteikkojen “en osaa sanoa”, “jokseenkin eri mieltä”, 

sekä “täysin eri mieltä” osalta osuudet menivät tasaisesti kesken, osuudet olivat 6%. 

 

Omasta mielestäni informaatiota tapahtumasta tuli hyvissä ajoin. Ensimmäisille 

seuroille jo 2017 vuoden keväällä, mutta tapahtumatiedotteita yleisölle alettiin 

laittamaan heti kun koulut alkoivat pyörimään, eli kuukautta ennen tapahtumaa. 
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Kuvio 3. Kyselylomakkeen kysymyksen tulokset: Sain tarpeeksi tietoa tapahtumasta 

ja siellä olevista mahdollisuuksista. 

 

Kuvasta näemme, että 41% on täysin samaa mieltä siitä, että tietoa tuli riittävästi tapah-

tuman mahdollisuuksista, sekä ylipäätään, mitä tapahtuma tarjoaa. 32% oli sitä mieltä, 

että jokseenkin samaa mieltä, 17% ei osannut vastata tähän. Jokseenkin eri mieltä asi-

asta oli 8% tapahtumakävijöistä ja täysin eri mieltä oli 2%. 

 

Vaikka prosentuaalisesti suurin osa oli tyytyväisiä information. Tapahtuman mah-

dollisuuksista, pitäisi tulevaisuuden kannalta ottaa tarkkaan silti huomioon tämä 2%. 

Pitäisi pohtia mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän, että muutama prosentti sanoo 

tapahtumakävijöistä, ettei tietoa ole tullut tarpeeksi mahdollisuuksista ja itse tapah-

tumasta. 
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Kuvio 4. Kyselylomakkeen kysymyksen tulokset: Oliko tapahtuman mainostaminen 

onnistunut? 

 

Suurin osa vastaajista, 39%, oli sitä mieltä, että olivat tämän kysymyksen väittämän 

kanssa jokseenkin samaa mieltä. Melko lähelle tuli toinen osa vastaajista, sillä 37% 

vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Nämä prosentit jo kertovat aika 

hyvin sen, että hyvin ollaan onnistuttu tapahtuman mainonnan suhteen, sillä vain 8% 

oli jokseenkin eri mieltä tässä asiassa, sekä 16% saatiin neutraaleja vastauksia, eli en 

osaa vastata - vastauksia. 

 

Tästä olen hyvin iloinen, että ihmiset ovat kokeneet tämän hyvin onnistuneeksi osa-

alueeksi. Mainonta on kuitenkin hyvin oleellinen osatekijä markkinointiviestinnässä, 

joten tämä viestii hyvää palautetta. Myös se, että täysin eri mieltä ei ole tämän väittään 

kanssa ollut kukaan ihminen on hyvä merkki. 
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Kuvio 5. Kyselylomakkeen kysymyksen tulokset: Tapahtuman markkinointi tapahtui 

oikeassa kanavassa. 

 

Tämäkin kuvio näyttää hyvin lupaavalta heti ensisilmäyksellä. Suurin prosenttiosuus 

tulee täysin samaa mieltä oleville vastauksille, joita on 41%. Jokseenkin samaa mieltä 

on myös korkeilla prosenteilla 39%. Mielestäni tämä väittämä on mennyt oikein hyvin 

myöskin, ainoa harmillinen ja todella iso huomio silti, että 5% on vastannut jokseenkin 

eri mieltä, eli kuitenkin jonkun verran olisi pitänyt tässä parantaa. 15% oli neutraaleja 

vastauksia, eli en osaa sanoa – vastauksia. 

 

Tähän vastaukseen uskoisin, että vaikutti hyvin paljon oliko käynyt koulullamme 

paljon välituntien aikaan pyörimässä, tai oliko sattumoisin tapahtumasivumme Face-

bookissa osunut silmään. Myöskin koulun ulkopuolelta tulevat varmaan kokivat ka-

navoiden suuntautumisen hieman negatiivisemmin, kun suurin osa markkinoinnista 

tapahtui koulupiirissä. 
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Kuvio 6. Kyselylomakkeen kysymyksen vastaus: Tapahtuma oli kohdennettu hyvin 

kohderyhmälle. 

