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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hämeenlinnalaisen lasten taidefestivaali Hippalot 2008 kävijöiden kotipaikkakunnat ja miten he kokevat festivaalin markkinoinnin ja ohjelman. Tavoitteena on kehittää saatujen tietojen avulla tapahtuman markkinointia ja tunnettavuutta.
Kävijätutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisesti standardoitua kyselylomaketta käyttäen festivaalin aikana 31.7.-3.8.2008. Toteutunut otanta oli 324, joista naisia oli 264 henkilöä ja
miehiä oli 59 henkilöä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käsitellään
tapahtuman järjestämistä ja tapahtumamarkkinointia.
Tutkimustulosten perusteella lasten taidefestivaali Hippaloilla kävijä on kotoisin
Hämeenlinnasta tai lähialueilta. Kävijä on saanut tietoa tapahtumasta lehtimainoksesta tai kotiin jaettavasta festivaaliesitteestä. Enemmistö kävijöistä on
tyytyväisiä tapahtuman ohjelmaan. He arvostavat tapahtuman tunnelmaa ja
vanhan Verkatehtaan puitteita tapahtumapaikkana. Parannettavaa on markkinoinnissa.
Tapahtumalla on vahva tunnettavuus Kanta-Hämeen maakunnassa ja EteläSuomessa. Hämeenlinnan keskeinen sijainti Etelä-Suomessa mahdollistaa laajemmankin yleisön. Tapahtuman kannattaa lisätä valtakunnallista näkyvyyttä.
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The purpose of this thesis was to check up from which areas the customers
come to the event and find out their opinions of the marketing and programme
of the festival. The objective was, on the basis of the results of the survey, to
develop the marketing and to increase the awareness of the event.
The method used was a quantitative survey, which was carried out in the form
of a questionnaire. The theoretical part of this thesis deals with event organisation and event marketing.
The results of this study show that, in general, the visitors come from the
Hämeenlinna region. The visitors received the information on the event from a
newspaper advertisement or the festival brochure. The majority of the visitors
were satisfied with the festival programme. The visitors appreciated the atmosphere of the festival and Verkatehdas as the event location.
The marketing of the festival needs improvement. The event is well known in
the province of Kanta-Häme and in southern Finland. The central location of
Hämeenlinna in southern Finland could cater for a wider audience. The event
should increase its national visibility.
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä lasten taidefestivaali Hippalot ja
esittää tulokset tapahtumalle tehdystä kävijätutkimuksesta. Tavoitteena on kehittää lasten taidefestivaali Hippaloiden markkinointia ja siten lisätä festivaalin
tunnettavuutta. Festivaalia järjestävällä lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXilla
oli tarve teettää kävijätutkimus lasten taidefestivaali Hippaloista. Kävijätutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miltä paikkakunnilta festivaaliyleisö tulee ja miten
he kokevat festivaalin markkinoinnin ja ohjelman. Kävijätutkimuksen tuloksia
käytetään festivaalin markkinoinnin ja ohjelmasisällön kehittämiseen. Markkinoinnin kehittäminen tähtää lisäämään festivaalin tunnettavuutta valtakunnallisesti. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto
kerättiin kyselylomakkeella festivaalin aikana. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tapahtuman järjestämistä yleisellä tasolla sekä tapahtumamarkkinointia.
Opinnäytetyön rakenne on seuraavanlainen: johdannon jälkeisessä luvussa
esittelemme lasten taidefestivaali Hippalot. Kerromme tarkemmin tapahtuman
historiasta, tekijöistä, tapahtumapaikasta, ohjelmistosta vuonna 2008, yhteistyökumppaneista ja budjetista. Lisäksi käsittelemme tapahtuman markkinointia
ja viestintää lähdekirjallisuuden avulla.
Kolmannessa luvussa käymme läpi lasten taidefestivaali Hippaloille tehdyn kävijätutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimusongelmat, sekä tutkimuksen
toteutuksen. Neljännessä luvussa esittelemme kävijätutkimuksen tulokset.
Viidennessä pääluvussa esittelemme johtopäätöksiä edellisen luvun tulosten
perusteella. Kuudes luku sisältää yhteenvedon opinnäytetyöprosessista sekä
henkilökohtaisen arviomme työn onnistuneisuudesta ja omasta oppimisestamme.
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2 LASTEN TAIDEFESTIVAALI HIPPALOT

Lasten taidefestivaali Hippalot on Hämeenlinnassa vuosittain järjestettävä festivaali. Lasten taidefestivaali Hippaloiden toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille,
lapsiperheille ja lastenmielisille mahdollisuus taiteen kokemiseen ja tekemiseen
monipuolisella kattauksella laadukkaita valmiita esityksiä sekä työpajoja. Hippalot pyrkii tekemään tutuksi niin taidekasvatusta, eri taiteenlajien yhteistoimintaa
kuin myös taiteen tekemistä.

2.1 Lasten taidefestivaali Hippaloiden historia
Lapsille ja nuorille suunnattu taidefestivaali järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1978 Aulangolla. Tapahtuman alullepanijana oli Hämeenlinnan Miniteatterin perustaja Kauko Soirila, jonka mielestä myös lapsille tuli tarjota korkeatasoista kulttuuria. Festivaali sai nimen lastentapahtuma Aulangolla.
Vuonna 1982 Hämeenlinnan kaupunki otti tapahtuman vastuulleen ja vetovastuun sai vasta perustetun Hämeenlinnan kaupungin kulttuuritoimiston kulttuuriohjaaja Jouko Astor. Neljän Aulangolla vietetyn kesän jälkeen toiminta siirrettiin Hämeen keskiaikaiseen linnaan, jolloin festivaalin nimikin muuttui Hämeen
Linnan lastentapahtumaksi. Festivaali järjestettiin linnassa 21 kertaa. Linnan
vuosina tapahtuma kasvoi maakunnallisesta juhlasta ohjelmistostaan kansainväliseksi ja yleisöltään valtakunnalliseksi kulttuurifestivaaliksi.
Vuonna 1998 Finland Festivals valitsi ensimmäistä kertaa vuoden festivaalin.
Nimitys annettiin Hämeen Linnan Lastentapahtumalle. Finland Festivals ry on
Suomen tärkeimpien kulttuuritapahtumien yhteistyöjärjestö. Finland Festivalsilla
on lähes 100 jäsenfestivaalia ja edustettuina ovat monitaidefestivaalit, konserttija vokaalimusiikki, kamarimusiikki, jazz, kansanmusiikki ja -kulttuuri, pop/rock,
tanssi, teatteri ja kirjallisuus sekä kuvataide. Finland Festivalsin tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu, tutkimus sekä koulutus. (Finland Festivals 2009).
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Festivaali koki muutoksia vuonna 2003, kun festivaalin johtajana aloitti näyttelijä-ohjaaja Kristiina Hurmerinta. Näkyvimpiä muutoksia oli festivaalin nimen
muuttaminen lasten taidefestivaali Hippaloiksi sekä tapahtuman levittäminen
ympäri kaupunkia.
Vuodesta 2006 lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on järjestänyt lasten taidefestivaali Hippalot. ARX on taiteen tekijöiden ja kokijoiden yhteinen tukikohta
Hämeenlinnan Verkatehtaalla. ARX- talossa lapset ja nuoret voivat osallistua
työpajoihin, näyttelyihin, esityksiin, tapahtumiin ja moniin muihin toiminnan muotoihin. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX kuuluu Opetusministeriön nimittämään Taikalamppu-verkostoon, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita koko Suomessa. Jokaisella verkoston jäsenellä
on omat kehittämisalueensa. ARXin kohdalla ne ovat festivaalien ja tapahtumien, esitystoiminnan, näyttämötaiteen ja sirkustaiteen kehittäminen. (Arxin toiminta 2009).

