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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Hämeen Keskiaikafestivaalin leirin toimintaa vuo-

den 2017 asiakaspalautteiden pohjalta. Molemmat tämän työn tekijät osallistuivat vuoden 2017 

Hämeen Keskiaikafestivaalille, toinen harjoittelijana ja toinen talkoolaisena. Kyseisen vuoden ta-

pahtumaan osallistuneille majoittujille jaettiin sähköinen palautekysely tapahtuman jälkeen ja nii-

den pohjalta muodostettiin kehitysehdotuksia tulevia tapahtumia varten. Tapahtumassa on vuo-

sittain leiri, jossa harrastajat majoittuvat omissa teltoissaan. Hämeen Keskiaikafestivaali on vuo-

sittain järjestettävä tapahtuma Hämeenlinnassa. Vuonna 2017 kävijöitä oli ennätysmäärä, n. 24 

000. Tapahtumassa on keskiaika-aiheista ohjelmaa, markkinakojuja, sekä leirintäalue. 

 

Toimeksiantajana työssä toimi Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy. Opinnäytetyössä on käsitelty 

tuotekehitystä, tapahtuman järjestämistä ja majoitusta. Tutkimus, jonka pohjalta kehittämissuun-

nitelma tehtiin, oli kvantitatiivinen. Palautekyselyn vastauksista osa oli keskenään samanlaisia, 

mutta myös ristiriitaisuuksia löytyi. Työ toteutettiin keväällä 2018.   



 

ABSTRACT 
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Objective of this thesis is to develope camping in Häme Medieval Festival. Development plan has 

been written based on answers of the customer survey in 2017. Both authors of this thesis were 

working in Häme Medieval Festival 2017, one as a trainee and the other as volunteer. After the 

event of 2017, customer survey was sent via email to those who were camping in the festival 

area. Answears were used as a base for development plant for future events. Event has a camp-

ing area, where medieval times enthusiasts can camp in their own tents. Häme Medieval Festival 

is yearly event held in Hämeenlinna. In 2017 event had record breaking amount of quests, about 

24 000. There is medieval themed program, medieval market and camping area.  

 

Commisioner of this thesis is Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy. Thesis addressed product devel-

opment, event organisation and accommodation. Research that was used in making of develop-

ment plan was quantitative. Some of the answers in the customer survey were similar, and others 

had some conflicts with each other. Thesis was written in spring 2018. 
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1  JOHDANTO 

Tuotekehitys on tärkeä elementti millä tahansa alalla. Se takaa menestyneen lii-

ketoiminnan ja jatkuvan kasvun. Tuotteita kehitetään vastaamaan asiakkaan tar-

peisiin ja menestymään kilpailussa muiden alan palvelujen kanssa. Tuotekehitys 

on välttämätöntä, mikäli haluaa pysyä mukana nopeasti kasvavalla matkailualalla.  

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on luoda kehittämissuunnitelma 

Hämeen keskiaikafestivaalin leirille vuonna 2017 kerättyjen asiakaspalautteiden 

pohjalta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hämeen keskiaikatapahtumat Oy. 

Molemmat opinnäytetyötä tekevät opiskelijat osallistuivat vuoden 2017 tapahtu-

man tekemiseen, toinen harjoittelijana ja toinen talkoolaisena. Tapahtuma järjes-

tetään vuosittain, joten siihen liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehittämiselle on 

jatkuva tarve.  

Keskiaikatapahtumat ovat kulttuuritapahtumia, joissa esitellään keskiaikaista elä-

mää erilaisten ohjelmien, myyntikojujen ja pukeutumisen muodossa. Hämeen kes-

kiaikafestivaalin ohessa muita Suomessa järjestettäviä keskiaikatapahtumia ovat 

esimerkiksi Turun keskaikaiset markkinat ja Hollolan keskiaikatapahtuma. Hä-

meen keskiaikafestivaali on yksi Suomen suurimmista keskiaikatapahtumista. Se 

järjestetään joka vuosi kesällä Hämeenlinnassa Hämeen linnan kupeessa. 

Vuonna 2017 festivaali järjestettiin elokuussa ja se kesti viisi päivää.   

Vierailla on Hämeen keskiaikafestivaalilla mahdollisuus majoittua koko tapahtu-

man ajaksi kyseiselle alueelle keskiaikaleiriin. Vuoden 2017 tapahtuman jälkeen 

kävijöille jaettiin sähköinen kysely, jolla kartoitettiin tyytyväisyyttä tapahtuman lei-

riin. Kyseisten vastausten pohjalta oli tarkoitus luoda kehittämissuunnitelma, joka 

kattaa kehitysehdotuksia leirille seuraavia vuosia varten.  
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2  TOIMEKSIANTAJA JA KULTTUURIMATKAILU 

2.1  Hämeen keskiaikatapahtumat Oy 

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä toimii Hämeen keskiaikatapahtumat Oy. 

Yhtiön Omistaa Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry, joka on aiempina vuosina jär-

jestänyt tapahtumaa nimellä Hämeen keskiaikamarkkinat. (Kortesuo 2018.) 

Hämeenlinnan keskiaikayhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnos-

tusta hämäläiseen, suomalaiseen ja pohjoismaiseen keskiaikaiseen kulttuuriin ja 

elämäntapaan. Yhdistyksellä on toimistotilat Hämeen linnan kupeessa vanhoissa 

ojennuslaitoksen tiloissa. Toimiston yhteydessä sijaitsevat myös Hämeen keskiai-

katapahtumat Oy:n hallinnoima pukuvuokraamo sekä yhdistyksen ja yhtiön varas-

totilat. (Kortesuo 2018.) 

Hämeen keskiaikatapahtumat Oy perustettiin alkuvuodesta 2017, ja sen omistaa 

sataprosenttisesti Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry. Yhtiöittäminen mahdollis-

taa mm. tapahtuman kasvun, sillä yhdistys ei yleishyödyllisenä toimijana voinut 

olla tällaisen toiminnan taustalla. Yhtiölle tämä kuitenkin on mahdollista. Lisäksi 

yhtiö on toimivampi organisaatiorakenne esimerkiksi kasvavan toiminnan muka-

naan tuomassa alv-velvollisuudessa. Yhtiölle siirtyivät myös yhdistyksen tärkeim-

mät tulonlähteet: keskiaikafestivaali ja muut tapahtumat, pukuvuokraus sekä his-

torian elävöitys tilauksena asiakastapahtumiin. (Hannuntytär 2017.) 

Hämeen keskiaikafestivaalin lisäksi Hämeen keskiaikatapahtumat Oy järjestää 

myös pienempiä tapahtumia ja jäsenretkiä. Esimerkkinä keskiaikaiset pidot jotka 

järjestettiin Hämeenlinnassa marraskuussa 2017, sekä syyskuinen retki Kemiön-

saareen keskiaikaisille saaristolaismarkkinoille. (Kortesuo 2018.) 
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2.2  Hämeen keskiaikafestivaali 

Hämeen keskiaikafestivaali on Hämeenlinnassa vuosittain järjestettävä keskiaika-

tapahtuma. Tapahtuma järjestetään Hämeen keskiaikaisen linnan ympäristössä. 

Keskiaikafestivaali on Kanta-Hämeen suurimpia yleisötapahtumia ja Suomen suu-

rimpia keskiaikatapahtumia. (Kortesuo 2018.) 

Tapahtuma-alueena toimii Linnanpuisto, joka festivaalin ajaksi rajataan aidoilla. 

Puisto vuokrataan tapahtumaa varten Hämeenlinnan kaupungilta. Alueelle myy-

dään sekä päiväkohtaisia että koko festivaalin kattavia pääsylippuja. Lippuja voi 

ostaa etukäteen internetistä tai tapahtumapaikalta porteilta. Tapahtumalipulla pää-

see myös alueella oleviin Hämeen linnaan, tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajeja esit-

televään Museo Militariaan sekä Vankilamuseoon. Festivaalin aikana museot ei-

vät myy omia lippujaan, vaan pääsy on ainoastaan festivaalirannekkeella. Tapah-

tuma-alueelta löytyy markkinatori myyjineen ja työnäytöksineen, ravintolapalve-

luita, keskiaikaleiri sekä monenlaista ohjelmaa. Alueella on rajatut anniskelualu-

eet. Alueella yöpyvät keskiaikaleirin asukkaat sekä osa kauppiaista ja henkilökun-

nasta. (Kortesuo 2018.) 

Hämeen keskiaikafestivaali on järjestetty nykyisellä nimellään ensimmäisen ker-

ran vuonna 2017. Tätä ennen tapahtuma järjestettiin nimellä Hämeen keskiaika-

markkinat. Nimenvaihdoksen taustalla on ohjelman lisääntyminen ja tapahtuman 

laajentuminen pelkistä markkinoista. Vuonna 2017 oli myös ensimmäinen kerta, 

kun tapahtuman järjestäjänä toimi Hämeen keskiaikatapahtumat Oy. Tapahtuma 

on järjestetty vuodesta 1997 asti, joten vuosi 2017 oli 20. juhlavuosi. Tapahtuma 

järjestettiin tästä huolimatta 19. kerran. Tapahtuma on kasvanut vuosien varrella 

huomattavasti. (Kortesuo 2018.) 

Vuonna 2017 Hämeen keskiaikafestivaalin kesto oli keskiviikosta sunnuntaihin 

16.-20.8., ja tapahtumalla oli yhteensä n. 24 000 kävijää. Tapahtumalipun hintaan 

kuuluva ohjelma sisälsi mm. hevosturnajaiset, viikinkien taistelunäytöksiä, bu-

hurtin (taistelua tylpillä teräaseilla haarniskoissa) SM-osakilpailun, työpajoja lap-

sille, musiikkiesityksiä sekä lauantain pääesiintyjänä hämeenlinnalaislähtöisen 
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metalliyhtyeen Turisaksen. Lipunhintaan sisältyvän ohjelman lisäksi perjantai-il-

tana olivat tuliturnajaiset sekä iltapidot, joihin molempiin myytiin erillisiä lippuja. 

(Kortesuo 2018.) 

Tapahtuma käyttää työvoimana paljon vapaaehtoisia talkoolaisia. Talkoolaisia on 

vuosittain noin 300. Noin 15 aktiivia tekee vapaaehtoistyötä ympärivuotisesti. Suu-

rin osa talkoolaisista työskentelee tapahtuman ajan, mutta osa käy kesän aikana 

kokouksissa ja tapaamisissa. Talkoolaiset saavat järjestäjältä rannekkeet koko ta-

pahtuman ajaksi, teemaan sopivat työvaatteet lainaan pukuvuokraamosta sekä 

työpäivän pituudesta riippuen joko kahvin tai kahvin ja ruuan. Muualta kuin Hä-

meenlinnasta tuleville talkoolaisille on tarjolla telttamajoitus. Kesällä järjestetään 

talkootapaamisia, joihin talkoopestistä kiinnostuneet voivat tulla saamaan lisätie-

toja, ilmoittautumaan talkoolaiseksi, sovittamaan ja varaamaan työvaatteita, sekä 

tutustumaan toimintaan. Talkoolaisten työtehtäviin kuuluu mm. somistus, raken-

nus, lipunmyynti, infossa työskentely sekä siisteydestä huolehtiminen. (Kortesuo 

2018.) 

Tapahtuman vartiointi ja järjestyksen valvonta on ostettu turvallisuusalan yrityk-

seltä. Tapahtuma-alueella on tilannekeskus, jossa seurataan tapahtuman turvalli-

suustilannetta. Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi turvallisuusohjeita on jou-

duttu tiukentamaan. Viranomaiset kehottavat tapahtumajärjestäjiä varautumaan 

ulkoiseen uhkaan entistä tehokkaammin. Keskiaikafestivaali on kuitenkin matalan 

riskin tapahtuma. Tiukentuneet turvallisuusmääräykset näkyvät tapahtumassa 

mm. entisestään supistettuina huoltoajoaikoina sekä ajoesteinä tapahtuma-alueen 

välittömässä läheisyydessä. (Kortesuo 2018.) 

Tapahtumaan osallistuvilta kauppiailta sekä leiriläisiltä, jotka käsittelevät avotulta, 

vaaditaan turvallisuussuunnitelma sekä riittävät alkusammutusvälineet. Palotur-

vallisuusohjeiden noudattamista seuraavat järjestyksenvalvojat sekä tapahtuman 

työntekijät. (Kortesuo 2018.) 
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2.3  Keskiaikaleiri 

Tapahtuma-alueella on keskiaikaleiri, jossa harrastajat yöpyvät tapahtuman ai-

kana. Yöpyjiltä peritään telttapaikkamaksu ja tarjotaan puitteet leiriytymiselle, joten 

leiriä käsitellään kuin leirintäaluetta. Alueesta tehdään väliaikaisen leirintäalueen 

ilmoitus viranomaisille. (Kortesuo 2018.) 

Leiriläisiltä kerätään ilmoittautumiset etukäteen. Vuonna 2017 ilmoittautuminen ta-

pahtui sähköisesti lyyti.fi-sivuston kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä perittiin 

myös telttapaikkamaksut kulujen kattamiseen. Tapahtuman järjestäjä jakaa teltta-

paikat toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Tapahtuman järjestäjä hank-

kii leiriläisten käyttöön juomavettä, polttopuita, kuivakäymälät sekä peseytymis-

mahdollisuuden. Vuonna 2017 peseytymiseen oli leiriläisten käytössä telttasauna. 

(Kortesuo 2018.) 

Keskiaikaleirissä pätevät tapahtuman järjestyssäännöt. Lisäksi yöpyjät saavat li-

sätietoja majoittumisesta leirikirjeen muodossa. Nuotiopaikat ovat keskiaikalei-

rissä sallittuja, mikäli turvallisuussuunnitelma nuotiosta on tehty ja paloturvallisuu-

desta huolehditaan riittävillä alkusammutusvälineillä. Omien nuotiopaikkojen li-

säksi alueella on leiriläisten käytössä järjestäjän ylläpitämä nuotiopaikka. Leiriläi-

set valmistavat ruokansa nuotioilla tai ostavat alueen elintarvikekauppiailta. (Kor-

tesuo 2018.) 