 

Tämä vastauskuvion piirakka on jakautunut melko tasaisesti kolmeen osaan.  Tässäkin 

väittämässä suurin osa kävijöistä, 41% oli täysin samaa mieltä siitä, että tapahtuma oli 

kohdennettu kohderyhmälle hyvin. Myös toiseksi tuli jokseenkin samaa mieltä, 

prosenttiosuudella 36%. Se on hyvin tyydyttävä prosenttiosuus ja vastaus myöskin. 

Neutraaleja vastauksia oli tässä kuvion vastauksissa ennätysmäärä näistä vastauksista, 

22%. Jokseenkin samaa mieltä oli 1%, sekä huomioitava 0% täysin eri mieltä olevien 

joukossa taas, mikä on positiivista. 

 

Tässä huomaamme, että markkinoinnin kohdennus kohderyhmälle onnistui ja tästä 

kohdasta voi myös olla hyvillä mielin kohti jatkoa. Kyselylomakkeen vastauksistakin 

sen huomasi aika hyvin, sillä suurin osa oli Satakunnan ammattikorkeakoulun en-

simmäisen vuosikurssin opiskelijoiden vastauksia, joka oli meidän 

pääkohderyhmämmekin. 

 

Kyselylomakkeen kohdissa 6 ja 7 oli vapaampi vastausmuoto mahdollisuus. Kaikkin 

64 vastauspaperiin emme saaneet niistä tuloksia, mutta tiivistän vastaukset kummas-

takin. 

 

Kysymyskohtaan, mitä kautta kuulit tapahtumasta saatiin kattavasti tietoa siitä, miten 

kohderyhmä sitten loppujen lopuksi sai tiedon korviinsa tapahtumasta. 
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Tapahtumakävijät kuulivat tapahtumasta koulun kautta: promoständeiltä, tunnilla pu-

huttiin tapahtumasta, sekä tultiin puhumaan meidän järjestäjien toimesta luokkaan, 

mainosflyereita koulullamme, Samkin mainokset, Samkin sähköposti. Sosiaalisesta 

mediasta, etenkin Facebookista. Itse meiltä järjestäjiltä, kavereilta ja luokkalaisilta oli 

myös viesti levinnyt etenemään. Joku ei ollut kuullut mistään ja huomasi sitten kou-

lussa, että jotain tapahtuu Agora-salissa, sekä toisille käytävällä tultiin kertomaan 

tapahtumapäivänä tapahtumasta. 

 

Vastauksia lukiessaan tulee huojentunut olo, mikään mainonta mitä tapahtumaan 

suunniteltiin ja toteutettiin ei ollut epäonnistunut, sillä moni niistä kanavoista toi 

tapahtumaan väkeä. 

 

Toinen kysymys oli minkälaisen mielikuvan sai tapahtumasta markkinoinnin kautta. 

Eli tässä puhutaan nyt ennen tapahtumaa edeltävistä fiiliksistä, mitkä syntyi 

mainostamisen myötä. Tähänkään en saanut jokaiselta vastausta, niinkuin en edel-

liseenkään. Vastauksista selvisi, että mainonta on antanut mielikuviksi erilaisia adjek-

tiiveja, sekä ajatuksia minkälainen tapahtuma voisi olla. Huomasin vastauksia 

tutkiessani, että osa ihmisistä oli laittanut siihen myös syyn miksi tuli tapahtumaan, 

sekä kehitysehdotuksia. Käyn ne sitten vielä erikseen läpi vapaan sanan kanssa näiden 

adjektiivien jälkeen. Adjektiivit, jotka kuvailivat markkinoinnista tulleita mielikuvia, 

olivat: liikunnallinen, monipuolinen liikuntatapahtuma, hyvä tapahtuma, kivat 

mainokset, energinen ja pirteä, suomalainen, porilainen, mielenkiintoinen tapahtuma, 

positiivinen tapahtuma, erinomainen tapahtuma, reipas, hyvinvointitapahtuma, iso ja 

aktiivinen tapahtuma, hyödyllinen ja hauska. 

 

Vastaajat odottivat tapahtumassa mainonnan kautta urheilulajien esittelyä, luentoa, 

paljon urheiluseuroja. He odottivat, että tapahtuma tarjoasi ilmaista leipää, hyvin-

vointi- ja fitness-aiheisia alueita. 