2.2 Lasten taidefestivaali Hippalot -tapahtuman tekijät
Festivaalin tuotannosta vastaa lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin henkilökunta. ARXin vastaava johtaja on Ann-Mari Virta, mediatuottaja Janne Kaakinen
vastaa festivaalin tuotannosta ja kulttuurituottaja Riikka-Leena Puistola tiedotuksesta. Hippaloiden vuosittain vaihtuvan taiteellisen suunnitteluryhmän muodostivat vuonna 2008 sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, Suomen Nuorisosirkusliiton puheenjohtaja Mette Ylikorva sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Elina Lajunen. Hippaloilla työskentelee myös suuri joukko eriikäisiä paikallisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöistä on suuri
apu tapahtumalle. Vapaaehtoisten työt tuleekin suunnitella ja johtaa siten, että
niihin on helppo tulla ja työskenteleminen on mukavaa. Perehdyttäminen on
erittäin tärkeää. Silloin kun perehdyttäminen on tehty oikein, työntekijä viihtyy
työssään ja tekee sen hyvin. (Iiskola-Kesonen 2006, 39.)
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2.3 Tapahtumapaikka
Lasten taidefestivaali Hippalot järjestetään Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n tiloissa. Vanhan tehtaan puitteet muodostavat
viihtyisän ja kaupunkimaisen kulttuuri- ja kongressikeskuksen, jonka muuntautuvat tilat soveltuvat monenlaisien tapahtumien toteutukseen. (Kulttuuri- ja
kongressikeskus Verkatehdas Oy 2009). Hippalot- tapahtuma käytti hyväkseen
Verkatehtaan Vanajaveden rannalla sijaitsevaa ulkotilaa, johon pystytettiin tapahtuman ajaksi HIPPO-lava. Verkatehtaan Vanaja-sali tarjoaa puitteet hyvinkin
erilaisten tilaisuuksien toteutukseen. Salissa voidaan toteuttaa yhtä helposti
konsertit ja kongressit ja erilaiset yritystapahtumat kuin teatteriesityksetkin. Salin kapasiteetti vaihtelee tilaisuuden toteutuksen mukaisesti. Elokuvateatteri BioRex toimii Verkatehtaan tiloissa ja elokuvateatterin modernit salit tarjoavat ympäristön erilaisten tilaisuuksien viettoon. (Bio Rex –elokuvateatteri 2009).
Verkatehtaan alueella sijaitseva ARX-talo avattiin marraskuussa 2004. Siellä
toimivat Miniteatteri, lasten ja nuorten kuvataide- ja käsityökoulu AIMO sekä
käsityökeskus INTO. Verkatehtaan tiloihin kuuluva kulttuuritukku on lähes 1 700
neliön monitoimitila, joka pystyy ottamaan vastaan tuhannen hengen yleisön.
Lasten taidefestivaali Hippaloiden aikana monet hämeenlinnalaiset tahot järjestivät oheisohjelmaa lapsille festivaalin aikana. Oheisohjelmaa tarjosivat Aulanko, Kansallinen kaupunkipuisto, Hämeen linna, Historiallinen museo, Vankilamuseo ja Tykistömuseo (liite 1).
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2.4 Tapahtuman teema ja ohjelmisto 2008
Hippaloiden teema vaihtuu vuosittain ja vuoden 2008 teema oli sirkus. Ohjelma
koostui kotimaisista ja ulkomaalaisista vierailuista. Neljän festivaalipäivän aikana nähtiin sirkuksen lisäksi monipuolisesti teatteria, elokuvia, musiikkia, kirjallisuutta, työpajoja sekä näyttelyitä.
Hippalot käynnistyivät 31.7.2008 tuttuun tapaan HIPPO-lavan avajaiskonsertilla.
Verkatehtaan rantaan nurmikentän laitaan pystytetyn ilmaisnäyttämön ohjelma
avattiin laajalti Suomea kiertäneen lastenorkesteri Loiskiksen ja klovni Dodon
konsertilla. HIPPO-lavan muusta musiikkitarjonnasta vastasivat televisiosta tuttu
Pellekaija Pum sekä Andy ja Majka laululeikkiseikkailullaan. Lavan juontajina
toimivat teatteriryhmä Putouksen hahmot sirkuskoira Äksön ja Tirehtööri.
Sirkus teema toi Hippaloiden pääesitykseksi Suomessa ja Ranskassa vaikuttavan kansainvälistä mainetta keränneen nykysirkusryhmän Circo Aereon esitetyimmän teoksen Trippo. Vanaja-salissa esitetty Circo Aereon esitys ihastutti
yleisöä lämminhenkisellä ja minimalistisella otteellaan. Toinen Hippaloilla nähty
suomalaisen nykysirkuksen kärkinimi oli taikuri Tatu Tyni. Lisää sirkusta Hippaloiden esityksissä nähtiin, kun TeatteriTaikaSirkuksen Liisa Ihmemaassa sirkusteatteriesitys sai Hippaloiden päätöspäivänä ensi-iltansa.
Hippaloiden näyttelynä nähtiin tänä vuonna yhdessä Teatterimuseon kanssa
toteutettu Narutetut Ystävämme -näyttely. Chrudimin teatterimuseosta Tsekeistä lainassa olleet marionetit, sauvanuket ja kotiteatterit olivat peräisin aina 1800luvulta.
Vuoden 2008 Hippaloiden kirjallisuusosuudesta vastasi lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin, WSOY:n ja Hämeen Taidetoimikunnan yhteistyönä syntyneen Pipo silmillä -lastennäytelmäkirjan julkistamistilaisuus. Kutsukirjoituskilpailun pohjalta syntyneestä teoksesta esitettiin Hippaloilla kolme näytelmää. Kirjailijahaastatteluissa kuultiin Tuomas Kyröä, Silja Sillanpäätä sekä Annina Holmbergiä. Kirjoituskilpailun voittaja Tuomas Kyrö palkittiin julkistamistilaisuudessa
WSOY:n säätiön stipendillä.
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Elokuvat kuuluivat myös Hippaloiden ohjelmistoon. BioRexin kanssa yhteistyönä Hippaloilla nähtiin kahdeksan eri elokuvaa koti- ja ulkomailta. Mukana oli
myös ohjaaja Kaisa Rastimon uuden Myrsky-elokuvan erikoisennakkonäytös.
Näytöksen yhteydessä lapsille järjestettiin Myrsky-elokuvan pohjalta työpaja.
Bio Rexissä oli myös esillä Röllin sydän -näyttely, jossa esiteltiin samannimisen
animaatioelokuvan perinteisesti käsin piirtämällä tehtyjä piirustuksia. Vauvat
pääsivät mukaan myös elokuvateatteriin, jossa BabyKino-näytöksiä oli päivittäin. BabyKinossa äänet ovat tavallista elokuvanäytöstä hiljaisemmalla ja valot
teatterissa päällä.
Hippaloiden non-stop työpajatarjonnassa oli perinteinen katumaalaustyöpaja,
jossa lapset koristelivat Verkatehtaan alueen asfaltin omilla taideteoksillaan.
Aivan pienimmät pääsivät osallistumaan oman vanhempansa kanssa vauvasirkustyöpajoihin. Vauvoille järjestettiin Pumpulirumpu-vauvateatteriesityksiä.
Hippaloiden elämyskahvila oli sirkus teeman mukainen. Kahvila syntyi yhteistyössä Tyrvään Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksen kanssa, ja tarjoilusta ja
pyörittämisestä vastasi leipomo-konditoria-kahvila Laurell Oy.
Hippaloilla nähdään vuosittain kansainvälisten esiintyjäryhmien esityksiä. Vuonna 2008 Hippaloilla nähtiin saksalaisen Thalias Kompagnionsin maalausperformanssi Mitä Punainen tekee torstaina?. Norjalainen sirkuskoulu Kulta saapui
sirkusleiri Hippaloille, joka yhdessä sirkuskoulu ARXin nuorten kanssa harjoittelivat temppuja festivaalilla. Sirkusleiri Hippaloiden tiimoilta järjestettiin myös sirkuskulkue Hämeenlinnan torilta festivaalialueelle Hippaloiden avajaispäivänä.
Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa yhteistyössä tuotettu leiri esitti oman esityksen festivaalin päätöspäivänä HIPPO-lavalla. (liite 2).
Varsinaisten festivaalitapahtumien lisäksi Hippaloilla oli eri Hämeenlinnalaisten
toimijoiden järjestämää oheisohjelmaa eli off-ohjelmistoa. Vuonna 2008 Hippaloiden ohessa järjestettiin valtakunnallinen lastenfestivaalien tapaaminen. Eri
lastenfestivaalien edustajat pääsivät vaihtamaan kokemuksiaan, tapaamaan
kollegoitaan ja kehittämään yhteistyötä festivaalien välille. Tapaamisessa oli
edustettuna taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto sekä 25 lastentapahtumien edustajaa ja lastenkulttuurin parissa työskentelevää ympäri Suomea.
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Lapsille suunnattua oheisohjelmaa järjestivät Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, vankilamuseo sekä Palanderin talo. Hämeenlinnan miniteatteri
esitti satunäytelmän Tuhkimo Aulangon Graniittilinnassa. Suomen Hopealinjojen m/s Silver Moon järjesti merirosvoristeilyn. (Virta 2008).

2.5 Yhteistyökumppanit
Tapahtumasponsoroinnista on kyse silloin, kun organisaatio päättää hyödyntää
jonkin tapahtuman imagoa omaan tarkoitukseensa. Organisaatio tekee tapahtumanjärjestäjän kanssa sopimuksen, jossa se tiettyä korvausta vastaan saa
oikeuden olla mukana tapahtumassa ja pääsee kommunikoimaan tapahtuman
osallistujien kanssa. (Vallo & Häyrinen 2008, 20.)
Tapahtumasponsorointi voi olla eritasoista:
1. Käytetään tapahtuman mainosarvoa hyväksi. Sponsoroija saa maksua vastaan oikeuden käyttää tapahtuman logoa oman tuotteensa markkinoinnissa.
2. Mainostetaan tapahtumapaikalla. Tästä on kyse, kun sponsorin mainokset
näkyvät tapahtumapaikalla, pääsylipussa ja muissa tapahtuman markkinointimateriaaleissa.
3. Tuetaan tapahtumaa. Kiinteässä yhteistyössä organisaation tuki voi olla välttämätön edellytys tapahtuman aikaan saamiseksi. Sponsori voi sitoutua paitsi
rahalliseen tukeen myös tapahtuman markkinointiin.
4. Luodaan oma tapahtuma. Sponsori voi luoda kokonaan uuden tapahtuman
tai toteuttaa osana jo olemassa olevaa tapahtumaa oman erillisen kokonaisuuden.
Nykyisin tapahtumanjärjestäjät hakevat sponsorin tilalle yhä useammin yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita osallistumaan itse tapahtuman markkinointiin ja osallistumaan muillakin tavoin tapahtuman organisointiin. (Vallo & Häyrinen 2008, 75-76)

12
Lasten taidefestivaali Hippaloiden tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja tukijoita
2008 ovat:
•

Vattenfall Oyj

•

Hämeenlinnan seudun Osuuspankki

•

Hämeen taidetoimikunta

•

Opetusministeriö

•

Lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkosto

•

Laurell Oy

•

Finland Festivals

•

Verkatehdas Oy

Hippaloiden pääyhteistyökumppanina vuonna 2008 toimi energiayhtiö Vattenfall
Oyj. Yrityksen logo näkyi markkinointimateriaalissa ja festivaalin aikana Verkatehtaan Vanaja-sali toimi nimellä Vattenfall-näyttämö. Toinen merkittävä yhteiskumppani on Hämeenlinnan seudun Osuuspankki, joka tarjosi HIPPO-lavan
ilmaisohjelman. Lasten taidefestivaali Hippaloita tukemassa on myös Hämeen
taidetoimikunta, joka on yksi kolmestatoista alueellisesta taidetoimikunnasta.
Opetusministeriö avustaa ARXin toimintaa Taikalamppu-verkoston kautta. Hämeenlinnalainen kahvila-konditoria Laurell vastaa Hippaloilla sirkuskahvila Tirehtöörin pyörittämisestä.