Saapuessaan festivaalialueelle leiriytyjät saavan tapahtumarannekkeet, jotka oi-

keuttavat oleskeluun festivaalialueella koko tapahtuman ajan. Leiriläiset voivat 

poistua ja palata takaisin alueelle tapahtuman aukioloaikoina. Leiriläiset tuovat 

mukanaan omat teemaan sopivat telttansa ja pukeutuvat aikakauden mukaisesti. 

(Kortesuo 2018.) 

Suurin osa leiriläisistä yöpyy keskiaikaleirissä, mutta lisäksi tarjolla on muutama 

vuokrateltta sekä vuonna 2017 uutuutena tullut modernien telttojen leiri. Nämä 

telttapaikat sijaitsevat omilla alueillaan erillään keskiaikaleiristä. Vuokratelttojen ja 
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modernien telttojen asukkaat ostavat telttapaikan lisäksi erikseen tapahtumaran-

nekkeet.  (Kortesuo 2018.) 

2.4  Keskiajan matkailu 

Keskiaikainen matkailu alkoi elpyä vuonna 1000. Se oli lähes ainoastaan aatelis-

ten, kirkonmiesten ja virkamiesten etuoikeus. Eniten matkustettiin uskonnollisista 

syistä ja matkat tehtiin pääasiassa Palestiinaan, Roomaan ja Vatikaaniin. Ensim-

mäisiä majoituspaikkoja oli luostareiden yhteydessä, sillä roomalaiskatolinen 

kirkko noudatti armeliaisuuden ja lähimmäisenrakkauden oppeja. (Brännare, Kai-

ramo, Kulusjärvi & Matero 2005, 241.) 

Yleisimmät majoituspaikat olivat munkkiluostarien pitämät vierasmajat. Myöhem-

min luostareihin rakennettiin eritasoisia majoitus- ja ravitsemistiloja, sillä pyhiinva-

eltajille oli varattava mahdollisuus majoittua ja ruokailla. Majoittuminen oli matkai-

lijoille ilmaista, mutta tapana oli jättää luostareille lahjoja, joilla niitä ylläpidettiin. 

(Brännare ym. 2005, 241.) 

1200-luvulla matkustaminen vilkastui, sillä kaupankäynti kasvoi, kaupunkeja syntyi 

ja yliopistoja perustettiin. Silkkitiellä matkustettiin paljon Euroopasta Kiinaan, mat-

kaajista tunnetuin oli Marco Polo. Rahapankkeja, matkasekkejä ja tiedonanto- ja 

valmistelukeskuksia, jotka toimivat matkatoimistoina, perustettiin kauppiaita var-

ten. (Brännare ym. 2005, 241.) 

Asiakkaiden sääty oli perusteena majoituspaikan tasolle, joten joka puolelle alettiin 

rakentaa lisää uusia yrityksiä kirkollisten majoitus- ja ravitsemispaikkojen rinnalle.  

Yritykset olivat yksittäisten kiltojen ja kauppiaiden ylläpitämiä. Nämä majoitusliik-

keet olivat yleensä korkeatasoisia ja niiden asiakaskuntaan kuuluivat kauppiaat, 

kultasepät ja virkamiehet. (Brännare ym. 2005, 241.) 
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2.5  Kulttuurimatkailu Suomessa ja Hämeenlinnassa 

Kulttuurimatkat ovat olleet matkustamisen syynä jo pitkään. Kulttuuri näkyy mat-

kailussa sekä historiallisiin kohteisiin matkustamisena tai kulttuuritapahtumina, ku-

ten konsertteina, taidenäyttelyinä tai musiikkitapahtumina. (Rautiainen & Siisko-

nen 2015, 315.)  

Kulttuurimatkailun tarkoitus on tuottaa matkailutuotteita ja –palveluita paikallisia 

kulttuurillisia voimavaroja käyttäen. Näiden tuotteiden ja palveluiden tavoitteena 

on luoda asiakkaalle elämys ja mahdollisuus tutustua kulttuuriin, oppia siitä tai 

osallistua siihen. Kulttuurimatkailu auttaa rakentamaan ihmisen omaa identiteettiä, 

sekä kulttuurien ymmärtämistä ja arvostusta. (Visit Finland 2014, 3.) 

Suuri osa matkailijoista käy kulttuurillisilla vierailukohteilla matkansa aikana. 

Vaikka kohteet kuuluvatkin matkaan keskeisesti, ei kulttuuri silti ole suurimmalle 

osaa matkailijoista matkan valintakriteerinä. Matkailijoista huomattavasti pienempi 

osa lähtee matkalle kulttuurikohteiden takia.  (Aho, Honkanen & Saarinen 2001, 

121.)  

Kulttuuri ja elämäntyyli näkyvät matkailijalle tapoina, perinteinä, tarinoina ja käyt-

täytymisenä. Lisäksi kulttuuri näkyy paikallisessa ruoassa ja käsitöissä. Vahvasti 

elävä kulttuuri Suomessa on kulttuuri ja –kielivähemmistöillä, suomenruotsalaisilla 

ja saamelaisilla. Maahanmuutto on rikastuttanut suomalaista kulttuuria ja sen 

myötä se on synnyttänyt uusia kulttuuritapahtumia ja –keskuksia. (Opetusministe-

riö 2009, 9-10.)   

On tutkittu, että Suomi ei ole kovin tunnettu kulttuurimatkailun kohteena, sillä kult-

tuuritekijät ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Suuri osa kulttuuritekijöistä on suun-

nattu suomalaiselle kulttuurin ystävälle, kuten esittävä taide ja tapahtumat. Ulko-

maalaisen matkailijan mieleen ovat enemmän museot ja kulttuurihistorialliset ym-

päristöt. Ulkomaalaisia matkailijoita kuitenkin kiinnostaa suomalainen kulttuuri, 

mutta kulttuurimatkailutuotteita ja –palveluita tulisi vielä kehittää tietyille kohderyh-

mille sopiviksi ja yhdistää muihin matkailutuotteisiin. (Opetusministeriö 2009, 12.)  
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Hämeenlinna sijaitsee Helsingin ja Tampereen välissä Etelä-Suomen läänissä. Jo 

rautakaudesta lähtien alueella on ollut runsasta asutusta. Hämeen linnan, jonka 

rakentaminen aloitettiin 1200-luvulla, ympärille kasvanut linnankylä sai kaupungin-

oikeudet vuonna 1639. Linna ja sen ympäristö toimii historiallisena muistomerk-

kinä, matkailukohteena ja museona. Hämeenlinna vetää puoleensa kulttuurimat-

kailijoita historiallisten kohteidensa ansiosta. (Discovering Finland n.d.)  

Linnanniemellä Hämeen linnan tuntumassa sijaitsevat Museo Militaria, sekä van-

kilamuseo. Militaria esittelee näyttelyssään Suomen sotahistoriaa ja sotilaselä-

mää. (Visit Hämeenlinna n.d. a.) Vankilamuseo on vuonna 1997 yleisölle avattu 

Suomen ensimmäinen sellivankila, joka oli toiminnassa vuoteen 1993 saakka (Vi-

sit Hämeenlinna n.d. b). 

Lisäksi keskustassa sijaitsevat Hämeenlinnan taidemuseo sekä Museo Skogster. 

Taidemuseo jakautuu kahteen rakennukseen, jotka molemmat esittelevät jatku-

vasti vaihtuvia näyttelyitä. Skogster puolestaan esittelee Hämeenlinnan historiaa 

humoristisella tavalla pysyvällä Ooh, Hämeenlinna! –näyttelyllään. (Visit Hämeen-

linna n.d. c.)  

Keskustasta löytyy Jean Sibeliuksen syntymäkoti, joka on avoinna matkailijoille. 

Lisäksi samalla alueella sijaitseva Palanderin talo kertoo paikallisesta elämästä 

1800-luvun lopulla.  (Visit Hämeenlinna n.d. c.) 
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3  TUOTEKEHITYS, MAJOITUS JA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

3.1  Matkailutuote 

Keskustellakseen tuotekehityksestä tulee täysin ymmärtää, mitä tarkoittaa matkai-

lutuote. Matkailutuotteelle on ominaista, että se on palvelu. Matkailutuote on siis 

jotakin aineetonta. Palveluiden ja tavaroiden tuottamisella on se ero, että palvelu 

tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelua ei voida varastoida tai esitellä 

sellaisenaan. Vaikka palvelu onkin itsessään aineetonta, siihen voi kuitenkin liittyä 

aineellisia ja konkreettisia elementtejä, kuten ruoka ja matkamuistot. Nämä aineel-

lisetkin osatekijät kuitenkin voidaan arvioida ja kokea vasta matkalla. (Boxberg & 

Komppula 2002, 10.) 

Aineettomuudesta johtuen epäonnistunutta palvelutuotetta ja kokemusta ei voida 

palauttaa. Tuotettaessa aineettomia tuotteita standardointi ja laadun mittaus ovat 

haasteellisempia kuin tavaroiden tuotannossa. Laadun kontrollointiin tuo lisähaas-

tetta myös se, että palvelutuotteiden kohdalla vuorovaikutuksella ja asiakkaan 

henkilökohtaisilla kokemuksilla ja tuntemuksilla on niin suuri merkitys. Palveluiden 

kysynnän ja tarjonnan huiput eivät tyypillisesti osu samaan ajankohtaan. Seson-

kiaikoina kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Sesonkien ulkopuolella taas mat-

kailutuotteita on tarjolla enemmän kuin ostovoimaa on liikenteessä.  (Boxberg & 

Komppula 2002, 11.) 

Palvelukokemukseen vaikuttavat asiakas sekä palvelun tarjoaja. Toisinaan koke-

mukseen vaikuttavat oleellisesti myös toiset asiakkaat. Esimerkiksi kuljetuspalve-

luissa, vaikkapa laivamatkalla, kanssamatkustajat saattavat vaikuttaa asiakkaan 

kokemukseen. Muiden asiakkaiden vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivi-

nen. Lisäksi eri ihmiset kokevat asiat eri tavoilla, mutta myös saman ihmisen tun-

temukset koskien samaa asiaa voivat vaihdella esimerkiksi asiakkaan senhetkisen 

mielialan mukaan. Joku voi kokea viereisestä pöydästä keskusteluun osallistuvan 

seurueen toiminnan miellyttäväksi, kun taas toiset kovat sen kenties kiusalliseksi, 
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ahdistavaksi tai ärsyttäväksi. Sama asiakas, joka normaalisti kokee uudet juttuka-

verit miellyttäväksi, voi kuitenkin pitää tilannetta negatiivisena, mikäli hän on vaik-

kapa kovin väsynyt, surullinen tai vihainen. Nämä asiakkaan tuntemukset, niin ne-

gatiiviset kuin positiivisetkin, vaikuttavat hänen palvelukokemukseensa kokonai-

suutena. (Boxberg & Komppula 2002, 10-11) 

3.2  Tuotteen kehittäminen 

Jatkuva kehittämistyö on menestyneen liiketoiminnan edellytys. Yritykset tarvitse-

vat sitä mm. kannattavuuden parantamiseen, mahdollistamaan kasvua ja toimivaa 

organisaatiorakennetta, motivoimaan henkilöstöä, tulevaisuuden kysynnän enna-

koimiseen, toiminnan tehostamiseen sekä ratkaistakseen organisaatiossa ilmen-

neitä ongelmia. Organisaatioissa tehtävän kehittämistyön merkitys on kasvanut 

nopeasti ympäröivän maailman muuttuessa yhä nopeammin. Organisaation so-

peutuminen tapahtuviin muutoksiin ei enää riitä, vaan parhaiten menestyvät kehi-

tyksen moottoreina toimivat eli ne, jotka ovat itse pystyneet viemään kehitystä 

eteenpäin. Esimerkiksi toimialojen rajoja on pystytty rikkomaan ja uudenlaisia 

asiakastarpeita luomaan uudenlaisilla liiketoiminta- ja ansaintamalleilla. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2015, 12-13.) 

Tuotekehityksessä on useasti kyse jonkin jo olemassa olevan tuotteen kehittämi-

sestä. Tuotekehitysvaihtoehdot ovat yleensä uusia innovaatioita tai pieniä tyylin-

muutoksia. Uudet innovaatiot ovat tuoteideoita, jotka ovat niin uusia, että niiden 

kohdemarkkinatkin ovat vielä epämääräiset. Palvelut, joita vastaavia palvelutuot-

teita on jo samoilla markkinoilla, ovat uusia liiketoimintoja. Yritysten tarjotessa asi-

akkailleen tuotteita, joita he ovat ennen voineet ostaa vain muualta, on kyse uu-

sista tuotteista nykyisille asiakkaille. Yrityksen olemassa olevan tuotevalikoiman 

laajentumista kutsutaan tuotelinjojen laajentumiseksi. Palveluinnovaation tavan-

omaisin muoto on olemassa olevan palvelutuotteen parannus. Tyylinmuutokset 

ovat varsinaiseen palvelutuotteeseen tehtäviä pieniä muutoksia, jotka kuitenkin 
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voivat joskus vaikuttaa asiakkaan mielestä merkittäviltä. (Boxberg & Komppula 

2002, 93.) 

Tuotekehityksen kannalta on tärkeää seurata markkinoita. Tuotekehitys on edel-

lytys markkinoilla pysymiselle ja sen vuoksi välttämätöntä yrityksille. Markkinoiden 

seuraamisen tärkeys syntyy siitä, että tuotekehityksen tulee tähdätä vastaamaan 

asiakkaan tarpeisiin. Kuvio 1 havainnollistaa asiakkaan tarvetta ja sen tyydyttä-

mistä. Tuotekehityksen tavoite on tehdä tuotteista kilpailukykyisiä kustannuste-

hokkaasti ja ripeällä tahdilla. Vaikka tuotekehityksen syy on usein asiakkaan tar-

peen tyydyttäminen, saattaa tuotekehityksen tuotoksen toisinaan syntyä tuote, 

joka olemassaolollaan luo tarpeen itselleen.  (Raatikainen 2008, 59-60.) 