 

Vapaan sanan kategoriaan osuneita ja tulleita vastauksia listaan tähän. Silmiin pistää 

yksi vastaajan vastaus, kun hän kirjoitti, ettei ollut nähnyt markkinointia. Tämä on aina 

harmillista kuulla, kun toivoisi, että jokainen olisi kuullut tapahtumasta. Osa odotti 

hieman erityyppisiä lajeja tapahtumaan, kuten jääkiekko tai salibändyä. 

 



36 

 

Kehitysehdotuksia tuli esimerkiksi, että tapahtuma olisi ollut parempi opiskelijatapah-

tuma maanantaina tai keskiviikkona pidettynä. Myös enemmän sähköposti markki-

nointia toivottiin, sekä muutenkin rummutusta markkinointiin. Tämä on kyllä totta, 

että aina voisi olla enemmän markkinointia, sitä ei voi olla koskaan liikaa. 

 

Todella piristävät kaksi kommenttia, jotka haluan lisätä tähän loppuun olivat: tapah-

tuma ylitti odotukset, sekä tarvittavat tiedot hänelle löytyivät tapahtumasta. Onnis-

tumisia tuli siis tapahtuman tekijöille palautteita lukiessa. 

6.3 Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen teetin teemahaastatteluna Satasisu Syysisku tapahtumaan 

osallistuvien urheiluseurojen ja yritysten vastuuhenkilöille. Teemahaastattelut ovat 

puolistrukturoituna vapaampi ja hieman helpompi muoto kerätä tietoa ja informaa-

tiota. (Vilkka&Airaksinen 2003, 63.) Minun kohdallani osan teemahaastatteluista hoi-

din puhelimitse, mutta yhden kasvotusten. Teemana oli Satasisu Syysisku tapahtuman 

markkinointiviestintä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tyypillistä kerätä aineisto 

tällä tavoin, sitä kutsutaan myös postikyselyksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57.) 

 

Minulla oli myös teemaan sopivia aihealueita koskien markkinointiviestintää tapahtu-

massa. Haastattelujen analysointi on monivaiheista, ensiksi aineisto täytyy luokitella 

ja sen jälkeen analysoida. Tämän jälkeen tulee vielä tutkimusaineiston tulkitseminen. 

Näiden kolmen osa-alueen painotus tutkimuksen analysoinnissa voi vaihdella tutki-

muskohteesta, sekä tutkijasta riippuen. (Ruusuvuori J. Nikander P. & Hyvärinen M. 

2010, 11.) 

6.4 Teemahaastattelun aihe-alueet 

Laadullisen teemahaastattelun aihe alueet olivat: 

• Mielikuvan saaminen markkinointiviestinnän kautta? 

• Mistä sait tiedon tapahtumasta ja sen ajoitus? 

• Minkälainen mielikuva jäi tapahtumasta ja vastasiko se markkinointiviestinnän 

mainontaa ja sen antamaa mielikuvaa? 
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• Saavuttiko markkinointiviestintä hyvin ihmisiä ja käytettiinkö markkinointi-

viestinnän keinoja teidän mielestä hyvin? 

• Miten teidän mielestä markkinointiviestintä toimi? 

• Minkälainen tiedotustoiminta oli teihin? 

• Näitkö kuvan ständistämme ja miltä se näytti? 

• Näitkö facebook tai instagram sivujamme tapahtumasta? Miltä ne näyttivät ja 

tuliko informaatiota tarpeeksi? 

• Näitkö mainoksemme lehdessä? 

6.5 Teemahaastattelujen litterointi 

Litterointi on puhelinkeskustelun sanasta sanaan purkamista. Litteroinnin tarkkuus pe-

rustuu oman opinnäytetyön tutkimusongelmaan ja sen metodisien lähestymistapojen 

mukaan. Suositeltava tarkkuus litteroinnille on keskusteluanalyyttinen litterointi. Tä-

män litterointi tarkkuuden on kehitellyt Gail Jefferson. (Ruusuvuori ym. 2010, 424-

425.) Oman haastatteluni kiinnostus kohdistuu haastattelussa esiin tuleviin asiasisäl-

töihin ja tällöin kovin tarkka litterointi ei ole tarpeellista. Tärkeää on litteroida haas-

tattelijan puheenvuorot, näin ollen nähdään pystyisikö haastateltavan sanavalinnat 

mahdollisesti vaikuttamaan haastateltavan vastauksiin tai näkökantoihin. (Ruusuvuori 

ym. 2010, 424-425.) 