2.6 Tapahtuman budjetti 2008
Tapahtuman rahoitus muodostuu kolmesta eri lähteestä: julkisesta rahoituksesta, yksityisestä rahoituksesta ja tapahtuman omista tuotoista. Julkista rahoitusta
on kunnan, valtion ja maakuntaliiton/EU:n myöntämät avustukset, ja erilaiset
rahastojen ja taidetoimikuntien apurahat. Julkisesta rahoituksesta kunta on
yleensä tärkein tukija. Hämeenlinnan kaupunki tukee lasten taidefestivaali Hippaloita 63 500 eurolla (taulukko 1). Kunta hakee osallistumisella imagohyötyjä
ja elinkeinovaikutuksia. Tapahtuma voi hakea valtionavustuksia. Opetusministeriö on myöntänyt lasten taidefestivaali Hippaloille 42 000 euron avustuksen. Yk-
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sityinen rahoitus koostuu yleensä sponsoreiden rahoituksesta. Kolmantena rahoituslähteenä ovat omat tulot, joita ovat lipunmyynti ja pääsymaksut, mainosmyynti, oheistuotteet ja jäsentulot.
Vuoden 2008 Lasten taidefestivaali Hippaloiden budjetti oli 119 900 euroa. Suurin yksittäinen kuluerä on hallinnon kulut, jotka koostuvat pääasiassa henkilökunnan palkoista. Markkinoinnin osuus budjetissa on 20 000 euroa.
Tapahtuma pysyy parhaiten taloudellisesti tasapainossa, kun budjetointi on tehty huolellisesti ja realistisesti ja kulupäätöksissä pysyy tiukka kuri. Talouden
tarkka ja reaaliaikainen seuranta on tärkeää. Usein tapahtumajärjestäjät rakentavat taloussuunnitelmasta liian optimistisen ja yliarvioivat tulot ja aliarvioivat
menot. Yleisömääriä ja sponsorointituloja ei kannata arvioida epärealistisesti,
jolloin niitä ei ole mahdollisuus saavuttaa. Tehokas pääsylippujen ennakkomyynti vähentää aina muun muassa huonon sään vaikutuksia yleisömäärään.
(Iiskola-Kesonen 2006, 78.)
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Hippalot 2008 budjetti
TULOT
Opetusministeriö
Oma varainhankinta*Lipputulot,

42 000
yhteistyökumppanit,

14 446

tuotemyynti

HML:n kaupunki

63 500

Yhteensä:

119 946

KULUT
Hallinto* henkilökunnan palkat

48 400

Tuotanto

9 000

Markkinointi

20 000

Tilat ja tekniikka

18 000

Ulkolavan ohjelma

4 000

Muut esitykset

9 000

Työpajat

2 000

Näyttely

4 500

Vuoden 2007 puolella maksettuja kuluja

5 000

Yhteensä:

119 900

TAULUKKO 1. Hippalot 2008 budjetti (lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX)

2.7 Tapahtumamarkkinointi ja viestintä
Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä.
Tapahtumamarkkinointiin kuuluvat kaikki ne tapahtumat, joissa yritys markkinoi
tai edistää tuotteidensa myyntiä. (Iiskola-Kesonen 2006, 61.)
Oleellista tapahtumamarkkinoinnissa on se, että se on mielletty osaksi organisaation markkinointistrategiaa. Se on tavoitteellista toimintaa, jolla rakennetaan
tai vahvistetaan organisaation imagoa. Tärkeää on myös, että tapahtumat kytkeytyvät muihin markkinoinnin toimenpiteisiin ja jokaiselle yksittäiselle tapahtu-
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malle on määritelty selkeä kohderyhmä ja tavoite. Tapahtumamarkkinoinnin on
aina oltava osa organisaation muuta markkinointiviestintää. Jotta voitaisiin puhua tapahtumamarkkinoinnista, pitää seuraavien kriteerien täyttyä:
•

Tapahtuma on etukäteen suunniteltu

•

Tavoite ja kohderyhmä on määritelty

•

Tapahtumassa toteutuvat kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutteisuus.
( Vallo & Häyrinen 2008, 20.)

Tapahtumamarkkinoinnille tulee aina asettaa tavoite, joka tulee kytkeä yrityksen
markkinointisuunnitelmaan. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin tavoite on
vahvistaa yleisön kuvaa lasten taidefestivaali Hippaloista laadukkaana tapahtumana sekä yhtenä Suomen merkittävimpänä lastentapahtumana. Yhtenä
keskeisenä viestinä markkinoinnissa on Hippaloiden kotipaikka Hämeenlinna,
joka on kulttuurielämältään monipuolinen, lapset ja perheet huomioon ottava
kaupunki. Hämeenlinnan lastenkulttuuritoiminnalla on pitkät perinteet, joista
Hippaloiden 31-vuotinen historia on osoituksena.
On tärkeää miettiä huolellisesti, kenelle tapahtuma tehdään eli mitkä ovat sen
kohderyhmät. (Iiskola-Kesonen 2006, 56.) Markkinoinnin kohteena voivat olla
yhtä hyvin organisaation nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät kuin lehdistön edustajatkin. Markkinointiviestintä täytyy suunnitella ja toteuttaa kulloinenkin kohderyhmä ja tavoite huomioon ottaen.(Vallo & Häyrinen 2008, 32.)
Tiedottamisen ja markkinoinnin kohderyhmänä ovat 0-12 -vuotiaat lapset perheineen ja sukulaisineen sekä kaikki lastenkulttuurista kiinnostuneet. Hippalot
pyrkii viestinnällään tavoittamaan kohderyhmänsä mahdollisimman suoraan.
Viestintä pyritään pitämään myös mahdollisimman selkeänä. Hippaloiden markkinointi ja tiedottaminen eivät keskity pelkästään Hämeenlinnan seudulle, vaan
näkyvyyttä tavoitellaan markkinointiviestinnän keinoin myös valtakunnallisesti.
On tärkeää, miten eri markkinoinnin välineitä käytetään ja mitä niissä viestitään.
Jokainen markkinoinnin väline – niin mainonta, suoramarkkinointi kuin tapahtu-
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makin – vahvistaa tai murentaa organisaation imagoa ja luo mainetta. Maineessa on kyse muiden ihmisten mielipiteistä. Mainetta rakennetaan teoilla, ja tapahtumamarkkinoinnissa on kyse erityisesti teosta. ( Vallo & Häyrinen 2008, 32.)
Tapahtuman viestinnän kanavia ovat:
-

henkilökohtaiset keskustelut

-

sähköposti ja kirjeet

-

mobiilipalvelut

-

www – sivut

-

sanoma- ja aikakausilehdet

-

henkilöstölehdet, omat tiedotuslehdet

-

kaupungin kanavat

-

banderollit, julisteet, esitteet mainospaikoilla

-

ilmoitustaulut
(Iiskola-Kesonen 2006, 65.)