 

Kuvio 1. Tuotekehitystoiminnan vaiheet (Raatikainen 2008). 
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Tuotekehitysprosessi voi olla pitkäkestoista, koska tuotteen kehittämisen lisäksi 

se sisältää myös testaamista. Tuotekehitysprosessiin pitkittyminen voi olla yrityk-

selle taloudellisesti epäsuotuisaa. Uudet tuotekehityksen produktiot ovat usein ku-

luttajalle melko kalliita, sillä markkinoilla ei ole niille vielä kilpailua. Hinta lähtee 

laskuun kasvuvaiheessa johtuen markkinoille tulevista kilpailevista tuotteista. Huo-

limatta hinnan laskusta ja kasvuvaiheen korkeista markkinointikustannuksista, kil-

pailu ei ole vielä ehtinyt vetää hintoja liian alas. Tämän vuoksi tuotot ovat yleensä 

suurimmat juuri kasvuvaiheessa. Kasvuvaihetta seuraavassa kypsyys- eli matu-

raatiovaiheessa tuotteen myynti on edelleen kasvussa, mutta kilpailijoiden tultua 

markkinoille tuotteiden hinnat ja sitä kautta myös tuotot laskevat. Tässä vaiheessa 

segmentointi on tärkeää, sillä tuotteen pitää erottua kilpailijoiden joukosta asiak-

kaan tarpeet tyydyttäen. Kyllästymisvaiheessa tuotteen ostavat ne kuluttajat, joi-

den varallisuus on vähäistä. Heillä on mahdollisuus ostaa tuote vasta sen jälkeen, 

kun kilpailu on laskenut tuotteen hinnan riittävän matalaksi. Markkinointi on kylläs-

tymisvaiheessa vain ilmoituksia tuotteen hinnasta, eikä uusia ostajia enää juuri 

ole. Tämän jälkeen yrityksen päätettäväksi jää, haluaako se vetää tuotteen pois 

markkinoilta, vai aloittaa tuotekehitysprosessin alusta saadakseen markkinoille 

uudistetun tuotteen. (Boxberg & Komppula 2002, 95-96.) 

3.2.1  Majoitus 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan lain (2006/308) mukaan majoitustoiminnalla tar-

koitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoi-

tustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. (Finlex 2006.) 

Majoitusliikettä valitessa elämyksen kokemisen mahdollisuus on usein asiakkaalle 

tärkeää. Myönteinen kokemus voi syntyä toisiaan tukevien palvelujen ja henkilö-

kunnan kokonaisvaltaisen toiminnan avulla. Myönteinen elämys tulisi kokea jo ma-

joituspalvelua varatessa. Henkilökunnan palvelualttius ja joustavuus ovat vaikut-

tavia tekijöitä asiakkaan valitessa majoituskohdetta. (Brännare, Kairamo, Kulus-

järvi & Matero 2005, 10.) 
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Jos asiakas on tyytyväinen, tuo hän majoituspalvelulle positiivista mainosta suosi-

tellessaan sitä tuttavilleen. Yrityksen toimiessa asiakaslähtöisesti sen johto ja hen-

kilökunta toimivat markkinalähtöisesti. Henkilökunnan tulee noudattaa yrityksen lii-

keideaa ja kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa. Esimiesten ja johdon tulee huo-

lehtia siitä, että työntekijät noudattavat kyseistä toimintaa. (Brännare ym. 2005, 

10.)  

Lain (2006/308) mukaan majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että mat-

kustajasta tehdään matkustajailmoitus. Ryhmämatkalle osallistuvista matkusta-

jista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ma-

joitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliik-

keen käyntiosoite. (Finlex 2006.) Olennaisimmat asiakkaasta kirjattavat tiedot ovat 

etu- ja sukunimi, osoite, kieli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (Rautiainen & 

Siiskonen 2015, 200).  

Nykypäivänä turvallisuus, puhtaus ja luonto toimivat vetovoimatekijöinä Suomen 

matkailulle. Siitä on hyötyä palvelujen myynnissä sekä yksityisille matkailijoille että 

liikematkailijoille. Pelkästään maine ja mielikuvat eivät riitä houkuttelemaan mat-

kailijoita, vaan majoitus- ja ravitsemisliikkeiden tulee panostaa tuotekehitykseen, 

investointeihin ja markkinointiin. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 21.) 

Tilapäinen leirintäalue tarkoittaa aluetta, jolle on tarkoitus majoittaa asiakkaita 

enintään 14 vuorokaudeksi. Majoittujien määrä on tilapäisellä leirintäalueella yli 

100 henkeä. Ennen leirintäalueen perustamista ja toiminnan aloittamista on teh-

tävä kirjallinen ilmoitus viranomaisille kolme kuukautta aikaisemmin. Ilmoituksesta 

tulee käydä ilmi leirintäalueen pitäjä, alueen sijainti sekä toiminnan luonne ja laa-

juus. Leirintäalueen yleisiä vaatimuksia tulee noudattaa myös tilapäisessä leiriyty-

misessä. (Liveto 2018.) 
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3.2.2  Elämys matkailutuotteessa 

Matkailija pyrkii saamaan elämyksiä matkansa aikana ohjelma- tai opaspalvelujen 

kautta. Tavoite saada elämys voi olla matkailijan itsensä tarpeiden sanelema tai 

ulkopuolinen taho, joka haluaa tarjota tälle elämyksen. Elämys on vaikea määri-

tellä, sillä se on jokaiselle matkailijalle henkilökohtainen. Sitä voidaan kuvailla voi-

makkaasti vaikuttavaksi kokemukseksi tai muuksi tapahtumaksi, joka jää voimak-

kaana mieleen. (Verhelä & Lackman 2003, 34-35.) 

Elämysteollisuuden osaamiskeskus määrittää elämyksen: 

· Positiiviseksi 

· Muistijäljen jättäväksi 

· Ainutkertaiseksi 

· Henkilökohtaiseksi kokemukseksi. (Verhelä & Lackman 2003, 35.) 

Yritys voi vaikuttaa elämyksen syntymiseen, mutta ei voi varsinaisesti tuottaa sitä 

asiakkaalle, sillä se syntyy usein tämän mielessä. Yrittäjä tai palvelujen toteuttaja 

voi vaikuttaa palvelun tekniseen laatuun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Kokonaiskokemus, joka syntyy asiakkaan mielessä, koostuu yleensä monesta eri 

tekijästä. Nämä tekijät ovat palvelun tuottajien kannalta erillisiä tuotannollisia pro-

sesseja. (Verhelä & Lackman 2003, 35-36.) 

Elämyksen tuottava tapahtuma tai kokemus voi olla miltei mikä tahansa, sillä se 

riippuu asiakkaasta ja hänen lähtökohdistaan. Matkailijat voivat kokea saman ta-

pahtuman täysin ääripäinä, toinen ainutlaatuisena ja toinen tylsänä. (Verhelä & 

Lackman 2003, 36.) 

Elämyskolmio-malli (kuvio 2) kertoo, millainen tuotteen tulisi olla, jotta se takaisi 

matkailijalle elämyksen. Sen avulla on helppoa ymmärtää erilaisten tuotteiden ja 
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palveluiden elämyksellisyyttä sekä kehittää olemassa olevaa tuotetta. Malli kuvaa 

tuotetta, jossa kaikki elämyksen osa-alueet ovat esillä. (Tarssanen 2009, 11.) 

 

Kuvio 2. Elämyskolmio (Kalliomäki 2011). 

Mallissa elämystä kuvataan sekä asiakkaan kokemuksen että tuotteen element-

tien tasolla. Kaikki eivät koe elämystä tuotteen kautta, mutta kolmio mahdollistaa 

kuitenkin elämystä mahdollistavien kriteerien täyttymisen. (Tarssanen 2009, 11-

12.)  

Elämysten tavoittelu paikkakuntien välillä matkustaessa voidaan luokitella vapaa-

ajan matkailuksi. Matkailijoiden kokemat elämykset voivat olla sisällöiltään erilai-

sia, esimerkiksi huvitukset, rentoutuminen ja oppiminen sekä erilaiset tunnetilat ja 

toiminnot. (Aho, Honkanen & Saarinen 2001, 34.) 

Elämys määritellään Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen (LEO) mukaan 

moniaistiseksi, muistijäljen jättäväksi, myönteiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. 

Kaikki kriteerit ovat tärkeitä, mutta jokainen elämys ei kuitenkaan välttämättä täytä 

näitä ominaispiirteitä. Elämys voi syntyä jopa yhden aistin varassa, mutta aistiha-

vainnot, jotka tukevat toisiaan, voivat vahvistaa vaikutelmaa. (Aho ym. 2001, 34.) 
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3.3  Tapahtuman järjestäminen 

Kesäisin Suomessa järjestetään useita tapahtumia, joihin kuuluu esimerkiksi mu-

siikkia tai urheilua. Tapahtumia on kokoon katsoen laidasta laitaan, sekä isoja, että 

pieniä tapahtumia. Isoiksi tapahtumiksi voidaan luokitella esimerkiksi Porin Jazz, 

Savonlinnan oopperajuhlat tai Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu. Isoihin yleisö-

tapahtumiin verrattuna pienet tapahtumat on suunnattu enemmän paikallisille kä-

vijöille. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 12.) 

Musiikkitapahtumat eivät kuitenkaan ole ainoita Suomessa järjestettäviä tapahtu-

mia. Markkinoita järjestetään useilla paikkakunnilla varsinkin kesäisin, sillä mat-

kailu on silloin vilkkaampaa. Kesämarkkinoilla yrittäjät voivat tienata talven puut-

tuvat tulot. Kulttuuritapahtumien lisäksi myös urheilutapahtumat ovat suosittuja. 

(Kauhanen ym. 2002, 12.) Muunlaisiin tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi erilaiset 

taidetapahtumat, uskontoon liittyvät juhlat tai kotiseutujuhlat. (Kauhanen ym. 

2002, 18.) 

Yleistötapahtumia on useita erilaisia. Tapahtumaa järjestäessä tulee ottaa useita 

eri asioita huomioon, eikä kaikkea voi tehdä yksin. Tapahtuman järjestämisessä 

voi olla jopa usean vuoden valmistelutyö. (Kauhanen ym. 2002, 18.) 

Vaikka tämä opinnäytetyö ei varsinaisesti liity tapahtuman järjestämiseen, tulee 

kehittämissuunnitelmassa ottaa huomioon tapahtuman suunnitteluun ja toteutuk-

seen liittyviä osa-alueita, jotta sitä voitaisiin kehittää oikein, eikä olennaisia asioita 

jäisi puuttumaan. Teoreettinen tieto tapahtuman järjestämisestä tukee kehittämis-

suunnitelman tekoa, sillä sen avulla tietää, miten luodaan hyvä tapahtuma asiak-

kaita ajatellen.     

3.3.1  Huomioitavaa suunnittelussa 

Järjestettävällä tapahtumalla tulee olla tavoite. Jos tavoite puuttuu, on tapahtuman 

onnistumista vaikeaa tai kenties mahdotonta arvioida. Usein tapahtumille, joita on 
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järjestetty kauan, ei välttämättä olla mietitty tavoitetta. Tällaisia tapahtumia järjes-

tetään, koska ”aina on tehty niin”. (Vallo & Häyrinen 2016, 131-133.) 

Tapahtumalla tulee olla kohderyhmä, oli se sitten yleisö tai kutsuvierasjoukko. 

Kohderyhmän kautta määritellään, millainen tapahtumasta pitäisi tehdä, jotta se 

olisi puhutteleva, oikeannäköinen ja –kokoinen. (Vallo & Häyrinen 2016, 145.) 

Kohderyhmän asemaan tulee osata asettua ja miettiä, mitä intressejä sillä on. Tu-

lee myös muistaa, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi kaikille. Tapahtuma 

tulee viedä läpi siten, että jokainen osuus huomioi kohderyhmää. (Vallo & Häyri-

nen 2016, 148.) 

Tapahtuman oletetaan olevan elämyksellinen. Tästä haasteellisen tekee se, että 

ihmiset kokevat elämyksen eri tavoin. Elämykseen kuitenkin kytketään ajatuksia, 

jotka liittyvät arjen yläpuolelle nousemiseen, viihteeseen ja uuden oppimiseen. 

Koska elämys on moniaistinen ja unohtumaton kokemus, se voi tuottaa kokijal-

leen muutoskokemuksen, jonka tapahtuman design eli puitteet mahdollistavat. Ko-

kemuksia tulisi pystyä luomaan jokaisessa tapahtumassa. (Vallo & Häyrinen 2016, 

139-140.) 

Tapahtumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon lupa-asiat. Näihin lukeutuvat 

esimerkiksi anniskeluluvat, arpajaisluvat ja tiensulkemisluvat. Tapahtumasta tulee 

myös tehdä usein ilmoitus poliisille. Jos tapahtuma järjestetään kunnan omista-

malla alueella, tulee tapahtumanjärjestäjän olla yhteydessä kyseisen kunnan kiin-

teistövirastoon. Myös musiikin soittamiseen ja ulkotulen käyttöön tulee hakea lupa 

viranomaisilta. (Vallo & Häyrinen 2016, 180.) Erityisen häiritseväksi luokitellusta 

melusta tulee myös laatia meluilmoitus, jonka vastaanottaa ympäristönsuojeluvi-

ranomainen kunnassa, jossa tapahtuma järjestetään. Meluilmoitus tulee jättää vii-

meistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, ellei toisin määrätä. (Lampinen & 

Välikylä 2009, 23.) 

Esiintyjän valinta riippuu paljon tapahtuman teemasta ja tavoitteesta. Esiintyjä voi 

olla esimerkiksi puhuja, luennoitsija, näyttelijä tai muusikko. Tapahtumajärjestäjän 

tulee etukäteen miettiä, millainen rooli esiintyjällä on. Esiintyjän tulee tietää roo-
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linsa lisäksi, millainen tavoite, idea ja kohderyhmä tapahtumalla on. (Vallo & Häy-

rinen 2016, 244-247.) 

Järjestäjän tulee huolehtia jätehuollosta, mikäli tilaisuudessa syntyy jätteitä. Jät-

teet tulee kerätä, lajitella ja toimittaa oikeaan paikkaan. Alueella tulee olla tar-

peeksi keräysvälineitä ja roska-astioita, jotka on sijoitettu tarkoituksenmukaisiin 

paikkoihin. Keräysvälineitä tulee tapahtuman aikana tyhjentää tarpeen mukaan, 

myös tapahtuman aikana. Alueen lopullinen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjen-

nys tulee hoitaa viimeistään tapahtuman loputtua. (Lampinen & Välikylä 2009, 21-

22.) 