 

Teemahaastatteluni litteroin, kun haastattelut ovat ohi. Minun tilanteessani, kun hoi-

dimme haastattelut suurimmaksi osaksi puhelimen välityksellä, olen pyytänyt luvan 

jokaiselta haastateltavalta, saanko minä nauhoittaa kyseisen puhelukeskustelun. Perus-

telin pyynnön sillä, että tämän avulla pystyisin käsittelemään vastauksia paremmin 

haastattelun jälkeen. Muutaman kohdalla kyllä kirjoitin vastaukset suoraan puhelun 

aikana paperille ja yhden haastateltavan näin kahvin merkeissä kasvotusten. 
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6.6 Laadullisten tutkimustuloksien analysoinnit 

Kaiken kaikkiaan vastaukset olivat melko samanlaisia, lukuun ottamatta kahdella 

haastateltavalla oli hyviä rakentavia palautteita alueista joita voisi kehittää tulevaisuu-

dessa. Käyn nyt läpi nämä ja analysoin jokaisen haastatteluteeman vastaukset. 

 

Ensimmäinen teemakohta oli mielikuvan saaminen markkinointiviestinnän kautta. 

Myöskin se, vastasiko tapahtuma lopulta niitä mielikuvia mitä syntyi. Kaikki saivat 

hyvin positiivisen kuvan tapahtumasta, monelle oli tullut urheilullinen tapahtuma mie-

leen, sekä että kyseessä on opiskelijatapahtuma. Mielikuvat olivat myös vastanneet 

totuutta omien ajatusten ja itse tapahtuman välillä. On hyvin tärkeää kuulla, että mie-

likuvat vastasivat tässä heillä todellisuutta edes hieman. Siitä saa itse varmuuden, että 

on mainostanut ja luonut tapahtumalle oikeanlaista imagoa ja mielikuvaa. Jos näin ei 

kuitenkaan olisi ollut, olisi se mielestäni voinut antaa todella huonon ensivaikutelman 

tapahtumakävijälle, jota olisi ehkä ollut vaikea enää voittaa paremmaksi tapahtuman 

kuluessa. 

 

Toinen teemakohta oli mitä kautta saatiin tieto tapahtumasta ja sen ajoitus.  Seurat 

vastasivat aika samanlaisesti, että omasta seurastaan, tällöin puhelimenpäässä on ollut 

henkilö, joka ei ollut vastaanottamassa tietoa valitettavasti meiltä. Useampi henkilö 

kerkesi ensimmäiset sanat kuulla opinnäytetyöohjaajaltani Tero Tuomelta, olimme ol-

leet yhteydessä heti Teron jälkeen heihin. Ajoitus tapahtuman tiedoista oli ollut jokai-

sen mielestä hyvissä ajoin. 

 

Kolmas teemakohta oli, että saavuttiko markkinointiviestintä ihmiset ja oliko mai-

nonta näyttävää ja tarpeeksi esillä? Tähän teemakohtaan tuli hyvin ristiriitaisia vas-

tauksia, osan mielestä se tavoitti hyvin juuri oppilaat ja Satakunnan ammattikorkea-

koulun sisäisen väen, mutta toiset olivat aivan päinvastaista mieltä, että Satakunnan 

ammattikorkeakoulun ulkopuoliset tavoitti, muttei opiskelijoita. Väkimäärästä oli 

myös kaksijakoista vastausta, osan mielestä oli hyvin väkeä, mutta suurimman osan 

mielestä se kaipasi väkeä vielä enemmän. 

 

Neljäs teemakohta oli markkinointiviestinnästä, saavuttiko se hyvin ihmisiä ja käytet-

tiinkö markkinointiviestinnän keinoja hyvin. Yllättävän moni vastaajista ei osannut 
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vastata tähän, osasyynä on varmaankin se, että markkinointiviestintää oli suurimmaksi 

osaksi koululla, jossa kysyjät eivät olleet paikan päällä markkinointiviestinnän aikana. 