Hippalot-markkinoinnin kulmakivi - Hippalot 2008 -esite - tuli jakoon toukokuun
lopussa. Esite postitettiin osoitteellisena kaikkiin Hämeenlinnan alueen lapsiperheisiin, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia. Lisäksi esitettä jaettiin kirjastoihin
sekä kulttuurikohteisiin ympäri Suomea ja moniin eri kohteisiin Hämeenlinnan
seudulla. Esitteen painosta vastasi kirjapaino Uusimaa ja painosmäärä oli
10 000.
Hippaloiden internetsivut päivitettiin vuoden 2008 ilmeen mukaiseksi. Hippaloiden mainosilmoituksia nähtiin Hämeenlinnan seudulla ilmestyvissä printtimedioissa kuten Hämeen Sanomissa sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa. Hippalot 2008 -julisteita levitettiin ympäri kaupunkia. Hippalot-banderolleja oli myös
esillä Verkatehtaan alueella.
Viestintä on erilaista tapahtuman eri vaiheissa. Ennen tapahtumaa se on informoivaa, myyvää ja kiinnostusta herättävää. Tapahtuman aikana kerrotaan
yleensä tuoreita uutisia. Tapahtuman jälkeen viestintä saattaa unohtua, vaikka
silläkin on oma tärkeä tehtävänsä. On kuitenkin tärkeää muistaa kertoa tapahtuman onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Myöskään palautepala-
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veria tapahtuman järjestäjien kesken ei saa unohtaa. (Iiskola-Kesonen 2006,
68-69.)
Marraskuussa 2007 julkaistiin lasten taidefestivaali Hippaloiden ensimmäinen
lehdistötiedote. Tiedotteessa julkaistiin festivaalin sirkusteema, taiteellisen
suunnitteluryhmän koostumus ja tapahtuman ajankohta. Huhtikuussa julkaistussa lehdistötiedotteessa esiteltiin lasten taidefestivaali Hippaloiden pääesitys
Circo Aereon sirkusteos Trippo. Medialle on hyvä lähettää kertaava tiedote ennen tapahtuman alkua. Muutaman hyvän juttuaiheen listaaminen tiedotteeseen
helpottaa toimittajan työtä ja voi auttaa saamaan haluttuja asioita esille. (IiskolaKesonen 2006, 68). Toukokuun loppupuolella julkaistu lehdistötiedote antoi laajemman kuvan ohjelmistosta.
Lehdistötilaisuus on tärkeä väline tapahtumanjärjestäjälle. Etukäteen on sovittava kuka isännöi tilaisuutta. Lasten taidefestivaali Hippaloiden lehdistövastaavana toimi Riikka-Leena Puistola. Lehdistötilaisuus on koordinoitava ja harjoiteltava etukäteen, jotta se sujuu mallikkaasti ja etenee viivytyksittä. On muistettava,
että tiedotustilaisuus ei ole pelkkä materiaalien jakotilaisuus vaan siellä on oltava asiaa enemmän kuin virallisessa tiedotteessa.
Hippalot 2008 ovat päässeet eri medioissa esille varsin hyvin. Hämeenlinnan
alueellisista medioista lasten taidefestivaali Hippaloista uutisoivat Hämeen Sanomat, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, Viikkouutiset sekä YLEn Radio Häme.
Radioaalloilla valtakunnallisesti lasten taidefestivaali Hippaloista kuultiin YLEn
Ykkösen Kultakuume-ohjelmassa. Valtakunnallista ja alueellista TV-näkyvyyttä
lasten taidefestivaali Hippalot saivat YLEn uutislähetyksissä. Lisäksi useat lehdet uutisoivat lasten taidefestivaali Hippaloista Internet-sivuillaan. Lopputiedotteessa on hyvä olla järjestäjien kommentti tapahtuman onnistumisesta. Tavoitteiden saavuttaminen tai mahdolliset epäonnistumiset ja niiden syyt on hyvä
kertoa rehellisesti. Silloin eivät huhupuheet ja arvailut lähde liikkeelle ja tapahtuma saadaan tyylikkäästi päätettyä. (Iiskola-Kesonen 2006, 69.) Lasten taidefestivaali Hippalot julkaisi loppuraporttinsa nettisivuillaan festivaalin jälkeen, jossa

se

oli

heti

kaikkien

saatavilla.
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3 LASTEN TAIDEFESTIVAALI HIPPALOIDEN KÄVIJÄTUTKIMUS

3.1 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX halusi teettää kävijätutkimuksen Lastentaidefestivaali Hippaloista 2008. Tapahtumalle ei ole tehty kunnollista kävijätutkimusta. Vuonna 2007 lasten taidefestivaali Hippaloille tehtiin pienimuotoinen
kysely, mutta toteutuksessa ongelmaksi muodostui ajan ja resurssien puute.
Kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi ja kyselystä ei saatu hyödynnettävää
tietoa.
Kävijätutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miltä paikkakunnilta festivaaliyleisö saapuu tapahtumaan ja miten yleisö kokee festivaalin markkinoinnin ja ohjelman. Tavoitteena on, että tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tapahtuman
markkinointia ja ohjelmasisältöä. Lisäksi kävijätutkimuksella selvitettiin tapahtuman yleisön ikä- ja sukupuolirakennetta ja aikaisempaa osallistumista tapahtumaan. Lisäksi kartoitettiin kävijän syitä tulla festivaalille ja milloin kävijä tekee
päätöksen osallistumisesta.

3.2 Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tarjoaa käytännöllisiä keinoja selvittää paljon numeerista tietoa sisältävät tulokset luotettavasti. Tutkimusaineisto kerättiin standartoidulla kyselylomakkeella (liite 3). Standardoitu eli vakioitu kyselylomake tarkoittaa, että kaikilta vastaajilta kysytään samat asiat samalla tavalla. Kyselylomake oli kaksipuolinen ja sisälsi monivalinta- ja sekavalintakysymyksiä. Tutkimusta täydennettiin myös avoimilla kysymyksillä.
Kyselylomake on tehty yhdessä Noora Herrasen kanssa, joka tekee pro gradu työtään lasten taidefestivaali Hippaloista. Noora Herranen työskentelee ARXilla
ja opiskelee Sibelius-Akatemiassa Arts Management maisteriohjelmassa. Noora
Herrasen gradun viitekehyksenä on Audience research ja sosiologinen perhe-
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tutkimus. Hän on työssään kiinnostunut keitä festivaalikävijät ovat, mistä kävijät
ovat tulleet ja millaisella kokoonpanolla kävijät ovat tulleet tapahtumaan, mitä
kävijät harrastavat ja millaiset koulutustaustat kävijöillä on. Tämän vuoksi kyselylomaketta muokattiin niin, että se täydentää kummankin työn tarpeet. Tässä
opinnäytetyössä käsitellään kyselylomakkeesta seuraavia kysymyksiä:
•

nro 1: sukupuoli

•

nro 2: syntymävuosi

•

nro 3: postinumero

•

nro 5: mahdolliset kontaktit Hämeenlinnan seudulle

•

nro 7: oletko osallistunut Hippaloille aiemmin

•

nro 8: mistä sait tietoa festivaalista

•

nro 9: kuinka moneen esitykseen tai työpajaan ajattelit osallistua

•

nro 10: mikä ohjelmistossa kiinnostaa sinua, mitä toivot ohjelmistoon lisää

•

nro 13: milloin teit päätöksen festivaalille osallistumisesta

•

nro 15: tulimme festivaalille..

•

nro 16: mielipiteesi Hippaloista 2008

•

nro 17: terveiseni festivaalijärjestäjälle

Aineisto kerättiin festivaalin aikana 31.7.–3.8.2008. Kyselylomakkeet jaettiin
henkilökohtaisesti festivaalialueella. Lisäksi lomakkeita kerättiin työpajojen yhteydessä, info-tiskillä ja kahvilassa. Näin toimimalla pyrittiin kattamaan kaikki
festivaalikävijät. Tietoa kerättiin vain aikuisilta. Lomakkeita jaettaessa vastaajille
kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja vastattiin mahdollisiin lisäkysymyksiin.
Kyselylomakkeeseen oli liitetty arvontalipuke, jossa arvottiin festivaalipasseja
seuraavalle vuodelle. Arvontalipuke toimi houkuttimena vastaamiselle ja mahdollisti myös kävijöiden osoitetietojen keräämisen ARXin markkinointitarkoituksiin.
Lasten taidefestivaali Hippaloiden kävijämäärä vuonna 2008 oli noin 9 000 kävijää. Alueelle ei tarvinnut ostaa erikseen pääsylippua, joten tarkkaa kävijämäärää on vaikea määrittää. Tavoitteena oli saada 400 vastausta festivaalilta, mutta
toteutunut otos oli 324. Virhemahdollisuuden riski on sitä suurempi, mitä pie-
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nemmästä otoksesta yritetään vetää johtopäätöksiä. Tämän vuoksi otoskoko
yritetään saada mahdollisimman suureksi. Suuren otoksen poimimisen esteenä
ovat usein kustannukset, aika ja hallittavuus. Sitä paitsi otoskoon kasvattaminen
hyvin suureksi ei enää sanottavasti lisää tuloksen tarkkuutta. (Holopainen &
Pulkkinen 2008, 38.) Tulosten käsittelyyn ja analysointiin käytettiin SPSSohjelmaa. Lisäksi kysymyksen nro 3 tulosten analysointiin käytettiin Exceltaulukkolaskenta-ohjelmaa.
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4 TULOKSET

4.1 Ikä- ja sukupuolijakauma

Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 82 % oli naisia ja 18 % miehiä (liite 4).
Kyselyyn vastanneiden iät jakautuivat epätasaisesti (kuvio 1). Suurin osa kyselyyn vastanneista oli 26–45 vuotiaita. Tämä tulos oli odotettavissa, koska perheelämä pienten lasten kanssa ajoittuu tähän ikäryhmään. Naisten ja miesten
ryhmissä suurin ikäryhmä oli 31–35 vuotiaat. Heistä naisia oli 69 henkilöä ja
miehiä 14 henkilöä. Kuviosta käy ilmi, että yli 60 vuotiaiden naisten osuus oli
suuri. Tämä varmasti selittyy sillä, että monet isovanhemmat tulivat tapahtumaan lastenlastensa kanssa. (liite 5).

Kuvio 1 Ikä- ja sukupuolijakauma
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4.2 Kävijöiden kotipaikka

Kuviosta 2 käy selvästi ilmi, että reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista asuu
Hämeenlinnan seudulla. Tähän on laskettu Hämeenlinnaan kuuluvaksi kunnat,
jotka liittyivät vuoden 2009 alusta Hämeenlinnaan kuntaliitoksen yhteydessä.
Nämä kunnat ovat Renko, Iittala, Hauho, Tuulos ja Lammi. Seuraavaksi eniten
tapahtumaan saapui väkeä Helsingin seudulta ja Hämeenlinnan lähialueelta.
Hämeenlinnan lähialueeksi laskettiin Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja
Riihimäki. (liite 6)

Kuvio 2 Kävijöiden kotipaikka
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4.3 Kontakti Hämeenlinnan seudulle
Kysymyksellä selvitettiin vastaajan mahdollista kontaktia Hämeenlinnan seudulle. Suurin osa vastanneista (223 henkilöä) asuu Hämeenlinna seudulla (kuvio
3). Vastanneista 51 henkilöllä on sukulaisia Hämeenlinnan seudulla. Vastanneista 32 on joskus asunut Hämeenlinnan seudulla. Muutama mökkiläinen oli
löytänyt tiensä lasten taidefestivaali Hippaloille. Kysymykseen jätti vastaamatta
ainoastaan neljä henkilöä. Kysymystä täydennettiin avoimella vastausvaihtoehdolla. Vastauksista selvisi, että muita kontakteja seudulle olivat työpaikka tai
ystävät ja tuttavat alueella. (liite 7).