Yleisötilaisuutta järjestäessä on aina huomioitava turvallisuus. Turvallisuuden ta-

kaamiseksi on Suomessa palveluntarjoajien tapahtuman järjestelyissä otettava 

huomioon kuluttajaturvallisuuslaki, kokoontumislaki ja pelastuslaki. Tapahtuman 

järjestäjän on kuluttajaturvallisuuslain nojalla laadittava tapahtumaan turvallisuus-

asiakirja, mikäli tapahtumaan liittyy merkittävä riski. Tapahtuman järjestäjän on 

huolehdittava tapahtuman kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta. Mikäli tapahtu-

man sisällä on muiden kuin tapahtumajärjestäjän tuottamia ohjelmapalveluita, tu-

lee näiden palveluiden tarjoajan laatia turvallisuusasiakirjat ja huolehtia omaval-

vonnasta. Koko tapahtuman kattavan turvallisuuden takaamiseksi tapahtumajär-

jestäjän on kuitenkin hyvä vaatia kaikki turvallisuusasiakirjat nähtäväksi jo ennen 

tapahtumaa. (Tukes 2017.) 

Tapahtuman kehittämisen mahdollistamiseksi tulee sen loputtua tai sen aikana 

kerätä palautetta. Saatua palautetta tulee verrata lähtötilanteessa asetettuihin ta-

voitteisiin. Palautetta voi kerätä sekä kirjallisesti että sähköisesti. Kirjallinen pa-

laute kannattaa kerätä tapahtuman lopussa. Sähköinen palaute on mahdollista ke-

rätä tapahtuman jälkeen, vaikka sähköpostitse lähetetyllä kyselylomakkeella. Ky-

selylomake kannattaa lähettää pian tapahtuman loputtua, jolloin kaikki on vielä 

hyvin asiakkaiden muistissa. Silloin tällöin kyselyyn vastanneiden kesken suorite-

taan arvontoja, jotta vastauksia tulisi mahdollisimman paljon. Kysymysten tulee 

olla sillä tavalla laadittuja, että vastausten perusteella saadaan mahdollisimman 
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kattava kuva siitä, missä onnistuttiin ja miten tavoitteet toteutuivat. (Vallo & Häyri-

nen 2016, 224-225.) 

3.3.2  Kolmiomalli 

Tapahtuman suunnittelua voi kuvata kahdessa erilaisessa kolmiossa: strategi-

sessa ja operatiivisessa. Molemmat kolmiot muodostavat kukin kolme kysymystä, 

joihin tulee osata vastata ennen varsinaista tapahtuman suunnittelun aloittamista. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 121.) 

 

 

Strategisen kolmion kysymykset ovat: 

· Miksi tapahtuma järjestetään? 

· Kenelle se järjestetään? 

· Mitä, missä ja milloin se järjestetään? (Vallo & Häyrinen 2016, 121.) 

 

Operatiivisen kolmion kysymykset ovat: 

· Miten tapahtuma järjestetään? 

· Millainen ohjelma ja sisältö tapahtumalla on? 

· Kuka toimii tapahtuman isäntänä? (Vallo & Häyrinen 2016, 125.) 
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Kuvio 3. Strateginen ja operatiivinen kolmio (Vallo & Häyrinen 2016, 109.)  

Jokaisen kolmion kulman osa-alueen tulee olla tasapainossa keskenään, mikään 

ei saa olla toista vahvempi. Ellei tasapainoa ole, ei jokin osa-alue toimi toiseen 

verrattuna. Kaksi kolmiota muodostavat päällekkäin ollessaan tähtikuvion, onnis-

tuneen tapahtuman mallin. (Vallo & Häyrinen 2016, 121-123.) 
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4  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti heti Hämeen Keskiaikafestivaalin jälkeen 

vuonna 2017. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeilla, jotka jaettiin leiriläisille sähköi-

sesti tapahtuman loputtua. Lomakevastausten perusteella kasattiin kehitysehdo-

tuksia, jotka parantaisivat leiriä tulevaisuudessa kyseisellä keskiaikafestivaalilla.  

4.1  Tutkimuksellinen ja toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetöitä on kahdenlaisia, tutkimuksellisia ja toiminnallisia. Eri tavoilla toteu-

tetut opinnäytetyöt ovat keskenään samanarvoisia. Opinnäytetyö tehdään usein 

yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa. Opinnäytetyössä voivat myös yh-

distyä eri toteutustavat. Kaikilla eri tavoilla toteutetuissa opinnäytetöissä on oltava 

teorioiden ja tietoperusteiden esittely. (Heikkilä 2014, 26.) 

Tutkimuksellinen opinnäytetyö voi olla itsenäinen selvitys, tai se voi liittyä sekä 

hankkeeseen että produktioon. Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä käytetään 

usein varta vasten kyseiseen työhön hankittua aineistoa. Tutkimukselliset opin-

näytetyöt jaetaan laadulliseen eli kvalitatiiviseen, sekä määrälliseen eli kvantitatii-

viseen tutkimukseen. (Heikkilä 2014, 26.) 

Toiminnallinen tapa soveltuu esimerkiksi opinnäytetöihin, joissa on kyse kehittä-

mishankkeesta, tai hanketta lyhytkestoisemmasta produktiosta. Hankkeen tai pro-

duktion eri vaiheet tulee raportoida opinnäytetyön tehtävänannon mukaisesti. 

(Heikkilä 2014, 26.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä produktiona voi toimia esimerkiksi ohjekirja, 

opas tai ohjeistus ammatillista käytäntöä varten. Kuitenkaan se ei ole ainoa vaih-

toehto, sillä myös tapahtuman tai näyttelyn järjestäminen voi kuulua toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön. Toteutustapoja on monenlaisia ja se, miten työn toteuttaa, 

riippuu kohderyhmästä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)  
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Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen, mutta siinä on myös toiminnallisia piirteitä. 

Asiakaspalautteiden pohjalta tehdään kvantitatiivinen tutkimus, jonka tuotoksena 

syntyy kehittämissuunnitelma. 

4.2  Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimuksessa mitataan tekijöitä eli muuttujia 

ja niiden suhteiden välistä vuorovaikutusta. Kyseistä tutkimusta tehdessä on tär-

keää, että tekijät tunnetaan etukäteen, sillä jos mitattavaa muuttujaa ei tiedetä, on 

mittaaminenkin mahdotonta. (Kananen 2011, 12-13.) Tämä tutkimus on kvantita-

tiivinen.  

Yksi tapa kerätä aineistoa on kyselylomakkeen avulla. Kyselyä käytetään yleensä 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Survey on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa 

kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineisto kerätään standar-

doidusti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta on kysyttävä sama kysymys 

täsmälleen samalla tavalla. Kyselyn avulla kerätty aineisto käsitellään yleensä 

kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi 2009, 193-194.) 

Kvantitatiivista tutkimusta voi toteuttaa myös havainnointitutkimuksena, mikä mah-

dollistaa joissain tapauksissa kysely- ja haastattelututkimusten täydennyksen. Ha-

vainnointi on tällaisessa tutkimuksessa yleensä järjestelmällistä ja ulkopuolista, 

jolloin tutkija kerää aineistoa tutkittavista osallistumatta havainnoitavien toimintoi-

hin. (Heikkilä 2014, 17.) 

4.3  Tutkimusongelma 

Työelämässä toteutettavissa tutkimuksissa täytyy aina ottaa huomioon monia 

seikkoja. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi omat ja yhteiset tarpeet, jotka kuu-

luvat aluekehitykseen, politiikkaan ja organisaatioihin. Kun tutkimus toteutetaan 

työelämässä, on se aina sidottu toimeksiantajan lähtökohtiin, kuten arvoihin ja 
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strategiaan. Tutkimusongelma saadaan harvoin suoraan toimeksiantajalta, joten 

tutkimusryhmän tehtävä on aluksi määrittää mitä tutkitaan. Tutkimusongelma ja 

tutkimuksen tavoitteet käydään läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa, jotta niistä 

saadaan kaikille osapuolille yhtenäinen käsitys. (Vilkka 2015, 58-60.) 

Tutkimusongelmasta johdetaan alakysymykset, toisin sanoen teoreettiset tutki-

muskysymykset. Nämä kysymykset vastaavat siihen, mitä tutkimuksella halutaan 

saavuttaa, eivätkä ne käy ilmi aineistoa keräävässä haastattelussa tai kyselylo-

makkeessa. Näitä kysymyksiä ei siis esitetä informanteille, vaan niihin vastaa tut-

kimusryhmä. Tutkimuskysymysten ja –ongelman rajaaminen on tärkeää tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta. Mikäli rajausta ei ole tehty riittävän tarkasti, voi tutki-

mus jäädä tuloksiltaan merkityksettömäksi. Tutkittava aihe voi olla liian laaja käy-

tössä olevaan aikaan nähden. Näin käy erityisen helposti ylialaisissa tutkimusryh-

missä, sillä ryhmän jäsenet helposti painottavat jotakin asiaa omalta ammatti- tai 

tieteenalaltaan, jolloin fokus yhteisistä tavoitteista jää taka-alalle.  (Vilkka 2015, 

60.) 

Usein myös tutkimusryhmän jäsenten henkilökohtaisilla tavoitteilla saattaa olla ne-

gatiivinen vaikutus tutkimuksen laatuun. Kunkin jäsenen ajaessa omaa asiaansa 

syntyy usein liian suuri joukko teoreettisia tutkimuskysymyksiä. Tämä johtaa tilan-

teeseen, jossa mitään asiaa ei tutkita kunnolla, vaan kaikkea raapaistaan vain pin-

tapuolisesti. Tutkimuksessa pystytään usein vastaamaan vain kahteen, kuitenkin 

korkeintaan neljään teoreettiseen tutkimuskysymykseen. (Vilkka 2015, 60-61.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma on, miten Hämeen Keskiaikafestivaalin 

leiriä voitaisiin kehittää. Opinnäytetyössä tutkimusongelmaa lähestytään asiakas-

palautteiden kautta. Teoreettinen tutkimuskysymys on, ovatko asiakaspalaut-

teissa esiintyneet kehitysehdotukset mahdollisia toteuttaa.  
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4.4  Tutkimuksen toteutus 

Tavallisin aineiston keräämisen tapa määrällisessä tutkimusmenetelmässä on ky-

selylomake. Toteutustavasta riippuen siitä käytetään nimitystä postikysely, infor-

moitu kysely tai joukkokysely. Kyselystä käytetään myös nimitystä survey, joka 

tarkoittaa standardoitua eli vakioitua kyselyä. Vakioiminen tarkoittaa sitä, että kai-

kilta kyselyyn vastaavilta kysytään täsmälleen samat kysymykset samalla tavalla. 

(Vilkka 2005, 73.) 

Määrällistä tutkimusta tehdessä on tärkeää tietää, mitä tutkitaan. Käsitteet tulee 

määritellä ennen tutkimusaineiston keräämistä. Käsitteiden tulee olla määritelty 

sellaisiksi, että niiden mittaaminen on mahdollista. Käsitteet ja kysymykset tulee 

laatia sellaisiksi, että jokainen vastaaja ymmärtää ne samalla tavalla. (Vilkka 2007, 

36.)  

Tuote- ja yrityskuvatutkimuksiin käytetään usein osgoodin asteikkoa. Asteikon ää-

ripäihin sijoitetaan adjektiivit, jotka ovat toistensa vastakohtia. Arvot ovat yleensä 

5- tai 7- portaisia. Vastaaja vastaa mielipidettään vastaavalla numerolla. (Vilkka 

2007, 47.)  

Lomakkeen onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Lomake tulee tarkistaa en-

nen lähettämistä, sillä virheitä ei voi jälkikäteen korjata. Lomakkeesta tulee tarkis-

taa seuraavat asiat: 

• Vastaajan kiinnostus aihetta kohtaan 

• Onko vastaajan mahdollista vastata kyselyyn 

• Onko kysymykset muotoiltu selkeästi 

• Saatekirjeen tyyli ja vaikuttavuus 

• Tieto mahdollisesta arvonnasta 

• Vastaus- ja palautusohjeiden selkeys. (Vilkka 2007, 63.) 
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Lomakkeessa, jota käytetään määrällisessä tutkimuksessa, voidaan käyttää mo-

nivalinta- tai avoimia- tai sekamuotoisia kysymyksiä. (Vilkka 2007, 67.) Monivalin-

takysymyksissä vastaajalla on valmiit vastausvaihtoehdot, joista hän valitsee vas-

tauksensa. Avoimista kysymyksistä on tarkoitus saada vastaajilta spontaaneja 

mielipiteitä, jonka takia vastaamista rajoitetaan vain vähän. Sekamuotoisissa ky-

symyksissä osa vastausvaihtoehdoista on annettu valmiiksi, osa taas on avoimia 

kysymyksiä. (Vilkka 2005, 86.) 

Ennen kuin mittaria (kysely-, haastattelu- tai havainnointilomaketta) aletaan raken-

taa, on asiakokonaisuus, johon tutkimusongelma kuuluu, tunnettava. Keskeiset 

käsitteet ja kohderyhmä on myös hyvä tuntea. Mittarin tulee mitata vain sitä, mitä 

tutkitaan. Sen suunnittelua ohjaavat monet tekijät. Tutkijan tulee pitää mielessä 

seuraavat asiat: 

• Tutkimuksen aihe 

• Tutkimusongelma ja -kysymykset 

• Teoria 

• Kohderyhmä 

• Tutkittava kohde 

• Aineiston keräämisen tapa ja paikka. (Vilkka 2007, 70.) 

Määrällisessä tutkimuksessa on eri vaiheita, kuten tutkimusaineiston kerääminen, 

sen käsittely ja analysointi sekä tulkinta. Kun aineiston on saatu koottua, alkaa sen 

käsittely. Tämä tarkoittaa, että aineisto tarkistetaan ja tiedot syötetään tietoko-

neelle, jotta sitä voidaan tutkia numeraalisesti taulukko- tai tilasto-ohjelmia käyt-

täen. (Vilkka 2007, 106.) 

Kun aineiston keräämisen määräaika on umpeutunut, tutkimusaineistoa aletaan 

käydä läpi. Jos kyselytutkimus lähetetään postissa tai internetissä, on aineiston 



26 

 

keräämiseen varattu yleensä 10-14 päivää. Lomakehaastattelun kohdalla aineis-

ton kerääminen lopetetaan vasta, kun suunniteltu määrä aineistoa on saatu koot-

tua. (Vilkka 2007, 106.) 