Tämän lisäksi kohderyhmän ollessa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ta-

pahtui suurin osa mainonnasta siellä. Tämän vuoksi eivät haastateltavat kohdanneet 

niin hyvin markkinointiviestintää. 

 

Miten markkinointiviestintä sitten kaiken kaikkiaan toimi. Suurimmaksi osaksi haas-

tateltavat olivat tyytyväisiä siihen, edelleen pientä vaikeutta näkyi vastaamisessa, kun 

he eivät olleet niin perillä koulun sisäisestä markkinointiviestinnästä. Mutta päälliset 

ajatukset olivat positiiviset. 

 

Tiedotustoiminnasta saimme todella hyvät arvostelut. Se oli sujuvaa, luontevaa ja 

joustavaa, sekä kaikki tiedotukset tulivat ajoissa seuroille aikataulutuksista ja muista 

informaatioista. Yksi haastateltava antoi arvosanaksi jopa loistavan. Tästä olen erittäin 

tyytyväinen, sillä kontaktien luominen on alalla hyvin tärkeää ja iso osa markkinoin-

tiviestinnän kokonaisuutta. Sen vuoksi on mahtava jättää tuollainen mielikuva yhteis-

työkumppanille. Jos tiedotustoiminta ei toimi yhteyshenkilöihin luontevasti ja kun-

nolla, ei silloin etene asiat halutulla tavalla eteenpäin. 

 

Mainoksien näkeminen lehdessä, Instagramissa tai Facebookissa. Vain yksi ihminen 

näki lehtimainoksen, joka kertoo paljolti siitä, että nykyisin markkinointiviestinnän 

mainontaa kannattaa harjoittaa enemmän sähköisesti. Toki vielä on muutamia, jotka 

lukevat lehtimainoksia, mutta suurin osa väestöstä on siirtynyt nykyisempään vaihto-

ehtoon. Facebook oli myös huomattavasti seuratumpi tili, kuin Instagram. Informaa-

tiota näille sosiaalisen median tileille tuli haastateltavien mielestä tarpeeksi. 

 

Rakentavissa palautteissa toivottiin enemmän rummutusta, eli vielä enemmän mark-

kinointiviestinnän eri kanavia kovempaan käyttöön. Myös tapahtuman osallistujamää-

rään kaivattiin enemmän väkeä, jota voisi edesauttaa esimerkiksi eri tapahtuma-aika, 

sekä päivä ja myöskin vielä suurempi mainonta. 
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6.7 Asiakastyytyväisyyksien luotettavuus 

Tutkimusten luotettavuuden tutkiminen on laadun varmistamista. Jotta 

opinnäytetyöstä saataisiin laadukas, täytyy tutkimustuloksien luotettavuuden olla 

hyvä, sekä validiteetin ja reliabiliteetin avulla. (Kananen 2015, 338.) Totuutta määri-

tellään tutkimustuloksissa relatismin avulla, tai korrespondenssiteorian mukaan. Rel-

atismi käsittelee totuutta suhteellisesti ja sen mukaan totuus on suhteellista, koska 

tutkija katsoo ja ajattelee tutkittavaa tuotosta omista lähtökohdista. Haaparannan ja 

Niiniluodon [1998] korrespodenssiteorian mukaan totuus pohjautuu ajatuksen, tai lau-

seen välisiin vastaavuuksiin. (Kananen 2015, 337 [Haaparanta&Niiniluoto 1998]). 

 

Tutkimustulos on herkkä virheille. Virheet voivat johtua joko tutkimus aineistosta, 

tutkittavista tutkimuskysymyksistä, tai itse tutkijasta. (Kananen 2015, 338.) Tutkija 

käy läpi tuotostaan ja ympäristöään oman viitekehyksen ja näkemyksensä kautta. (Ka-

nanen 2015, 339.) 