Kuvio 3 Kontakti Hämeenlinnan seudulle
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4.4 Aikaisempi osallistuminen festivaalille
Kysymyksellä kartoitettiin vastaajien aikaisempaa osallistumista lasten taidefestivaali Hippaloille. Kyselystä kävi ilmi, että 41 % vastaajista ei ole aikaisemmin
osallistunut festivaalille (kuvio 4). Vastanneista 20 % oli osallistunut festivaalille
kerran ja 28 % 2-4 kertaa. Vastanneista 11 % on lasten taidefestivaali Hippaloiden vakiovieralijoita. He ovat osallistuneet tapahtumaan 5 kertaa tai useammin.
Kuviosta ilmenee, että selvästi yli puolet vastanneista on aiemmin osallistunut
tapahtumaan. (liite 8).

Kuvio 4 Aikaisempi osallistuminen festivaalille
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4.5 Tieto festivaalista
Kysymyksellä kartoitettiin minkä median kautta vastaajat olivat saaneet tietoa
lasten taidefestivaali Hippaloista. Kysymyksessä vastaaja sai valita useamman
vaihtoehdon. Kuviosta 5 voidaan havaita, että suurin osa vastanneista oli saanut tietoa tapahtumasta lehtimainoksesta tai kotiin jaettavasta festivaalin esitteestä. Kotisivuilta tietoa tapahtumasta oli saanut 106 vastaajaa. Yllättävän moni, 93 henkilöä, oli saanut tiedon tapahtumasta ystävältään. Vastanneista 70
henkilöä oli lukenut lehtiartikkelista tapahtumasta. Festivaalin mainokset ja julisteet olivat houkutelleet paikalle 58 vastaajaa. Pientä roolia edusti sähköpostitse
festivaalista tietoa saaneet. Vain harva oli saanut tietoa tapahtumasta radiosta.
Kysymystä täydennettiin avoimella kysymyksellä. Muita tietolähteitä olivat mm.
Internet ja televisio. Moni vastaajista ilmoitti, että on osallistunut aiemmin tapahtumaan ja lasten taidefestivaali Hippaloilla käyminen on muodostunut perinteeksi. (liite 9).

Kuvio 5 Mistä sait tietoa festivaalista?
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4.6 Päätös osallistumisesta
Vastauksista ilmenee, että suurin osa vastanneista (40 %) on tehnyt päätöksen
festivaalille osallistumisesta kuukautta aiemmin ennen tapahtumaa (kuvio 6).
Lähes neljännes vastanneista teki osallistumispäätöksen päivää tai paria aiemmin. Vastanneista 17 % teki päätöksen korkeintaan pari viikkoa sitten ja 11 %
korkeintaan kuukautta aiemmin. Vastanneista 9 % teki päätöksen saapumispäivänä. Hyvät ilmat saattoivat vaikuttaa positiivisesti tähän ryhmään kuuluvien
osallistumispäätökseen. (liite 10).

Kuvio 6 Päätös osallistumisesta
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4.7 Festivaaliohjelman kiinnostavuus
Kysymyksellä selvitettiin mikä vastaajia kiinnostaa lasten taidefestivaali Hippaloiden ohjelmistossa. Kysymyksessä vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon. Kuviosta 7 käy ilmi HIPPO-lavan ilmaisohjelma kiinnosti katsojia eniten. Se
oli selvästi tapahtuman vetonaula, vastaajista 246 henkilöä ilmoitti olevansa
kiinnostunut HIPPO-lavan ohjelmasta. Sirkus teema oli myös kävijöille mieluinen, sillä 179 vastanneista ilmoitti sen kiinnostavan heitä. Teatteri-esitykset ja
Bio-Rex esittämät elokuvat, näyttelyt ja musiikkiesitykset olivat myös suosittuja
kävijöiden keskuudessa. Ainoastaan kirjallisuusvieraat eivät herättäneet suurta
innostusta vastaajien keskuudessa.

Kuvio 7 Mikä ohjelmistossa kiinnostaa
Kysymystä täydennettiin avoimella vastausvaihtoehdolla, jossa kysyttiin mitä
vastaaja toivoisi ohjelmistoon lisää. Avoimeen kysymykseen tuli 73 vastausta.
Perheen pienimmille toivottiin enemmän ohjattua toimintaa, kuten askartelua ja
leikkejä. Vastaajat toivoivat enemmän myös ilmaisohjelmia, sekä teatteria ja
musiikkiesityksiä. Kritiikkiä sai ohjelmiston aikataulutus ja lisäksi toivottiin, että
lasten taidefestivaali Hippalot näkyisi enemmän Hämeenlinnan katukuvassa.
(liite 11).
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4.8 Osallistuminen esityksiin ja työpajoihin

Kuviosta 8 ilmenee, että yli puolet (53 %) vastanneista aikovat osallistua 2-3
esitykseen tai työpajaan. Noin viidesosa (21 %) vastanneista aikovat osallistua
vain yhteen esitykseen tai työpajaan. (liite 12).

Kuvio 8 Kuinka moneen esitykseen tai työpajaan ajattelit osallistua
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4.9 Syy festivaalille saapumiseen

Suurin syy festivaalille tuloon oli elämyksien etsiminen ja festivaalitunnelmasta
nauttiminen (kuvio 9). Jotakin tiettyä esitystä katsomaan tuli 118 vastanneista.
Monelle on tullut myös tavaksi käydä Hippaloilla, sillä 69 vastanneista oli ilmoittanut sen syyksi festivaalille saapumiseen. Ystäviä ja tuttavia tapaamaan oli
tullut myös joukko ihmisiä. Vain 19 vastanneista oli tullut paikalle, koska ei ollut
muutakaan tekemistä.
Kysymystä täydennettiin avoimella vastausvaihtoehdolla. Näistä vastauksista
ilmeni, että muita syitä festivaalille saapumiseen olivat aiemmat hyvät kokemukset lasten taidefestivaali Hippaloista. Nelipäiväisen tapahtuman aikana aurinko paistoi ja useat olivatkin ilmoittaneet hyvät ilmat syyksi festivaalivierailuun.
Lasten taidefestivaali Hippaloiden teema ja ohjelma olivat monelle vastaajalle
syy vierailuun. Tapahtuman sijainti vaikutti myös muutaman vastaajan saapumiseen festivaalille, sillä monet ilmoittivat poikenneensa kesälomareissun yhteydessä. (liite 13).

Kuvio 9 Syy festivaalille saapumiseen
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4.10 Mielipide lasten taidefestivaalista Hippaloista 2008
Kysymyksellä selvitettiin kävijöiden mielipiteitä festivaalin eri osa-alueista asteikolla 1-5, jossa 1=heikko ja 5=kiitettävä. Taulukossa 2 on määritelty festivaalin eri osa-alueiden aritmeettinen keskiarvo ja mediaani.
Taulukko 2 Mielipide lasten taidefestivaali Hippaloista 2008

Jokaisen osa-alueen keskiarvo määritettiin. Keskiarvolla arvioitiin vastaajien
tyytyväisyyttä. Muuttujien keskiarvot olivat seuraavat:
Festivaalin kokonaisilme