Täytettyjä lomakkeita voi tarkistaa sitä mukaa, kun niitä täytetään tai vasta kun 

määräaika on umpeutunut. Lomakkeiden tiedot ja vastausten laatu on tarkistet-

tava. Asiattomasti täytetyt, sekä puutteelliset ja virheelliset tiedot sisältävät lomak-

keet tulee poistaa. Kysymysten onnistumista voi arvioida jo tässä vaiheessa. Jos 

merkittävään osaan kysymyksistä on jätetty vastaamatta tai vastaaja ei ole osan-

nut antaa vastausta, on syytä epäillä, että kysymykset ovat olleet huonosti muo-

toiltuja tai vastaajilla ei ole ollut tietoa tutkimuksen aiheesta. (Vilkka 2007, 106.) 

4.5  Luotettavuusarvio 

Luotettavuus (reliaabelius) tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tulokset ovat tark-

koja ja tutkimuksen kysymyksiin vastataan toistettaessa täsmälleen samalla ta-

valla tutkijasta riippumatta. Tutkimus tulee pitää pätevyysalueensa sisäpuolella. 

Sen tuloksia ei tule yhdistää toiseen aikaan tai paikkaan. (Vilkka 2005, 161.) 

Reliabiliteettia tulee arvioida tutkimuksen aikana, mutta sitä voi tarkastella myös 

jälkikäteen. Samaa asiaa voi mitata kahden kysymyksen avulla laskemalla niiden 

välinen korrelaatiokerroin. (Vilkka 2007, 149.) 

Mittarin kokonaisluotettavuus muodostuu tutkimuksen pätevyydestä ja luotetta-

vuudesta. Jos tuloksissa on mahdollisimman vähän satunnaisuutta ja se edustaa 

perusjoukkoa, on kokonaisluotettavuus hyvä. (Vilkka 2005, 161-162.) 

Tutkija voi tehdään tutkimusten tuloksia tallentaessaan tai haastatellessaan vir-

heen, tai vastaaja voi ymmärtää tai muistaa jotain väärin vastatessaan. Tällaiset 

virheet heikentävät tutkimuksen luotettavuutta. Vaikka virheiden vaikutus ei vält-

tämättä ole kovin suuri, tulisi tutkijan kuitenkin ottaa kantaa ilmeisiin satunnaisvir-



27 

 

heisiin. Jos tutkimustulokset vaikuttavat kummallisilta verrattuna muiden tutkimus-

ten tuloksiin, tulee miettiä, mistä mahdolliset virheet johtuvat ja kirjata ne tutkimus-

tekstiin. (Vilkka 2005, 162.) 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan vastausten laadun perusteella. Jos 

vastauksissa ilmenee runsaasti satunnaisuutta, voi olla, että vastaajien preferens-

sit eroavat vahvasti toisistaan, tai sitä, että kysymys on ollut virheellinen ja se on 

ymmärretty väärin. Tutkimusryhmän oletettiin tuntevan kyselyyn liittyvä aihe, sillä 

he itse osallistuivat tapahtumaan. Jos kuitenkin vastaukset ovat puutteellisia, voi-

daan olettaa, että vastaajilla ei ollut kokemusta tapahtuman tietyistä osa-alueista. 

Tutkimus painottui nimenomaan vuoden 2017 tapahtumaan eikä aiemmin järjes-

tettyihin keskiaikafestivaaleihin. Jos tuloksista löytyy kommentteja aiemmista ta-

pahtumista, voi vastauksia arvioida virheellisiksi. Koska vastausten perusteella on 

tarkoitus tehdä kehittämisehdotuksia, tulee vastauksissa olla toistuvuutta, jotta 

tarve kehittämiselle olisi validi.  
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5  KYSELYN TULOKSET 

Tutkimus toteutettiin sähköisellä Google Forms-kyselylomakkeella. Linkki kyse-

lyyn lähetettiin sähköpostilla ja Facebook-ilmoituksella leiriytyjille tapahtuman jäl-

keen. Kyselyssä oli sekä monivalinta-, että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn pystyi 

vastaamaan omalla nimellään tai anonyymisti. Vastauksia kyselyyn tuli 38 kappa-

letta. Telttoja leirissä oli n. 70 kappaletta. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mieli-

pidettä leiristä ja sen palveluista. Vastausten pohjalta kirjoitettiin kehittämisehdo-

tuksia leirin toiminnan parantamiseksi tulevia tapahtumia varten.  

5.1  Monivalintakysymykset 

Alla olevissa taulukoissa havainnollistuvat kyselyn vastaukset, jokainen omassa 

kuviossaan. Vastaukset raportoitiin frekvenssimuodossa, eli kappalemäärinä pro-

senttien sijaan.  

Ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien ikäjakaumaa. Suurin osa 

kyselyyn vastanneista oli iältään 30-39 vuotiaita (13 kpl). Lähes yhtä paljon vas-

taajia oli ikäryhmistä 20-29 vuotta (10 kpl), sekä 40-49 vuotta (11 kpl). Ikäryhmästä 

60-69 vuotta ei ollut yhtäkään vastaajaa, kuten ei myöskään 70 vuotiaita tai sitä 

vanhempia. Vähiten vastaajia oli ikäryhmästä alle 20 vuotiaat (1 kpl). Vastaajien 

ikäjakaumaa havainnollistaa kuvio 4. 
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Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma  

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, millä paikkakunnalla vastaajat asuvat. Vastaa-

jien kotipaikkakunnissa oli runsaasti jakaumaa. Eniten vastaajia oli Tampereelta 

(6 kpl). Yhden vastaajan paikkakuntia oli useita. Kaikki vastaukset ovat koottuna 

kuviossa 5. 

 

Kuvio 5. Vastaajien kotipaikkakunta  
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Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, kenen kanssa leiriläiset ovat osallistuneet 

tapahtumaan. Ystävien kanssa tulleita vastaajia oli eniten (15 kpl). Perheen tai 

sekä perheen että ystävien kanssa oli keskenään lähes saman verran. Vähiten 

vastauksia (5 kpl) sai vaihtoehto ”tulin yksin”. Kaikki vastaukset ovat koottuna ku-

viossa 6.  

 

Kuvio 6. Kenen kanssa tulit tapahtumaan?  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, mistä vastaaja on saanut tietoa tapahtu-

masta. Huomattavalle enemmistölle vastaajista (38 kpl) tapahtuma oli ennestään 

tuttu. Muutamat vastaajat olivat kuulleet tapahtumasta internetistä (6 kpl) tai per-

heen jäseneltä (4 kpl). Kukaan vastaajista ei kertonut kuulleensa tapahtumasta 

lehtimainoksesta/jutusta, julisteesta tai radiosta. Kaikki vastaukset näkyvät kuvi-

ossa 7.  

Perheen 
kanssa, 10

Ystävien 
kanssa, 15

Perheen ja 
ystävien 

kanssa, 8

Tulin yksin, 5
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Kuvio 7. Mistä sait tietoa tapahtumasta?  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, kuinka usein vastaajat ovat käyneet ky-

seissä tapahtumassa. Kolme vastaajaa kertoivat olleensa ensikertalaisia tapahtu-

massa. Enemmistö vastaajista (16 kpl) on käynyt tapahtumassa yli viisi kertaa. 

Kysymyksen kokonaisvaltaisia vastauksia voi tarkistella kuviosta 8. 

 

Kuvio 8. Kuinka monta kertaa olet käynyt tapahtumassa?  

6

4

38

Lehtimainos/juttu

Internet

Perheenjäsen/ystävä

Tapahtuma oli tuttu
ennestään

Juliste

Radio

3

7

9

3

16
Ensimmäinen kerta

1-2 kertaa

3-4 kertaa

5 kertaa

Yli 5 kertaa
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Seuraavissa kysymyksissä käytettiin osgoodin asteikkoa. Kysymyksissä kysyttiin 

kävijöiden mielipidettä tietyistä osa-alueista tapahtumassa. Vastausvaihtoehtojen 

numerot olivat asteikolla 1-6. Vastausvaihtoehdoista valittiin omaa mielipidettä 

parhaiten kuvaava numero. Vaihtoehdot olivat 1= Heikko, 2= Välttävä, 3= Kohta-

lainen, 4= Hyvä, 5= Erittäin hyvä ja 6= En osaa sanoa.  

Ensimmäinen kysymys käsitteli alueella olevia opasteita. Suurin joukko vastaajista 

(19 kpl) piti tapahtuma-alueen opasteita hyvinä. Toiseksi suurin (13 kpl) oli joukko, 

joka ei osannut sanoa mielipidettään. Vain muutaman vastaajan mielestä opasteet 

olivat välttävät tai kohtalaiset. Kenenkään vastaajan mielestä opasteet eivät olleet 

heikkoja eivätkä erittäin hyviä. Kaikki vastaukset näkyvät kuviossa 9. 

 

Kuvio 9. Tapahtumapaikan opasteet.  
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Toinen kysymys käsitteli festivaalin yleisen infopisteen toimivuutta. Infopisteen toi-

mivuutta ei suurin osa vastaajista (14 kpl) osannut kommentoida. Toiseksi suurin 

joukko vastaajista piti infopistettä hyvänä (9 kpl). Vastauksissa oli jonkin verran 

vaihtelua, ja niitä on kuvattu tarkemmin seuraavassa kuviossa 10. 

 

Kuvio 10. Festivaalin yleisen infopisteen toimivuus.  

Seuraava kysymys käsitteli tapahtuman ohjelmatarjontaa. Tapahtuman ohjelma 

jakoi mielipiteitä. Suurin osa piti ohjelmaa ja tarjontaa hyvänä (11 kpl). Yksikään 

vastaaja ei pitänyt ohjelmaa heikkona. Vähiten vastauksia tuli kohtaan välttävä (3 

kpl). Kaikki vastaukset näkyvät kuviossa 11. 
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hyvä

En osaa
sanoa



34 

 

 

Kuvio 11. Tapahtuman ohjelma/tarjonta.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä parkkipaikoista. 

Parkkipaikkoja piti suurin osa vastaajista kohtalaisena (14 kpl). Toiseksi eniten 

vastauksia sai vaihtoehto en osaa sanoa (11 kpl). Yksikään vastaaja ei pitänyt 

parkkipaikkoja erittäin hyvänä. Kaksi (2 kpl) vastaajista piti parkkipaikkoja heik-

kona. Vastaukset havainnollistaa kuvio 12.  

Kuvio 12. Parkkipaikat.  
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Seuraavassa kysymyksessä käsiteltiin alueen käsityökojuja. Käsityökojuja pidet-

tiin vastaajien kesken eniten hyvänä (19 kpl). Vähiten vastauksia tuli kohtaan en 

osaa sanoa (3 kpl). Yksikään vastaajista ei pitänyt kojuja heikkona tai välttävänä. 

Vastaukset näkyvät kuviossa 13.   

 

Kuvio 13. Käsityökojut.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä tapahtuman ruokako-

juista. Suurin osa vastaajista (15 kpl) piti ruokakojuja hyvänä. En osaa sanoa –

vaihtoehtoon tuli myös monta vastausta (11 kpl), mikä saattaa kertoa siitä, että 

vastaajilla ei ollut kokemusta kyseisitä kojuista. Vähiten vastauksia tuli vaihtoeh-

toon välttävä (1 kpl). Kaikki vastaukset näkyvät kuviossa 14.  

0 0

5

19

11

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Heikko Välttävä Kohtalainen Hyvä Erittäin
hyvä

En osaa
sanoa



36 

 

 

Kuvio 14. Ruokakojut.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä alueen vessoista. 

Käymälöiden laatuun oli suurin osa vastaajista tyytyväisiä. Hyvä-kohtaan tuli vas-

tauksia 20 kappaletta. Vähiten vastauksia tuli kohtalainen-vastausvaihtoehtoon (2 

kpl). Vastaukset näkyvät kuviossa 15.  

Kuvio 15. Vessat.  
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Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä alueen vesipisteistä. 

Vesipisteitä pidettiin eniten hyvänä (18 kpl). Toiseksi eniten (14 kpl) vastauksia sai 

erittäin hyvä-vaihtoehto. Vaikka heikko-, tai kohtalainen-vaihtoehdot eivät saaneet 

yhtäkään vastausta, olivat viiden vastaajan mielestä vesipisteet välttävät. Kuvio 

16 havainnollistaa kaikki vastaukset.   

 

Kuvio 16. Vesipisteet.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä leiriin ilmoittautumi-

sesta. Suurin osa (10 kpl) ei osannut sanoa mielipidettään. Toiseksi eniten vas-

tauksia saivat vaihtoehdot kohtalainen ja hyvä (9 kpl). Heikko- vastauksia oli vain 

yksi (1 kpl). Kaikki vastaukset näkyvät kuviossa 17.  
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Kuvio 17. Ilmoittautuminen. 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä tiedottamisesta.Tie-

dottamisella tarkoitetaan tapahtumaan ilmoittautumisen jälkeistä informaation an-

tamista leiriläisille ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Suurin osa vastaa-

jista (11 kpl) oli pitänyt tiedottamista hyvänä. Toiseksi eniten tuli en osaa sanoa-

vastauksia (10 kpl). Alla olevasta kuviosta näkee, että loput vastaukset jakautuivat 

miltei tasaisesti jäljelle jääneiden vastausvaihtoehtojen kesken. Kaikki vastaukset 

näkyvät kuviossa 18.  
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Kuvio 18. Tiedottaminen.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä mainonnasta. Mai-

nonta jakoi vastaajien mielipiteitä. Suurin osa vastanneista (16 kpl) ei osannut sa-

noa mielipidettään. Kohtalainen-vastauksia oli toiseksi eniten (8 kpl). Heikko-vas-

tauksia tuli vähiten, yksi (1 kpl). Alla oleva kuvio 19 havainnollistaa vastausten 

jakautumisen.  
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Kuvio 19. Mainonta.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä leirin viihtyvydestä ja 

siisteydestä. Viihtyvyyttä ja siisteyttä pidettiin suurimmilta osin erittäin hyvänä (18 

kpl) tai hyvänä (16 kpl). Heikko-, tai välttävä-vastauksia ei tullut ollenkaan. Alla 

oleva kuvio 20 havainnollistaa vastausten määrän. Yksikään vastaajista ei pitänyt 

viihtyvyyttä ja siisteyttä heikkona tai välttävänä. 
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Kuvio 20. Leirin viihtyvyys ja siisteys.  