 

Haastattelua purkaessa täytyy ottaa huomioon se, että haastattelu on aina mennyttä 

aikaa. Tähän liittyen tutkimustulokset ovat muistin varassa. Tämän vuoksi haastattelun 

tutkimustuloksia täytyy katsoa hieman epäilevästi, sillä varmuutta siitä, onko tieto 

luotettava ei ole. Haastateltava voi tehdä haastatellessaan myös tutkimusvirheen 

haastatteluteemoja valitessaan, mutta myös sen lisäksi haastateltavana oleva voi tulkita 

ne väärin. (Kananen 2015, 340.) 

 

Vertailessa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden tuloksia näemme 

näiden eroavaisuuksia. Laadullinen tutkimus on yleisesti ottaen objektiivisempi, kuin 

määrällinen. Siltikään täysin objektiivista tutkimustietoa ei laadullinen tutkimuskaan 

kykene antamaan. Tällöin tutkimustulokset ovat kyselylomakkeella, sekä tutkimus-

tuloksiin ei voi vaikuttaa haastateltavan sävyt kysymyksiä kertoessa, eli se näyttäytyy 

kaikille samanlaisena. Silti totuus vastaajan vastauksissa ei ole varma, koska ei voida 

olla varmoja vastaajan rehellisyydestä. (Kananen 2015, 340-341.) 
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Teemahaastatteluissa joutuu miettimään hieman epäluotettavimmin tuloksia, sillä 

myönnän, että haastatteluissa saatoin antaa pientä positiivista mielikuvaa kysymysai-

heita heittäessäni. Tämä tapahtui, kun yritin selvittää kohdennettuja vastauksia kysyt-

täviltä paremmin aihealueisiin. Annoin lauseisiin positiivisia sanoja, kuten ”hyvä”, 

mikä voi mieleen aiheuttaa positiivisempia mielikuvia. Myös teemahaastattelu kysy-

mykset ovat ehkä liian suoria, eikä niinkään laajoja. 

 

Teemahaastattelut eivät olleet täysin oman pääni varassa, sillä nauhoitin haastattelu-

puhelut haastateltavien luvalla. Tällöin teemahaastattelut ovat luotettavimpia, kuin 

yleisesti ottaen ne voisi olla. Asian kulmakivi kuitenkin on, että ne ovat tehty puhelin-

keskustelulla. eikä keskustelusta välttämättä saa niin syvällistä, kuin esimerkiksi pu-

huessa vastakkain aiheesta. 

 

Tieteellisiä tutkimustuloksia tarkastellaan validiteettien ja reliabiliteettien avulla. Nii-

den avulla tutkitaan luotettavuutta. Vaikeutta antaa tarkasteluun se, että laadullisessa 

ja määrällisessä tutkimuksessa on niin paljon eroja niiden mittaamisessa. (Kananen 

2015, 343.) Reliabiliteetti toisin sanoen, reliaabelius voidaan mitata monella tavalla, 

mutta yleisin tapa on se, onko tulos sama, jos sen tekisi uudestaan. Meidän tilanteessa, 

jos Satasisu Syysisku järjestettäisiin uudestaan, täytyisi tulos olla sama, jotta tulos olisi 

reliaabeli. Voi siis ajatella, että meidän tutkimustulosta ei voida pitää reliaabelina. Va-

liditeetti, eli validius on luotettavuuden kannalta tutkimustulosten pätevyyttä. Päte-

vyys tarkoittaa, onko tutkimuksessa, esimerkiksi meidän tilanteessa kyselylomak-

keissa, tai teemahaastatteluissa vastaaja ymmärtänyt ja vastannut oikean ymmärryksen 

mukaan kysymyksiin. (Hirsijärvi ym. 2006, 216.& Kananen 2015, 343.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus tutkinnassa ei reliabiliteetti- ja validiteettikäsit-

teitä pystytä hyödyntämään kovin helposti, sillä niiden käsitteet ovat monitahoiset. 

(Kananen 2015, 352.) Omaa työtä katsoessani reliabiliteetin kautta varmaksi ei voi 

sanoa mitään, mutta arvioisin, että tulokset määrällisessä, että laadullisessa työssä voi-

vat olla aina muuttuvia eikä pysyviä. Ei kuitenkaan tutkita tieteellistä faktaa, vaan toi-

minnallista opinnäytetyötä. 