3,98

Verkatehdas festivaalipaikkana

4,55

Festivaalin näkyvyys

3,84

Festivaalin ohjelmisto

3,79

Festivaalin aikataulu

3,88

Festivaalin kotisivut

3,86

Festivaalin esite

4,14

Lippujen saatavuus

3,79

Lippujen hinnat

3,70

Vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä lasten taidefestivaali Hippaloihin.
Verkatehtaaseen festivaalipaikkana oltiin erityisen tyytyväisiä. Sen sijaan lippujen saatavuuteen ja hintoihin oltiin keskimäärin vähemmän tyytyväisiä kuin muihin osa-alueisiin.
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Vastanneista 64 % antoi festivaalin kokonaisilmeelle arvosanan hyvä ja 18,5 %
arvosanan kiitettävä. (liite 14). Yli 90 % vastanneista antoi Verkatehtaalle festivaalipaikkana arvonsanan hyvä tai kiitettävä. (liite 15). Vastanneista 46 %:n
mielestä festivaalin näkyvyys mediassa ja kaupunkikuvassa oli hyvä. Kohtalaisena festivaalin näkyvyyttä pitivät 24 % vastanneista. Lähes 7 % vastanneista
piti näkyvyyttä vain tyydyttävänä. (liite 16). Yli puolet vastanneista (57 %) antoi
festivaalin ohjelmistolle arvosanan hyvä. Kiitettävän arvosanan ohjelmistolle
antoi 13 % vastanneista. Vastanneista 27 % piti ohjelmistoa kohtalaisena. (liite
17).
Hyvän arvosanan festivaalin aikataululle antoi 52 % vastanneista. Yli viidennes
vastanneista piti aikataulua kiitettävänä. Silti lähes 20 % vastanneista antoi arvosanaksi kohtalainen. Heikkona tai tyydyttävänä aikataulua piti lähes 7 % vastanneista.(liite 18). Hyvän arvosanan festivaalin kotisivuille antoi yli puolet vastanneista (54 %) ja kiitettävän arvosanan antoi 20 %. Viidennes vastanneista
piti festivaalin kotisivuja kohtalaisina. (liite 19). Kysymykseen oli vastannut 193
henkilöä ja vastaamatta jätti 131 henkilöä. Vastauksista saatu tieto on ristiriitaista, sillä aikaisemmassa kysymyksessä numero 8 oli festivaalin kotisivuilta tietoa
saanut ainoastaan 106 vastaajaa. Puolet vastanneista piti festivaalin esitettä
hyvänä. Kiitettävän arvosanan festivaali esitteelle antoi 34 % vastanneista. Kohtalaisen arvosanan esitteelle antoi 11 % vastanneista. (liite 20).
Lippujen saatavuutta kiitettävänä piti 23 % vastanneista ja hyvänä 45 % vastanneista. Kuitenkin lähes 10 % vastanneista ei ollut tyytyväisiä lippujen saatavuuteen. Kohtalaisen arvosanan lippujen saatavuudelle antoi hieman yli viidennes vastanneista. (liite 21.) Vastaajista 47 % piti lippujen hintoja hyvänä ja 15 %
kiitettävänä. Yli 30 % vastanneista antoi kohtalaisen arvosanan lippujen hinnoille. Tyydyttävän arvosanan lippujen hinnoille antoi 5 %. Vain alle prosentti antoi
lippujen hinnoille heikon arvosanan. (liite 22).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli selvittää miltä paikkakunnilta festivaalin
yleisö saapuu tapahtumaan. Suuri osa vastanneista oli kotoisin Hämeenlinnasta
ja sen lähialueilta. Tulos ei ollut yllättävä, koska tapahtuman markkinointi keskittyi tälle alueelle. Festivaali -esite lähetettiin vuonna 2008 osoitteellisena suoramarkkinointina kaksi kuukautta ennen tapahtumaa Hämeenlinnan alueelle sekä
Hattulan ja Janakkalan kuntiin talouksiin, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia. Tässä mainittu Hämeenlinnan alue kattaa kunnat, jotka liittyivät vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä Hämeenlinnaan. Lasten taidefestivaali Hippalot veti paljon
väkeä myös Helsingin seudulta.
Kävijöiden mahdollista kontaktia Hämeenlinnan seudulle kartoitettiin. Vastauksista selvisi, että vaikka suurin osa kävijöistä koostuu Hämeenlinnan seudulla
asuvista, on tieto tapahtumasta levinnyt myös muualle Suomeen. Tämä voi johtua mahdollisesti siitä, että monet ovat saaneet tiedon tapahtumasta Hämeenlinnan seudulla asuvilta sukulaisilta tai tuttavilta. Osa vastaajista on myös asunut aikaisemmin Hämeenlinnan seudulla. Monet olivat myös yhdistäneet tapahtumavierailun kesälomareissun yhteyteen.

5.1 Lasten taidefestivaali Hippaloiden kävijät
Vastanneista yli puolet oli vieraillut aikaisemmin lasten taidefestivaali Hippaloilla. Ensivierailijoita vastanneiden keskuudessa oli 41 %. Tapahtumalle on hyvä,
että sille on muodostunut vakiokävijöiden joukko. Kuitenkin pitää muistaa, että
kynnys tapahtumaan pysyy matalana uusille kävijöille. Tapahtumaa pitää siis
markkinoida ahkerasti, vaikka sille olisi jo muodostunut vakioasiakaskunta.
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5.2 Lasten taidefestivaali Hippaloiden markkinointi
Yhtenä tutkimusongelmana oli selvittää, minkä median kautta festivaaliyleisö oli
saanut tiedon tapahtumasta. Suurin osa oli saanut tietoa festivaalista lehtimainoksista tai kotiin jaettavasta festivaali-esitteestä. Tämä käy yhteen sen tiedon kanssa, että suurin osa kävijöistä tulee lasten taidefestivaali Hippaloiden
päämarkkinointialueelta. Lasten taidefestivaali Hippaloita on markkinoitu paikallislehdissä maksetun markkinoinnin muodossa ja tapahtumasta on kirjoitettu
lehtiartikkeleita. Markkinointi paikallisissa lehdissä on toiminut hyvin, sillä 41 %
vastanneista ei ole aikaisemmin vieraillut tapahtumassa ja näin iso osuus on
löytänyt tapahtuman ensi kertaa. Lehtimainonnan jälkeen suurin osa oli ilmoittanut saaneensa tietoa festivaalista kotiin jaettavasta esitteestä. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko oikea esite tavoittamassa vääriä ihmisiä, väärä
esite tavoittamassa oikeita ihmisiä, tai pahimmassa tapauksessa väärä esite
tavoittamassa vääriä ihmisiä. Kun oikea esite tavoittaa oikeat ihmiset, olet varmistamassa onnistuneen tapahtuman. (Kilkenny 2006, 156.)
Monet olivat saaneet tietoa tapahtumasta lasten taidefestivaali Hippaloiden kotisivuilta. Nettisivut ovat tärkeä markkinointikanava ja tiedon lähde tapahtumalle.
Nettisivuilla on tärkeä rooli tapahtumalle jo ennen itse tapahtumaa mutta myös
tapahtuman aikana. Ennen tapahtumaa kävijä voi tutustua tapahtuman ohjelmaan, tapahtumapaikkaan ja saada muuta hyödyllistä tietoa tapahtumaan liittyen. Ota huomioon seuraavat seikat nettisivujen laadinnassa: tee nettisivusta
helppokäyttöinen, tiedottava ja visuaalisesti näyttävä jossa viesti on esillä selkeästi. Käytä nettisivujen osoitetta kaikissa tapahtuman markkinointimateriaaleissa. (Kilkenny 2006, 156.) Lasten taidefestivaali Hippalot oli hyödyntänyt kotisivujaan hyvin ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Esimerkiksi tieto loppuunmyydyistä esityksistä oli päivitetty kotisivuille.
Tieto festivaalista oli levinnyt usealle myös ystävien ja tuttavien kautta. Koska
lasten taidefestivaali Hippaloiden kävijöistä lähes 60 % oli vieraillut festivaalilla
aikaisemminkin, ovat he todennäköisesti toimineet osavaikuttajana monen uuden kävijän osallistumispäätökseen. Tapahtuman maine voi vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen. Osallistujat vaikuttavat tapahtuman maineeseen, sillä mai-
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ne kiirii ja muuttuu ihmisten puheissa ja teoissa. Maine vaikuttaa siihen, mitä
osallistuja ajattelee tapahtumasta ja sen järjestelyistä. Neutraalilla tai tuntemattomalla maineella ei ole vaikutusta. Sen sijaan positiivinen tai negatiivinen maine muokkaa mielipidettä. Tapahtuman maineeseen vaikuttavat aina asiakkaiden odotukset ja kokemukset. Mikäli osallistuja saa hyvämaineisesta tapahtumasta sen, mitä odotti, maine vahvistuu entisestään. Jos taas hänen odotuksensa eivät täyty, on vaikutus päinvastainen ja maine heikkenee. (IiskolaKesonen 2006, 20-21.)
Vastanneista 59 ilmoitti saaneensa tietoa festivaalista mainosten tai julisteiden
kautta. Tämä määrä oli suhteellisen pieni verrattuna siihen tietoon, että suurin
osa kyselyyn vastanneista oli Hämeenlinnan seudulta. Tästä voimme päätellä,
että festivaalin ulkomainonta ei ole näkynyt Hämeenlinnan katukuvassa kovin
hyvin. Tätä markkinoinnin osa-aluetta tulisi hyödyntää paremmin tulevaisuudessa.
Vain 13 vastaaja oli saanut tietoa festivaalista sähköpostitse. Tämä lukumäärä
ei yllättänyt, koska lasten taidefestivaali Hippaloilla tai tapahtumaa järjestävällä
ARX:lla ei ole kovin kattavaa sähköpostiosoitteistoa käytössä heidän asiakaskunnastaan. Tämän vuoksi kyselyn yhteydessä olleessa arvontakupongissa
annettiin vastaajalle mahdollisuus luovuttaa yhteystietonsa ARXin markkinointitarkoituksiin.
Kävijätutkimuksella kartoitettiin milloin festivaalivieras tekee päätöksen festivaalille osallistumisesta. Tutkimuksesta selvisi, että 40 % vastanneista tekee päätöksen festivaalille osallistumisesta aikaisemmin kuin kuukautta ennen tapahtumaa. Oletettavasti suuri osa tästä ryhmästä on tehnyt osallistumispäätöksen
kotiin jaettavan esitteen perusteella, koska 139 vastaajaa oli ilmoittanut saaneensa tietoa esitteen kautta. Yli 30 % vastanneista oli tehnyt päätöksen festivaalille osallistumisesta kyseisenä päivänä tai muutamaa päivää aikaisemmin.
Juuri tämän takia tapahtumaa kannattaa markkinoida ennen tapahtumaa ja vielä tapahtuman aikana, sillä monet tekevät päätöksen viime hetkillä. Myönteiseen osallistumispäätökseen on monella vaikuttanut lasten taidefestivaali Hippaloiden aikana festivaalista kirjoitetut lehtiartikkelit. Monet etsivät lasten taidefestivaali Hippaloilta uusia elämyksiä ja tulevat nauttimaan festivaalitunnelmas-
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ta. Vaihtuvan teeman myötä ohjelmisto on aina uudenlainen ja mahdollistaa
vanhoillekin kävijöille uutta nähtävää ja koettavaa.