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin tapahtuman yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä. 

Suurin osa vastanneista piti yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä erittäin hyvänä (18 kpl). 

Hyvä –vastauksia tuli 16 kappaletta, eli toiseksi eniten. Neljä (4 kpl) vastaajista ei 

osannut sanoa mielipidettään. Kukaan vastaajista ei kokenut viihtyvyyden ja siis-

teyden olevan heikko, välttävä, tai kohtalainen. Kuvio 21 havainnollistaa kaikki 

vastaukset.  
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Kuvio 21. Yleinen viihtyvyys ja siisteys.  

Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, aikovatko vastaajat osallistua seuraavan 

vuoden tapahtumaan. Kyselyyn vastanneista suurin osa (29 kpl), vastasi osallis-

tuvansa seuraavana vuonna. Kahdeksan (8 kpl) henkilöä vastasi, ettei tiedä osal-

listumisestaan seuraavaa vuotta koskien ja yksi (1 kpl) vastasi, ettei ole tulossa 

tapahtumaan. Alla oleva kuvio 22 havainnollistaa vastausten määrän suhteessa 

toisiinsa. Kyllä-vastauksia oli ylivoimaisesti eniten.  

 

Kuvio 22. Oletko tulossa ensi vuonna?  
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5.2  Avoimet kysymykset 

Kyselyn vastaajilla oli myös mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin. Avoimissa 

kysymyksissä vastaajilla oli mahdollisuus tuoda paremmin mielipiteensä esille 

koskien jotakin tiettyä osa-aluetta. Avointen kysymysten lopussa oli myös mahdol-

lista antaa vapaata palautetta. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen ei ollut edellytys 

kyselyyn osallistumiselle, vaan vastaajan oli mahdollista vastata joko pelkästään 

monivalintakysymyksiin tai sekä monivalinta- että avoimiin kysymyksiin.  

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin, mihin kävijät olivat tyytyväi-

siä. Vastaajat olivat kommentoineet tyytyväisyyttään sekä leiriin että itse tapahtu-

maan liittyviin asioihin. Suuri osa vastaajista piti tapahtuman sijaintia, huoltopaik-

koja sekä tunnelmaa hyvänä. Kiitosta saivat myös järjestäjien toiminta ja ystäväl-

linen palvelu.  

”Huolto (esim. vessojen siisteys, käsienpesupisteet jne.) tuntui pelaavan 

erityisen hyvin tänä vuonna. Talkoolaiset olivat ystävällisiä ja kärsivällisiä, 

ja pulmiin löytyi aina kysymällä ratkaisu mahdollisesta hämmingistä huoli-

matta.” 

”Leirin sijainti! Ihanat maisemat, lava lähellä (jotta musiikki kuuluu telttaan 

asti), vessat vieressä ja käsipesupiste nurkan takana. Aamuisin ehkä hie-

man hatutti taistelunäytös ja tykki mutta sen kestää.” 

”Siihen, ettei vessoja tultu pesemään aamukuudelta.” 

Seuraavassa avoimessa kysymyksessä kysyttiin, että mikä osa-alue vaatisi kor-

jaamista tai kehittämistä. Vastauksia tuli sekä tapahtumaa, että leiriä koskien. Kun-

nollisten peseytymistilojen puute, sekä heikko tiedottaminen tapahtuman aikana 

nousivat vastauksissa eniten esille.  

Osa kävijöistä ei ollut löytänyt järjestäjien yhteystietoja, vaikka olisivat tarvinneet 

ne nopeasti. Yhteystiedot olivat näkyvillä sähköpostitse lähetetyssä leirikirjeessä 
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sekä tapahtuman internetsivuilla. Lisäksi yhteystiedot olivat infopisteellä sekä li-

punmyyntipisteillä työntekijöiden käytettävissä.   

 

”Tiedotus, asioiden järjestäminen ajoissa etukäteen, pysyminen ilmoite-

tuissa tavoissa/suunnitelmissa (ettei joka kerta tarvitse arpoa mistä portista 

pääsee sisään tai mistä saa rannekkeet), suihkujenpuute (etenkin viikinki-

taistelussa ja buhurtissa tulee kummasti hiki).” 

”Bajamajojen tyhjennykseen herääminen klo 06 oli tänäkin vuonna ihan hir-

veä shokki. Jos mahdollista, toivoisin tyhjennystä myöhemmäksi.” 

”Sää saisi olla vähemmän sateinen” 

Vapaa palaute-osiossa vastaajat saivat antaa palautetta asioista, jotka eivät kum-

paankaan edelliseen kysymyksen vastauksiksi sopineet. Vastaajat olivat antaneet 

sekä positiivista, että kehittävää palautetta. Suuri osa palautteesta koski enemmän 

itse tapahtumaa, kuin leiriä.  Pääesiintyjä Turisas jakoi mielipiteitä vastaajien kes-

kuudessa. Palautetta tuli myös infopisteen työntekijöiden heikosta perehdyttämi-

sestä.   

”Aivan mahtava leiri! Viihdyimme kokonaisuudessa todella hyvin ja kuten jo 

mainitsin, meidät huomioitiin aivan ihanasti. Etukäteen info oli hyvää. Info-

pisteen olisi pitänyt kuitenkin toimia huomattavasti paremmin. Lisäksi ohjel-

massa luki joidenkin ohjelmien osalla tapahtumapaikasta esim mittelöalue 

ja kartassa sellaisia löytyi kaksi, jolloin oli vaikea tietää, kummassa tapah-

tuma on. Kun kysyin asiaa infossa hekään eivät tienneet.” 

”Jälleen kerran oli kerta kaikkiaan mainio tapahtuma, loistava ohjelma, hyvä 

myyntitarjonta ja vielä Pakanat ja pyhät -taidenäyttely linnassa päälle. Edes 

sade ei haitannut, teltoissa oli lämmintä ja mukavaa. Tätä lisää ensi vuonna! 

Kiitos mahdottoman paljon, että sain olla mukana!” 
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”Pari lauantain artistia ei mielestäni millään lailla keskiaikainen mm. Örinä 

heviä. Lauantai-illan pidot olivat surkeat. Esim 8 hengen pöytään 6 palaa 

leipää ja yksi pahvilautanen salaattia josta suurin osa valkosipulin kynsiä.” 
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6  KEHITYSIDEAT 

Kyselyn tuloksissa nousi muutamia kehittämistarpeessa olevia asioita jatkuvasti 

esille. Tästä voi päätellä, että monella vastaajalla on ollut samoja tarpeita, jotka 

eivät tapahtuman aikana tyydyttyneet.  

Moni vastaaja vastasi, että tiedonkulku oli heikkoa tapahtuman aikana. Joissain 

tilanteissa aiemmin tiedotettuihin asioihin tuli muutoksia, jotka eivät kaikille leiriläi-

sille välittyneet. Ennen tapahtumaa ja sen aikana oli käytössä Facebook-ryhmä, 

jossa leiriläisille oli mahdollisuus tiedottaa muutoksista. Facebook-ryhmän julkai-

sut eivät kuitenkaan välttämättä tavoittaneet kaikkia osallistujia, sillä kaikki eivät 

Facebookia käytä. Tiedottaminen olisi kasvotusten ollut tapahtuman aikana vai-

keaa, sillä ihmiset olivat hajaantuneet ympäri aluetta. Toinen tiedonkulkuun liittyvä 

asia oli infopisteen talkoolaisten tietämättömyys. Useat työntekijät olivat talkoolai-

sia, jotka työskentelivät vain festivaalin ajan. Heidän tietonsa joistain tapahtuman 

osa-alueista olivat puutteellisia. Perehdytyksessä olisi kenties tullut käydä tarkem-

min läpi esimerkiksi esiintyjiä. 

Monesta palautteesta kävi ilmi, että peseytymismahdollisuuksien tulisi olla parem-

mat. Tapahtumassa oli telttasauna joen vieressä, mutta monet toivoivat peseyty-

mismahdollisuuksien olevan vielä sitä modernimpia. Koska monella leiriläisellä on 

omia ruokia mukana, toivottiin myös tiskauspistettä paikan päälle.  

  

Ulkokäymälöistä tuli ristiriitaista palautetta. Eräs vastaaja koki ikäväksi sen, että 

aamukuuden vessojen tyhjennys herätti hänet. Toinen vastaaja sanoi olleensa tyy-

tyväinen siihen, että vessoja ei tyhjennetty kuuden aikaan aamulla. Vessat tyhjen-

nettiin aamulla ennen porttien avaamista. Tyhjennykselle on varattava riittävästi 

aikaa, joten emme osaa arvioida, voisiko sen ajankohtaa myöhäistää.  

 

Muutama vastaaja oli tyytymätön siihen, että isoa yhteisnuotiota, jossa saisi elä-

möidä rauhassa yömyöhään, ei alueella ollut. Monet kokivat muihin leiriläisiin tu-
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tustumisen tärkeäksi osaksi tapahtumaa ja sen tunnelmaa. Alueella oli nuotiopaik-

koja, mutta koska ne sijaitsivat leirin läheisyydessä, joutui niissä hiljaisuuden ai-

kana kiinnittää huomiota äänen käyttöön.  

 

Muutamalla vastaajalla oli vaikeuksia löytää itselleen sopiva parkkipaikka. Oli 

myös epäselvää, mistä portista leiripaikalle sai ajaa. Leiriläiset, joihin kuului myös 

esiintyjiä, toivoivat omaa parkkipaikkaa alueen lähistölle. Tapahtuma-alueen lä-

heisyydessä on erittäin rajallinen määrä parkkitilaa. Osa läheisistä parkkipaikoista 

on varattu esimerkiksi kauppiaiden ajoneuvoille. Parkkitilan lisääminen ei ole mah-

dollista, sillä potentiaalinen parkkitila on jo käytössä.   

 

Kehitysideat ovat koottuna alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1). Kehitysideat on 

valikoitu vastausten joukosta sen perusteella, onko niitä mahdollista toteuttaa.  
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Taulukko 1. Leirin kehitysideat 

 

Mitä kehitetään? Miten kehitetään? 

Tiedottaminen 
 

Muutokset tapahtuman aikana: 
Tietojen päivittäminen sekä sosiaalisessa mediassa, että 
sähköpostilla reaaliaikaan. Enemmän henkilökuntaa, esi-
merkiksi ns. ”tiedotusvastaava”, joka olisi perillä tapahtuman 
aikana tapahtuvista muutoksista ja päivystäisi sosiaalista 
mediaa, sekä selvittäisi pulmia järjestäjän kanssa.  
 
Etukäteistiedotus: 
Info ennen tapahtumaa riittävän ajoissa sähköpostin ja sosi-
aalisen median kautta.  
 
Monella statuksella olevan henkilön tiedottaminen:  
Kaikista osallistujista pitäisi olla ajoissa tiedossa oikea nimi. 
Nimen perusteella tulisi tarkistaa etukäteen, mihin kaikkeen 
asiakas on ilmoittautunut. Asiakkaalta voisi toivoa ilmoittau-
tumisen yhteydessä tietoa, millä muulla statuksella ovat il-
moittautuneet tapahtumaan. Rannekkeet voisi näin jakaa 
valmiiksi kuoriin helpottamaan ja nopeuttamaan leiriin tuloa.   

Infopisteen talkoolaisten 
perehdyttäminen 
 

Infopisteen talkoolaiset tulisi perehdyttää etukäteen ennen 
tapahtumaa, jolloin he saisivat tietoa myös omien tehtävien 
ulkopuolisista asioista, esimerkiksi ohjelmasta (tietoa esityk-
sistä ja esiintyjistä) ja leiristä asiakkaiden kysymyksiä var-
ten.  
Jos talkoolaiset eivät pääse etukäteen paikan päälle, voisi 
heille lähettää infosähköpostin ennakkoon.  
Tapahtumassa infopisteen työntekijöillä voisi olla ”luntti-
lappu”, jossa kerrottaisiin lyhyesti esiintyjistä ja ohjelmasta.  

Peseytymispaikat Aiempina vuosina käytössä olleet suihkutilat, mikäli ne on 
kunnostettu. Voisi selvittää, olisiko jossain lähellä olevassa 
kiinteistössä mahdollista peseytyä tapahtuman aikana, esi-
merkiksi yhteistyösopimuksella tai rahallisella korvauksella.  
 

Tiskauspaikat Jos mahdollista, tiskauspaikka sisätiloista tapahtuma-alu-
eelta, tai sen välittömästä läheisyydestä. Yksi keino on 
myös ulkotiskauspiste, mikäli sen toteuttaminen puistoalu-
eella on mahdollista. Suunnittelussa olisi otettava huomioon 
puistoaluetta koskevat rajoitukset jäteveden suhteen.  

Nuotiopaikat Vastaajat olivat toivoneet isoa nuotiopaikkaa, jossa saisi 
elämöidä yömyöhään asti muita häiritsemättä. Isomman yh-
teisnuotion sijoittaminen alueelle voisi olla mahdollista, 
mutta alueen rajallisuudesta johtuen täysin vapaata elä-
möintiä ei ole mahdollista toteuttaa. Huomioon otettavaa on 
myös, että tapahtuma-alue on järven rannalla ja ympärillä 
on asuinrakennuksia.   
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7  POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kehittämissuunnitelma Hämeen keskiaika-

festivaalin keskiaikaleirille vuonna 2017 kerättyjen palautteiden pohjalta. Palaute-

kyselyyn vastasi 38 henkilöä. Vastausten määrä oli melko pieni, mutta osa vas-

taajista saattoi edustaa koko telttakuntaansa. Telttoja oli leirissä noin 70. Palaut-

teita saatiin ympäri Suomea tapahtumaan saapuneilta leiriläisiltä. Tulokset kerät-

tiin Google forms-lomakkeella, jonka jälkeen ne koostettiin kuvioiksi havainnollis-

tamaan vastauksia. Kyseiset kuviot ovat osa tätä opinnäytetyötä.  

Osassa kyselyn vastauksista ilmeni ristiriitaisuuksia. Toiset esimerkiksi toivoivat 

lisää perunaa tarjolle, kun taas toisten mielestä peruna ei kuulu keskiaikatapahtu-

miin. Vessojen tyhjennyksen ajankohdasta oli myös eriäviä mielipiteitä.  