 

Kvantitatiivinen tutkimus on kuitenkin ollut suhteellisen luotettava, sillä saimme 64 

vastauslomaketta kävijöiltä. Tarkkaa tietoa kuitenkaan koko osallistujamäärästä 
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tapahtumassamme ei ole, joten ei voida sanoa tarkkaan mikä on tämän vastaajakunnan 

prosentuaalinen osuus koko tapahtumakävijöistä. 

7 POHDINTA 

 

Mielestäni opinnäytetyöni on mielenkiintoinen ja tärkeä jatkoa ajatellen, jos tapah-

tuma saa jatkoa tulevaisuudessa. Sen tekeminen oli haastavaa, mutta hyvin opetta-

vaista. Isoin asia mielestäni oli, että tässä oppi koko ajan jotain uutta ja sai kehittää 

omaa tietotaitoaan. 

 

Markkinointiviestintää voisi tietenkin aina parantaa ja lisätä, mutta kaiken kaikkiaan 

ensimmäiseksi tapahtumaksi tämä oli hyvin suoritettu. Seuraavaan tapahtumaan kan-

nattaisi harkita tapahtumapäivää paremmin. Toki meillä oli niin täyttä jo Agora-salin 

varauskalenterissa, ettei meille jäänyt hirveästi valinnanvaraa, mutta jatkossa opiske-

lijatapahtumalle jokin muu päivä, kuin perjantai. Esimerkiksi maanantai tai keski-

viikko olisi hyvä vaihtoehto. Tapahtumapäivä nimittäin verotti todella paljon ihmisiä 

tapahtumasta, kun suurin osa koululaisista oli jo kotona, sillä heidän viikonloppunsa 

oli jo alkanut, eikä silloin ylimääräinen koululla oleskelu oikein kiinnosta. 

Myöskin kannattaisi ajaa ja anoa asiaa tapahtumaa varten, että kaikki koulutunnit olisi 

peruttu tapahtuman ajaksi, tällöin ei olisi koulutunnitkaan esteenä tapahtumaan 

pääsylle. 

 

Opiskelijakunta Sammakon työntekijän, Satu Koiviston mietteet opinnäytetyöstäni 

olivat positiiviset. Töitä on tehty hänen mielestään tähän työhön paljon, sekä aikaa 

kulutettu. Markkinointiviestinnän tutkiminen on yhdistetty tekstiin hyvin, sillä mate-

riaalia on ollut runsaasti. (Satu Koivisto, SAMMAKKOn edustaja.) 
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8 YHTEENVETO 

 

Tulevaisuudessa uskon ja toivon, että tapahtuma saa jatkoa tulevina vuosina. Markki-

nointiviestintään voisi jatkoa ajatellen pitää punaisena lankana sen, että sitä ei voi olla 

ikinä liikaa. Kaikki mainonta mistä kanavasta vain on hyödyllistä, mikä tuo näkyvyyttä 

kohderyhmälle. 

 

Tälle tapahtumalle oivallisimmat markkinointiviestintätavat olivat pääsääntöisesti so-

siaalinen markkinointi, digitaalinen markkinointi, mainonta, sekä henkilökohtainen 

myyntityö. Mainonnasta lehtimainonta kannattaa suosiolla jättää, jos kohderyhmä on 

sama. Se ei nimittäin tavoittanut tarpeeksi ihmisiä. 

 

Yhteenvetona haluan sanoa vielä, että tapahtuma oli mielestäni onnistunut markki-

nointiviestinnän osalta, etenkin kun otettiin huomioon, että kyseessä oli minun en-

simmäinen markkinointiviestinnän laatiminen tapahtumalle. Myös tutkimustulokset 

osoittivat sen, että markkinointiviestintä onnistui. Uskoisin, että tämä luo kiinnostusta 

jatkoon Satasisu Syysiskulle, sekä itselleni tapahtumamarkkinointiviestinnässä. 

 

Tämän aiheen kokonaisuus on sen verran suuri, että siinä oppii koko ajan uutta ja se 

antaa uusia näkemyksiä ja tietoa. Kehittyminen on tällä osa-alueella välttämätöntä 

nykymaailman kehittyessä, eikä sitä voi liikaa opiskella. 
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