5.3 Ohjelman kiinnostavuus
Tutkimuksella selvitettiin mikä kävijöitä kiinnostaa lasten taidefestivaali Hippaloiden ohjelmistossa. Suurta osaa kiinnosti HIPPO-lavan ilmaisohjelma, sillä
324 vastaajasta 246 ilmoitti sen kiinnostavan heitä. HIPPO-lavan ilmaisohjelma
koostui lasten suosikkiesiintyjistä. HIPPO-lavan ohjelma sai paljon kiitosta festivaaliyleisöltä. Tässä on paljon potentiaalia lasten taidefestivaali Hippaloiden
tiedottamista ajatellen. Lavaa kannattaisi käyttää paremmin hyödyksi tiedottamisessa, esimerkiksi kertomalla jos joihinkin esityksiin on vielä tilaa tai esitys on
loppuunmyyty. Monet toivoivat vielä erikseen lisää ilmaisohjelmaa lasten taidefestivaali Hippaloille. Toiveista kävi ilmi, että toiminnallista ilmaisohjelmaa, kuten
työpajoja, kaivattiin ohjelmistoon.
Sirkus teema vetosi tapahtuman kävijöihin. Vuosittain vaihtuva teema sai paljon
kiitosta osakseen. Lasten taidefestivaali Hippaloiden kävijälle tämä mahdollistaa
uuden festivaali-elämyksen joka vuosi. Hippaloiden teatteriesitykset ja työpajat
olivat kävijöiden mieleen ja monet toivoivat niitä lisää. Bio-Rexin esittämät elokuvat olivat myös suosittuja. Näyttelyt kiinnostivat kolmasosaa yleisöstä. Musiikkiin liittyvää ohjelmaa toivottiin lisää, kuten konsertteja ja musiikkiaiheisia
työpajoja. Kirjallisuusvieraat vetosivat vähiten festivaaliyleisöön. Kävijöiden kiinnostuksen lisäksi selvitimme, kuinka moneen esitykseen tai työpajaan vastaaja
aikoo osallistua. Vain 21 % vastanneista aikoi osallistua ainoastaan yhteen esitykseen tai työpajaan. Yli puolet aikoi osallistua kahteen tai kolmeen esitykseen
tai työpajaan festivaalin aikana. Tästä päätellen ohjelmisto on kävijöiden mielestä monipuolinen, koska suurin osa kävijöistä osallistuu useampaan kuin yhteen
esitykseen.
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5.4 Tyytyväisyys lasten taidefestivaali Hippalot -tapahtumaan
Yleisesti ottaen kävijät olivat tyytyväisiä lasten taidefestivaali Hippaloihin. Erityistä kiitosta sai Verkatehdas tapahtumapaikkana. Parannettavaa olisi vain
opasteissa paikan päällä, sillä työpajoja ja esityspaikkoja oli ensi kertaa tapahtuma-alueella vierailevan vaikea löytää, koska Verkatehtaalla tapahtumat sijoittuvat moneen eri paikkaan. Tapahtuma-alueelle tulee sijoittaa enemmän selkeitä opasteita, jotta kävijän on helppo kulkea festivaalialueella. Vaikka suurin osa
oli tyytyväisiä festivaalin näkyvyyteen, voisi sitä vastausten perusteella parantaa, sillä 24 % vastanneista piti näkyvyyttä kohtalaisena ja yli 7 % vähintäänkin
tyydyttävänä. Tapahtuma voisikin parantaa näkyvyyttä Hämeenlinnan ulkopuolella, sillä kiinnostusta lastentapahtumia kohtaan varmasti löytyy muualta EteläSuomesta. Hämeenlinnan keskeinen sijainti houkuttelisi enemmänkin kävijöitä
mm. Helsingin seudulta ja Pirkanmaalta. Markkinointialuetta tulee laajentaa kattamaan edellä mainitut alueet.
Suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä festivaalin ohjelmistoon sellaisenaan.
Ohjelmistoon kuitenkin kaivattiin lisää non-stop-pajoja, joihin voisi osallistua
hetken mielijohteesta, sekä teatteria ja musiikkia eri-ikäisille lapsille. Festivaalin
aikatauluihin oli enemmistö vastanneista tyytyväinen. Kuitenkin avoimessa festivaalipalautteessa monet olisivat kaivanneet parannusta aikatauluihin. Useat
ilmoittivat aikataulun menneen päällekkäin pienten päiväuniaikaan.
Esityksiin ja työpajoihin oli rajallinen määrä lippuja saatavilla tilojen koon mukaan ja jotkut esitykset ja työpajat saattoivat olla loppuunmyytyjä hyvin nopeasti. Jos ei ollut hankkinut lippuja ennakkoon ennen kuin tuli festivaalille, oli suuri
todennäköisyys, että ei päässyt osallistumaan haluamaansa tapahtumaan.
Enemmistö vastanneista oli tyytyväisiä lippujen saatavuuteen. Festivaalipalautteesta kävi ilmi, että monet olivat pettyneitä jäätyään ilman lippuja haluamaansa
esitykseen. Lippujen hintatasoa pidettiin hyvänä tai kohtalaisena. Lippujen hinnat vaihtelivat 6-10 euron välillä riippuen esityksestä. Narutetut Ystävämme –
draamatyöpajaan oli saatavilla perhelippu hinnaltaan 15 euroa/4 henkilöä. Pitää
huomioida, että festivaalin ilmaisohjelmaan oltiin erittäin tyytyväisiä.
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Kävijätutkimuksesta saatujen tulosten perusteella kävijät arvostavat lasten taidefestivaali Hippaloiden laatua. Kiitosta saanut Verkatehdas tapahtumapaikkana kannattaa säilyttää jatkossakin. Ainoastaan opastusta alueella voisi lisätä,
sillä kävijät kokivat tapahtumapaikkojen hajanaisuuden osittain hankalana.
Osoitteellinen suoramarkkinointi on toiminut hyvin, sillä tapahtuma on saavuttanut pääkohderyhmänsä Hämeenlinnan alueelta hyvin. Festivaalin aikana arvontalomakkeen yhteydessä hankitut kävijätiedot kannattaa käyttää hyödyksi tulevien lasten taidefestivaali Hippaloiden markkinoinnissa.
Aikaisemmin kappaleessa 2.7 mainitut tapahtuman viestinnän eri kanavat kannattaa hyödyntää paremmin. Tunnettavuutta voi tehostaa lisäämällä ulkomainontaa ja julisteiden määrää Hämeenlinnan kaupungin ja lähikuntien alueella. Tapahtuman markkina-aluetta kannattaa vahvistaa tulevaisuudessa olemalla
aktiivisesti näkyvillä esimerkiksi ulkomainonnan avulla muissakin eteläisen
Suomen kaupungeissa. Tutkimuksen perusteella Lasten taidefestivaali Hippaloilla on potentiaalia nousta lastenkulttuuritapahtumien kärkinimeksi Suomessa.
Edellytyksenä on vahvistaa tapahtuman markkinointia kattamaan oikea kohderyhmä valtakunnallisesti.
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6 YHTEENVETO JA OMA ARVIOINTI
Koemme, että päätöksemme tehdä opinnäytetyönä kävijätutkimus lasten taidefestivaali Hippaloille kvantitatiivisena tutkimuksena, osoittautui hyväksi valinnaksi. Emme ole aikaisemmin osallistuneet tapahtumaan ja ennen tätä työtä
tunsimme tapahtuman vain maineelta. Koimme kuitenkin positiivisena asiana
sen, ettei meillä ollut selkeää mielikuvaa tapahtumasta ennen tätä opinnäytetyötä. Pystyimme asettumaan tapahtuman ensivierailijan kenkiin ja kiinnittämään
huomiota epäkohtiin, joihin festivaalin järjestäjät eivät välttämättä kiinnitä huomiota.
Työn kannalta keskeisintä oli kyselylomakkeiden kerääminen festivaalin aikana
31.7.–3.8.2008. Kyselyn onnistumista helpotti se, että festivaaliyleisö osallistui
mielellään kävijätutkimukseen. Läsnäolomme mahdollisti samalla tärkeiden havaintojen tekemisen tapahtuman toimivuudesta. Suuren otoskoon syöttäminen
SPSS-ohjelmaan ja analysoiminen oli suurempi urakka kuin mihin olimme varautuneet. Se osaltaan pitkitti työn valmistumista. Kyselylomake tehtiin yhdessä
Noora Herrasen kanssa, joten siitä tuli erilainen kuin olimme aluksi suunnitelleet. Kysymykset muokattiin kummankin työn tarpeita vastaaviksi. Huomasimme
tulosten käsittelyvaiheessa, että lomake ja osa kysymyksistä olisi pitänyt suunnitella paremmin tulosten analysointia ajatellen.
Uskomme, että kehittämisehdotuksemme lasten taidefestivaali Hippaloiden
markkinoinnin parantamiseksi auttavat työn toimeksiantajaa lasten ja nuorten
kulttuurikeskus ARXia, lisäämään tapahtuman tunnettavuutta. Toivomme, että
parantamisehdotukset antavat ajattelemisen aihetta tapahtumaa järjestävälle
taholle, vaikka ne eivät toteutuisikaan suunnittelemallamme tavalla.
Koemme opinnäytetyön olleen opettavainen prosessi, josta on ollut meille hyötyä sekä toivottavasti myös työn toimeksiantajalle. Työ on parantanut valmiuksiamme työskennellä laajan projektin parissa. Olemme oppineet hyödyntämään
eri lähteistä kerättyä tietoa paremmin, sekä soveltamaan hankittua tietoa opinnäytetyön aihepiirin sopivaksi.
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LIITE 2
Ohjelma
Lasten taidefestivaali Hippalot 2008 -esite
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LIITE 3: 1 (2)
Kyselylomake