Vatauksista ilmenneistä epäkohdista osa on sellaisia, ettei niiden muuttaminen ole 

mahdollista. Esimerikiksi lauantain sateisesta ilmasta tuli palautetta. Tästä johtuen 

kaikkia vastauksia ei voida hyödyntää muutoin kuin tiedostamalla, että niiden kä-

sittelemät aiheet lisäävät asiakkaiden tyytymättömyyttä.  

Kysely oli tarkoitettu leirin osallistujille, joten kohderyhmänä olivat keskiaikahar-

rastajat tai muutoin aiheesta kiinnostuneet. Yhtenäisestä kohderyhmästä huoli-

matta asiakkaiden tarpeet ovat keskenään erilaiset, jonka vuoksi kaikkia on vaikea 

tai jopa mahdoton miellyttää samanaikaisesti. Eri asiakkailla on erilaiset odotukset 

tapahtumalle. Toiset saattavat esimerkiksi kokea, ettei tapahtuma ole riittävän au-

tenttinen, kun taas toisten mielestä tapahtuman autentttisuus on riittävällä tasolla. 

Toisten kysymysten vastauksissa oli runsaasti hajontaa, kun taas osassa vastauk-

set olivat yhtenäisempiä. Hajonta vastuksissa kertoo kokemusten subjektiivisuu-

desta ja eroista eri vastaajien preferensseissä.   

Tässä opinnäytetyössä on on käytetty teoriaa tapahtuman järjestämisestä, tuote-

kehityksestä sekä kvantitatiivisen tutkimuksen totetutuksesta. Kyselyn tulokset on 

raportoitu ja niiden pohjalta laadittu kehittämisehdotuksia. Teoriat on valittu sen 
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mukaan, mitä eri osa-alueita juuri Hämeen keskiaikafestivaalin leirin järjestämi-

sessä tulee ottaa huomioon. Tämän vuoksi teoriaosuudessa käsitellään tapahtu-

man järjestämistä, majoitustoimintaa, elämystä sekä tuotekehitystä. Lähteinä on 

käytetty aihetta käsittelevää kirjallisuutta sekä internetistä löytyvää tietoa.  

Tämän opinnäytetyö toimeksiantajana on Hämeen keskiaikatapahtumat Oy. Kom-

munikointi toimeksiantajan kanssa on tapahtunut sähköpostitse. Kyselylomake 

tarkistutettiin toimeksiantajalla ennen leiriläisille jakamista. Tarkistuksesta huoli-

matta lomakkeeseen oli jäänyt kirjoitusvirhe, josta mainittiin myös vastauksissa.  

Tämän tutkimuksen pohjalta tehtyjä kehittämisehdotuksia on mahdollisuus käyttää 

tulevien tapahtumien järjestämiseen. Tutkimuksen toteutus ja kehittämissuunnitel-

man teko kehittivät omaa tietämystämme ja osaamistamme aiheesta. Olisimme 

löytäneet muutakin kehitettävää leiriin liittyen omista havainnoistamme tai sosiaa-

lisen median kanavista, mutta koska suunnitelma tehtiin vain vastausten pohjalta, 

se saattoi jäädä hieman tyngäksi. Suunnitelma on tulevaisuudessa muokattavissa 

vaihtuvien ja lisääntyvien tarpeiden ja epäkohtien mukaan.  

Tutkimusongelma tässä opinnäytetyössä oli, miten Hämeen keskiakafestivaalin 

leiriä vois kehittää. Tutkimusongelman ratkaisussa käytettiin apuna asiakkailta ke-

rättyä palautetta. Palautteen pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma tulevia ta-

pahtumia silmällä pitäen. Tutkimusongelma saatiin ratkaistua, mutta ratkaisueh-

dotuksia saatiin melko vähän. Tutkimuskysymyksenä oli, onko kehitysehdotuksia 

mahdollista toteuttaa. Kehitysehdotukset valikoitiin palautteista sen perusteella, 

onko niiden toteutus teoriassa ja käytännössä mahdollista. Kehittämisehdotusten 

toteuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii paljon työtä ja resursseja.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa todettiin, että vastaukset eivät olleet sat-

tumanvaraisia. Kaikki vastaajat olivat ymmärtäneet kysymykset ja tunsivat käsitel-

tävän aiheen, joten kokonaisluotettavuutta voi sanoa hyväksi. Kysymyksiin oli vas-

tattu tosissaan, eikä asiattomia vastauksia ollut. Vastauksissa ei ilmennyt yhtä-

kään virheellistä vastausta. Monesta vastauksesta ei kuitenkaan löytynyt asioita, 
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joista voisi luoda kehittämisehdotuksia. Olisimme toivoneet enemmän kehittämis-

tarpeisiin liittyviä vastauksia.  

Kyselyyn osallistuneet leiriläiset ovat olleet tietoisia, että vastauksia käytetään 

opinnäytetyössä. Vastaaminen on ollut mahdollista joko omalla nimellä, tai vaihto-

ehtoisesti nimettömästi. Vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa palautteista, elleivät 

he ole itse päättäneet vastata nimellä. Vastaajien mahdollisia nimiä ei ole kerrottu 

tässä opinnäytetyössä. Omalla nimellä vastaamiseen annettiin mahdollisuus, 

koska vastauslomakkeella oli mahdollista toivoa yhteydenottoa järjestäjältä kos-

kien palautettta. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista.   
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Mihin olet erityisen tyytyväinen? (28 vastausta)  

❖ Monipuolisuus ja musiikkitarjonta  

❖ Leirivoudin toimintaan ja ihmisten vastaanottoon leiriin  

❖ Muovileirin lähettyville oli asetettu bajamajat, joten ei tarviinnut kauas ves-

saan kävellä.  

❖ Hyvään yhteistyöhön järjestäjuen kanssa. Asiat hoituu. Ja oma paikkani 

on täydellinen minun seurueelleni.   

❖ Huolto (esim. vessojen siisteys, käsienpesupisteet jne.) tuntui pelaavan 

erityisen hyvin tänä vuonna. Talkoolaiset olivat olivat ystävällisiä ja kärsi-

vällisiä, ja pulmiin löytyi aina kysymällä ratkaisu mahdollisesta hämmin-

gistä huolimatta. Pakastimen hankkiminen leiriläisten kylmävaraajia varten 

oli mainio ajatus!  

❖ Toimiviin vesi- WC-järjestelyihin, polttopuiden saatavuuteen ja loistavaan 

järkkäritiimiin.  

❖ pehmeään nurmikkoon ja leiripaikan sijaintiin  

❖ Leiripaikan löytymiseen ilmoittautumisen umpeutumisen jälkeenkin. Leirin 

ilmoittautuminen oli sähköinen lomake.  

❖ Leirin sijainti! Ihanat maisemat, lava lähellä (jotta musiikki kuuluu telttaan 

asti), vessat vieressä ja käsipesupiste nurkan takana. Aamuisin ehkä hie-

man hatutti taistelunäytös ja tykki mutta sen kestää.  

❖ Vettä ja puuta riittävästi  

❖ Tyttäremme nilkka oli murtunut ja saimme aivan mahtavan leiripaikan hä-

nen liikkumisen kannalta.  

❖ Leiriläisiin, tunnelmaan, yhteenkuuluvuuteen, viikinkitaisteluun.  

❖ Vessoissa oli aina paperia. Vesi ja polttopuut riittivät. Viikinkitaistelu oli 

jännittävä. Kommunikaatio Facebook-tapahtumassa oli ystävällistä, am-

mattimaista ja riittävää.  

❖ Siisteyteen ja tunnelmaan.  

❖ Järjestyksen ylläpito siisteys  

❖ Siisteyteen ja fasiliteetteihin  

❖ Leiriläisiin   

❖ Mahtavaan yhteishenkeen leiriläisten kesken.  
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❖ Huumorilla höystettyyn tekemisen meininkiin! Markkinaleiriläisenä tutustuu 

kivasti eri seurojen harrastajiin.  

❖ Leirimme paikka niemessä oli ihan mieletön. Oli kiva, kun wc ja vesipiste 

löytyivät läheltä.   

❖ Ympäristö linnoineen, leiritunnelma illalla  

❖ Leiri oli mukavan väljä vaikka ahtaudesta oli varoiteltu.  

❖ Hyvä tunnelma  

❖ Järjestäjien toimintaan ja yleiseen sujuvuuteen, tietääkseni tapahtumassa 

ei sattunut isompia sekaannuksia minkään kanssa.  

❖ Siihen, ettei vessoja tultu pesemään aamukuudelta  

❖ Turisas!  

❖ Pakastin ja latauspiste olivat kyllä ässiä olemassansa! Ne myös toimi tosi 

hyvin, suuret kiitokset niistä! Myös roskikset tyhjeni hyvällä tahdilla ja ves-

sapaperia ja polttopuita tuli hyvin lisää kun meinasivat rueta loppumaan. 

Telttasaunan pukeutumisosio oli kans tosi kiva.  

❖ Polttopuiden laatuun  

 

Mikä vaatisi korjaamista/kehittämistä? (32 vastausta)  

❖ Pääsyliput kalliit  

❖ Tiedonvälitys eri toimijoiden välilä markkinoilla. Tietojen paikkaansapitä-

vyys  

❖ Infossa ei tiedetty koko muovileirin olemassaolosta! Se, että oltiin syrjässä 

oli ihan ok, mutta se, että kaikki työntekijät eivät edes olleet tietoisia tästä 

leiristä sai aikaan fiiliksen, että ei oltu tervetulleita.  

❖ Tiedotus. Nyt sai oikeat tiedot kaivaa Facebookin keskustelujen alalan-

goista eikä sähköpostitse lähetettyjen leirikirjeiden virheellisiä tietoja kor-

jattu lainkaan muualla kuin FB-ryhmässä.   

❖ Pesupaikat ja kunnon sauna.   

❖ Etenkin jos markkinat jatkuvat nelipäiväisinä, olisi upeaa mikäli leiriläisille 

järjestettäisiin mahdollisuus suihkujen käyttämiseen. Myös toisaalla esi-

tetty tiskauspisteen järjestäminen olisi Hieno Juttu. En ole varma onko 

vika leiriläisissä vai tapahtuman tiedotuksessa, mutta monelle myyjälle ja 

leiriläiselle tuntui olevan epäselvää, mitä kautta ja mihin aikaan alueelle 
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❖ sai ajaa, ja mille alueelle leiri tuli pystyttää. (Torstaiaamuna heräsin siihen, 

kun alueelle väärää reittiä pyrkivä myyjä syyti solvauksia porttia vahtivalle 

järjestyksenvalvojalle, koska ei päässyt  

❖ määränpäähänsä haluamallaan tavalla. Kaikki kunnia jiiveelle, joka otti 

mölinän vastaan ihailtavalla kärsivällisyydellä!) Viimeinen asia ei varsinai-

sesti liity leiriin, mutta voisin sen kuitenkin tässä mainita: Ohjelmatiedot oli-

vat tänä vuonna erittäin sekavat. Ohjelmaa löytyi monesta eri paikasta 

keskenään ristiriitaisin tiedoin. Omalla porukallani oli jonkin verran tans-

sinopetusta, ja opetustuokioiden aikataulut olivat usein virheellisiä ja risti-

riitaisia, eikä niistä ilmoitettu etukäteen esiintyjille.  

❖ Talkooruoasta erillinen ruokailu esim. suurten taistelunäytösten osallistu-

jille voitaisiin järjestää muutaman soppatykin ja esimerkiksi Marttojen tai 

muun yhdistyksen voimin. Tämänvuotinen tarjoaja Dolce Amore ei kyen-

nyt mielestäni vastaamaan kysyntään ripeästi, ja vaikka purilaisateria oli 

maukas ja kookas, tukeva perusruoka olisi ajanut asemansa paremmin. 

Istuisi myös teemaankin paremmin, jos syötävänä olisi lihapataa, paksua 

hernesoppaa tai muuta.  

❖ Leiriläisten peseytymismahdollisuudet leirin läheisyydessä.   

❖ Tapahtuman hinta pompahti melko reippaasti ylöspäin, tosin tämä on ym-

märrettävää, jos kulutkin ovat kasvaneet. Viikinkitaistelualueen olisi voinut 

käyttää vaikka teltta-alueena, koska alueella oli useampikin taisteluun so-

piva alue, kuten hevosturnajaisten alue tai buhirttien taistelukenttä. Toivot-

tavasti leirialue laajentuu linnan ja järven väliseen alueeseen, koska se oli 

yllättävän hieno paikka iltaisella ja markkina-alueen häly ei kuulunut sinne. 

Tai vastaavasti siellä voisi olla jokin illanistujaispaikka, missä olisi vaikka 

nuotio/nuotioita ja katoksia. Tällöin juhlijat ja kovaan puhujat eivät häiritsisi 

muita leiriläisiä ja kaikki voittaisivat :) Leireistä puheen ollen, kun leirit oli-

vat jo nyt jaettu eri paikkoihin, minun mielestä tämän voisi tehdäkin niin, 

että eri aikakaudet olisivatkin juuri omissa leireissään (toki voi olla vaikea 

määrittää tämä joidenkin yhdistysten kohdalla).   

❖ Olisi mukavaa jos olisi laajempi tarjonta musiikkia. Keskiaikaiset bändit 

ovat ihania mutta illan rock-bändit ei kuulunu mun lemppareihin.  

❖ Selkeämpi tiedottaminen perioidisen ja semi-perioidisen eroista/vaatimuk-

sista.  
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❖  

❖ Info-pisteessä ei kukaan osannut vastata yhteenkään kysymykseen jota 

kävin kysymässä...  

❖ Tiedotus, asioiden järjestäminen ajoissa etukäteen, pysyminen ilmoite-

tuissa tavoissa/suunnitelmissa (ettei joka kerta tarvi arpoa mistä portista 

pääsee sisään tai mistä saa rannekkeet), suihkujenpuute (etenkin viikinki-

taistelussa ja buhurtissa tulee kummasti hiki). Elävöittäjät tarvii onnistu-

neeseen leiriytymiseen hyvin vähän asioita: tilaa, wc, juomavettä, poltto-

puita, ja pesu/peseytymis mahdollisuuden -  

❖ puutteet niissä välittyy arvostuksen puutteena. Olemme kuitenkin maksa-

via talkootyöläisiä joita ilman teillä olisi ollut Turisaksen ulkoilmakonsertti 

ja krääsä-kojuja.  

❖ Tiedotus pitää tehdä riittävän ajoissa, ei viikkoa tai paria päivää ennen. 

Selkeämmät ajo-ohjeet leirin pystyttämiseen, milloin ja mistä ajetaan. 

Leiri-ilmoittautuminen olisi voitu avata reilummin kaikkia kiinnostuneita 

kohtaan. Selkeä avaaminen tiettyyn aikaan ja siitä tiedottaminen kaikkiin 

mahdollisiin kanaviin ETUKÄTEEN. Meillä oli tuuria kun saimme tietää il-

moittautumisesta aikaisempina vuosina osallistuneiden kautta ja löysimme 

Hämeen keskiaikaleirin salatun FB-sivun. Mielestäni tämä ei silti ole reilu 

käytäntö. Suihkut puuttuivat kokonaan. Elävöittäjät maksavat siitä, että tu-

levat tekemään tapahtumaa, ja ovat yksi ohjelmanumero muiden jou-

kossa. Tapahtuma ilman heitä olisi todella puutteellinen. Mielestäni tämä 

pitäisi ymmärtää ja tarjota edes alkeelliset olosuhteet leiriytymiseen: vesi, 

polttopuut, vessa, suihku, tiskipaikka.   

❖ Leirikävijöille paremmat peseytymismahdollisuudet ja tiskauspisteet. Li-

säksi leirialueiden läheisyydeen bajamajat. Nyt toinen satsi bajamajoja oli 

vähän kaukana kaikesta.   

❖ Histel-leirialue oli nyt hajautettu eri päihin Linnapuistoa. Oma leirimme oli 

kaupungin päässä puistoa, ja matkat vessoille olivat varsinkin yönkäh-

mässä varsin pitkät. Kiusaus oli suuri käydä kusemassa lähipusikoihin, 

mutta sankarillisesti vastustimme kiusausta, vaikka toiminta olisi autent-

tista ollutkin. Ehdotankin, että jos histel-leiri on tällä tavoin hajautettuna, 

myös vessat ovat hajautettuna. Ei niiden ihan vieressä tarvitse olla, mutta 

kunhan ei tarvitsisi sataa metriä jalat ristissä tallustaa... 
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❖  

❖ Peseytymismahdollisuudet  

❖ Monella statuksella olevien henkilöiden infoamisen selkeyttäminen (esim. 

Itse olen leiriläinen JA esiintyjä.  

❖ jos elävöittämisleirejä on useassa eri paikassa on myös wc, vesi- ja poltto-

puupiste oltava lähellä jokaista leiriä. riekkuva hevi tms. ei mielestäni 

kuulu milläänlailla keskiaikaan (äpärät ja turisas) oli todella paha ohilyönti 

kuin myös nykysälää myyvät kauppiaat ja toffeet ja makkaraPERUNAT 

yms. ruuat joilla ei ole mitään tekemistä keskiajan kanssa edes unissa. 

vievät käsityöläisiltä (ja niiltä jotka edes yrittävät olla hiukan keskiaikaisia) 

sen vähänkin myynnin  

❖ Lippujen päivä hinta syö osto haluja kauppiailta.  

❖ Suihkut, astioiden tiskaupisteitä  

❖ Ruokavaihtoehtoihin jotain rasvattomampaa, esim keitettyjä pottuja jne.  

❖ Bajamajojen tyhjennykseen herääminen klo 06 oli tänäkin vuonna ihan 

hirveä shokki. Jos mahdollista, toivoisin tyhjennystä myöhemmäksi.  

❖ Kuppikuntia on liikaa, pääsee huonosti tutustumaan muihin ja etenkin näin 

suomalaisena on aina vaikeaa mennä kuokkimaan naapureiden nuotioille. 

Yhteisnuotiot olivat kovin pieniä eikä niissä oikein ollut meininkiä. Olisi 

mahtavaa jos saataisiin yksi iso nuotio, jonne ihan sovitusti keräännyttäi-

siin kaikki leiriläiset yhdessä ja laulettaisiin, soiteltaisiin, tarinoitaisiin.. se 

olisi sitä aitoa keskiaikaleirimeininkiä! :) Se olisi taatusti kaikille mieleen. 

Siinä pääsisi oikeasti tutustumaan ihmisiin ja tapahtumasta tulisi vielä pal-

jon ikimuistoisempi. Yhteystiedot paremmin näkyville, ettei tarvitse porttien 

taa saapuessa käyttää niin paljoa aikaa siihen, kun etsii oikean henkilön 

numeroa saadakseen rannekkeet. :)   

❖ Tapahtuman suunnan kääntäminen. Selkeästi tapahtuma on nyt suuntaa-

massa kohti nuoren hevikansan festareiksi vaikka se tähän asti on selke-

ästi profiloitunut keskiaikatapahtumaksi. Omalla kohdalla tämä muutos ei 

kiinnosta ja elävöittäinen keskellä hevikansaa ei innosta. Onneksi vielä 

Turussa ja Hollolassa osataan pitää keskiaika keskiaikana  

❖ Ovatko pääsymaksut jo liian korkeat?  

❖ Leiriläisille, esiintyjille yms. oma parkkipaikka. Nyt puolityhjältä parkkipai-

kalta käännytettiin autoja pois.
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❖ Vartijoilla väärä tieto sallituista sisäänajo-ajoista torstaina. Lauantain pää-

esiintyjä ei todellakaan esittänyt keskiaikaista musiikkia!! En tullut heavy-

konserttia varten.  

❖ Tänä vuonna ohjelmien aikataulutus ja päällekkäisyys oli kyseenalaista: 

molemmat yhteiset taistelunäytökset olivat samana päivänä, jolloin sun-

nuntaille ei jäännyt yhtäkään isompaa esitystä, jonka lisäksi molemmat 

kerrat olivat Buhurt-turnauksen aikana, joka riitelee samasta kävijäkun-

nasta.  

❖ Sää saisi olla vähemmän sateinen  

❖ Tiskauspiste leiriläisille.  

❖ Tiedotus ja tiedotus ja tiedotus. Meillä oli ohjelmassa tanssinopetusta, 

mutta ei tarkempaa tietoa että missä ja koska nämä opetustuokiot olivat. 

Nämä olisi ollut hyvä tietää etukäteen, olisivat myös ehkä palvelleet kävi-

jöitä paremmin myöhempänä ajankohtana. Kysymyksiä jäi myös turvalli-

suusselvityksestä - laitoin sähköpostia, enkä saanut koskaaan vastausta, 

olisiko turvallisuusselvityksiä tarvittu kullekin teltalle omansa. Ilmeisesti ei, 

mutta tämä jäi hieman jännittämään loppuun  

❖ saakka. "Niittytullin lähellä" ei myöskään ollut erityisen hyvä ohjeistus fes-

taritoimiston löytämiseksi. Onneksi oltiin käyty aiemminkin ja paikat oli val-

miiksi tuttuja.  

Vapaa palaute (15 vastausta)  

❖ Hämeenlinnassa aina tuo tiedoitus on semmoinen heikko osa-alue. Jos 

jotain tiedoitetaan niin sitten kuitenkin käytäntö on yleensä toista. Esim. 

"esiintyjä rannekkeet saa toimistosta", no käytännössä kuitenkin ne sai 

Niittytullista yms.  

❖ Lauantain iltaohjelma, etenkin Turisas, saavat ison plussan! Aiemmin päi-

vällä esiintynyt metallibändi puolestaan aiheutti hieman hämmennystä, 

sillä en koe sellaisen räminäriehumisen kuuluvan festivaalin teemaan... 

Olisi hienoa, jos ensi vuonnakin olisi esiintymässä jokin kova folk(me-

talli)orkesteri, esim Korpiklaani. Wardruna olisi myös teemaan sopiva ork
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❖ esteri. Tosiaan, hieman ihmetystä aiheutti, kun kaikki työntekijät eivät ol-

leet edes tietoisia muovileirin olemassaolosta. Korkea päivälipun hinta ai-

heutti hieman hämmennystä, etenkin perjantain osalta, sillä tapahtumaa ei 

ollut paljoa. Monet kaverit, jotka pääsivät vasta iltasella paikalle, kirosivat, 

kun tuliturnajaiset olivat olleen jo päivällä, eikä pimeällä. Eli illalla ei ollut 

enää mitään koettavaa ja monet maksoivat törkeän summan päivälipusta 

aivan turhaan...  

❖ Kiitos nam!   

❖ Kiitos hyvästä tapahtumasta! Somessa puhuttu muutos fantasiahevifesta-

rin suuntaan ei minua hätkäytä, jos se tarkoittaa lisää kävijöitä ja anakro-

nismi sijoittuu yhteen iltaan. Enemmänkin se toi mukavan breikin tauotto-

malta tuntuvaan hurdygurdyn soittoon ja 'keskiaikajatsiin' jota on nyt kuun-

neltu muutama vuosi. Kaikki kunnia periodin musiikille ja muusikoille, 

mutta samat viisut liki neljästi vuorokaudessa...  

❖ En osannu vastaa parkkipaikka- enkä ilmoittautumiskysymykseen, mutta 

oli pakko laittaa jotain niin siinä on vaan jotain. Olisi myös ihan jees jos 

joskus olisi laajempi ruokakojuvalikoima.  

❖ Pari lauantain artistia ei mielestäni millään lailla keskiaikainen mm. Örinä 

heviä. Lauantai illan pidot olivat surkeat. Esim 8 hengen pöytään 6 palaa 

leipää ja yksi pahvilautanen salaattia josta suurin osa valkosipulin kynsiä.  

❖ Aivan mahtava leiri! Viihdyimme kokonaisuudessa todella hyvin ja kuten jo 

mainitsin meidät huomioitiin aivan ihanasti. Etukäteen info oli hyvää. Info-

pisteen olisi pitänyt kuitenkin toimia huomattavasti paremmin. Lisäksi oh-

jelmassa luki joidenkin ohjelmien osalla tapahtumapaikasta esim mittelö-

alue ja kartassa sellaisia löytyi kaksi jolloin oli vaikea tietää kummassa ta-

pahtuma on. Kun kysyin asiaa infossa hekään eivät tienneet.   

❖ Festivaalin tunnelma ja miljöö olivat hienot ja hauskaa oli. Lisääntyvä kau-

pallisuus tunnelman kustannuksella huolestuttaa suuntana - ymmärrän 

että rahaa halutaan tehdä mutta muualla maailmassa siinä on onnistuttu 

tuomatta alueelle miljoonaa krääsä-kojua ja random konsertteja ja nosta-

matta pääsylippuja pilviin joten luulisi Hämeenlinnassakin onnistuvan.  

❖ Keskiaikaiset käsityökojut olivat mahtavia ja 6:n arvoisia. Krääsäkojut kui-

tenkin ovat mielestäni täysin tarpeettomia tässä tapahtumassa, ja niistä 
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❖ voisi luopua. Siksi annoin käsityökojuille arvosanan 3. Turisaksen kon-

sertti veti varmaan jonkun verran väkeä paikalle, mutta ilman sitäkin ta-

pahtuma olisi toiminut hienosti ja ehkä pitänyt lippujen hintoja vähän järke-

vämmissä mitoissa. Kiitos silti tapahtumasta, viihdyin kyllä kovin, kun alun 

säätäminen oli ohi. Miljöö oli mahtava. Talkoolaiset tuntuivat hoitavan 

hommansa hyvin ja järjestäjien toiminta oli ystävällistä.   

❖ Jälleen kerran oli kertakaikkiaan mainio tapahtuma, loistava ohjelma, hyvä 

myyntitarjonta ja vielä Pakanat ja pyhät -taidenäyttely linnassa päälle. 

Edes sade ei haitannut, teltoissa oli lämmintä ja mukavaa. Tätä lisää ensi 

vuonna! Kiitos mahdottoman paljon, että sain olla mukana!  

❖ Enemmän aikakautista pukeutumista ja jonkin verran oli naamioitu telttoja 

lakanoilla vaikka teltta oli autenttisella puolella. Illan esiintyjät enemmän 

suunnattu metalli musiikin ystäville. Hevos turnajaiset 10+ kuuluttaja 8 

Teemaa voisi tuoda esiin enemmän.   

❖ Tosiaan, jos saisi kotiruoan tyylistä sekä tuoretta, esim salaattia, vatsa 

voisi hieman paremmin.  

❖ Kyselystä: muutamaan kohtaan (esim. parkkipaikat, infopiste ym.) minulla 

ei ollut kokemusta, mutta vaihtoehtoa EOS ei ollut. Lisäksi infopistekysy-

myksessä on virhe.  

❖ Nämä vastaukset on annettu esiintyjän ominaisuudessa. Torstaiksi sovitut 

sähköt saimme vasta lauantaina. Se ei aiheuttanut toki muuta ongelmaa 

kuin sen että emme pystyneet käyttämään kylmälaatikoitamme joten jou-

duimme muuttamaan ateriointisuunnitelmiamme. Leirissämme on ab 30 

henkilöä joten tällä oli vaikutuksensa. Olen osallistunut tapahtumaan 

esiintyjänä 10 kertaa. Tunnelma tapahtumassa on hyvä erityisesti esiinty-

jien keskuudessa keskiaikaleireissä. Suureen viikinkitaisteluun olisin toivo-

nut suurempaa taistelijamäärää.. nyt joukkojen määrä tippui viime vuo-

desta merkittävästi? Syyt ja seuraukset ovat järjestäjän harkinnan alla. 

Jos joukkojen määrä jää alle 50 taistelijaan on se kerta kaikkisen vähän. 

Olisiko asian suhteen mahdollista muuttaa käytäntöjä vuodelle 2018?.. 

omissa sunnuntain esityksissämme saimme riviin noin 20 taistelijaa + Va-

najan Susien osallistujat = 30 taistelijaa. Se on paljon. Vastaavasti suur-

taistelussa muodostimme joukkojen selvästi suurimman ryhmän.. muita 

harrastajia oli ehkä 15.. se on liian vähän :-) 



  Liite 2 9/9 

 

❖ Kiitos että jaksatte järjestää, ja reippaasti hyvää tuuria ensi vuoden suun-

nitelmia varten! 