(jatkuu)
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LIITE 3: 2 (2)
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LIITE 4
Vastaajan sukupuoli

Vastaajan sukupuoli
Cumulative Per-

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

cent

Nainen

264

81,5

81,7

81,7

Mies

59

18,2

18,3

100,0

Total

323

99,7

100,0

System

1

,3

324

100,0
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LIITE 5
Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma
Ikäryhmät * Vastaajan sukupuoli Crosstabulation
Vastaajan sukupuoli

Ikäryhmät

alle 15 vuotta

15-20 vuotta

21-25 vuotta

26-30 vuotta

31-35 vuotta

36-40 vuotta

41-45 vuotta

46-50 vuotta

51-55 vuotta

56-60 vuotta

yli 61 vuotias

Total

Nainen

Mies

Total

Count

9

2

11

% within Ikäryhmät

81,8%

18,2%

100,0%

Count

7

0

7

% within Ikäryhmät

100,0%

,0%

100,0%

Count

9

4

13

% within Ikäryhmät

69,2%

30,8%

100,0%

Count

29

8

37

% within Ikäryhmät

78,4%

21,6%

100,0%

Count

69

14

83

% within Ikäryhmät

83,1%

16,9%

100,0%

Count

54

9

63

% within Ikäryhmät

85,7%

14,3%

100,0%

Count

41

11

52

% within Ikäryhmät

78,8%

21,2%

100,0%

Count

12

6

18

% within Ikäryhmät

66,7%

33,3%

100,0%

Count

5

2

7

% within Ikäryhmät

71,4%

28,6%

100,0%

Count

9

1

10

% within Ikäryhmät

90,0%

10,0%

100,0%

Count

16

2

18

% within Ikäryhmät

88,9%

11,1%

100,0%

Count

260

59

319

% within Ikäryhmät

81,5%

18,5%

100,0%
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LIITE 6
Vastaajien kotikunnat

Helsingin seutu
Helsinki
Vantaa
Espoo
Sipoo
Vihti
Tuusula
Hyvinkää
Yhteensä

18
5
12
1
3
1
2
42

Riihimäki
Hausjärvi
Janakkala
Loppi

2
1
18
3

Hämeenlinna
Renko
Iittala
Hauho
Tuulos
Lammi
Yhteensä

174
3
3
5
1
3
189

Hattula
Lahti

16
3

Varsinais-Suomi
Turku
Raisio
Masku
Pöytyä
Salo
Yhteensä

3
2
1
1
1
8

Pirkanmaa
Tampere
Kangasala
Nokia
Lempäälä
Valkeakoski
Yhteensä

7
2
1
1
3
14

Länsi-Suomi

2

Keski-Suomi
Jyväskylä
Jämsä
Laukaa
Yhteensä

2
1
1
4

Muut
Hamina
Kouvola
Kauhava
Närpiö
Iisalmi
Oulu
Rovaniemi
Yhteensä

1
1
1
1
1
2
1
8
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LIITE 7
Kontakti Hämeenlinnan seudulle
Frequencies
Responses
N

Percent

Percent of Cases

223

69,7%

76,6%

tällä 32

10,0%

11,0%

Minulla on sukulaisia tällä 51

15,9%

17,5%

4,4%

4,8%

100,0%

110,0%

Asun tällä seudulla
Olen

asunut

joskus

seudulla

seudulla
Minulla on mökki tällä seudul- 14
la
Total

320

Mahdolliset kontaktit Hämeenlinnan seudulle, muu mikä?
Työskennellyt. Olen ollut töissä Hämeenlinnassa. Työpaikka Hml:ssa. Työ.
Työkäynti miehellä, perhe mukana. Tuttavia. Vaimolla sukulaisia tällä seudulla.
Ystäviä Hml:ssa. Ystävät/työ. Kesälomamatka. Kyläpaikka. Lomavierailu. Ohi
kulku. Ihan käymässä. Käymässä. Satunnaiset vierailut. Sukulaisten mökki. Ystävien mökki. Hippalot. Kiinnostus festariin. Haluan muuttaa tänne.
Opiskelupaikka. Hausjärvi.
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LIITE 8
Aikaisempi osallistuminen lasten taidefestivaali Hippalot – tapahtumaan.

Oletko osallistunut Hippaloille aiemmin?
Cumulative Per-

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

cent

en ole

132

40,7

40,9

40,9

kerran

64

19,8

19,8

60,7

2-4 kertaa

89

27,5

27,6

88,2

5 kertaa tai useammin

37

11,4

11,5

99,7

5

1

,3

,3

100,0

Total

323

99,7

100,0

System

1

,3

324

100,0
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LIITE 9
Mistä sait tietoa festivaalista?

tieto Frequencies
Responses
N
Sain lehtimainoksesta tietoa 150

Percent

Percent of Cases

23,4%

47,6%

10,9%

22,2%

21,7%

44,1%

16,6%

33,7%

9,2%

18,7%

1,6%

3,2%

2,0%

4,1%

14,5%

29,5%

100,0%

203,2%

festivaalista
Sain

lehtiartikkelista

tietoa 70

festivaalista
Sain kotiin jaettavan festivaa- 139
lin esitteen
Sain

festivaalin

kotisivulta 106

tietoa festivaalista
Sain festivaalin mainoksis- 59
ta/julisteista tietoa festivaalista
Sain radiosta tietoa festivaa- 10
lista
Sain

sähköpostitse

tietoa 13

festivaalista
Sain

ystävältäni/tuttavaltani 93

tietoa festivaalista
Total

640

Mistä sait tietoa festivaalista, muualta mistä?
Hämeenlinnan www-sivuilta. Internet. Netistä. Tutkittuani netissä lasten tapahtumia → klovni Dodon perässä tultiin. Televisiosta. Televisiosta, aiempien vuosien jutut jääneet mieleen. TV-uutiset. Työn kautta. Töihin tuli. Töistä. Luottamustoimeen liittyen. Perinne perheessä. Siskolta. Sukulaisilta. Lapsena olen
itse osallistunut tapahtumaan.Viime vuodelta. Tuttu ennestään. Kirjastossa Espoossa. Sirkuksesta. ARX:lta tetin aikana. Ei mainosta aamupostissa – miksi?
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LIITE 10
Päätös festivaalille osallistumisesta
Milloin teit päätöksen festivaalille osallistumisesta
Cumulative Per-

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

cent

tänään

27

8,3

9,1

9,1

päivä tai pari sitten

69

21,3

23,2

32,3

korkeintaan pari viikkoa sitten 50

15,4

16,8

49,2

korkeintaan kuukausi sitten

32

9,9

10,8

59,9

aiemmin

119

36,7

40,1

100,0

Total

297

91,7

100,0

System

27

8,3

324

100,0
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Mikä festivaalin ohjelmistossa kiinnostaa?
kiinnostus Frequencies
Responses
Percent

Percent of Cases

19,9%

76,6%

kiinnostaa 179

14,4%

55,8%

kiinnostaa 177

14,3%

55,1%

kiinnostaa 145

11,7%

45,2%

kiinnostaa 112

9,0%

34,9%

kiinnostaa 112

9,0%

34,9%

kiinnostaa 151

12,2%

47,0%

kiinnostaa 97

7,8%

30,2%

kiinnostaa 20

1,6%

6,2%

100,0%

386,0%

N
kiinnostus

Ohjelmistossa

kiinnostaa 246

HIPPO-lavan ilmaisohjelma
Ohjelmistossa
sirkus
Ohjelmistossa
teatteri
Ohjelmistossa
elokuvat
Ohjelmistossa
musiikki
Ohjelmistossa
näyttelyt
Ohjelmistossa
työpajat
Ohjelmistossa
sirkuskahvila
Ohjelmistossa
kirjallisuusvieraat
Total

1239

Mitä toivot ohjelmistoon lisää?
Aivan pienille enemmän ohjelmaa.
Askartelua lapsille, ohjattuja leikkejä
Enemmän 3-5v. ohjelmaa, työpajoja useampia. Nyt osa loppuunmyytyjä.
Enemmän alle 3-vuotiaille suunniteltua toimintaa
Leikki-ikäisten ohjattua toimintaa ja esityksiä.
Non-stop pajoja pienimmille (2-6v.) esim. asrkartelun ja maalauksen parissa.
Pihalle enemmän elämää ja elämyksiä.
Pienille sopivaa ohjelmaa (ensi vuonna mukana n.1v)
Vaiva-ikäisille musiikkia, maalamista, mitä vain.
Vauvatanssipajoja (th:ien kehittämää tanssia tarkoitan)
(jatkuu)
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Ilmaisjuttuja ja esite/ohjelma jokaiseen lapsitalouteen.
Ilmaisohjelmia.
Ilmaisohjelmia :)
Ilmaistapahtumia.
Ilmaistyöpajoja ulkoilmaan (esim. tanssityöpaja)
Lasten ilmaiskonsertit.
Kaikenlaisia esityksiä, joita voisi seurata ilmaiseksi.
Toiminnallisia ilmaisohjelmia esim. jonain vuonna järjestetty vaunusuunnistus oli
kiva.
Enemmän teatteria
Teatteri.
Teatteri ja multimediatuotantoja.
Teatteria.
Teatteria.
Teatteriesityksiä ja pajoja.
Teatteriesityksiä ja työpaja (askartelu um. käsityö)
Teatteriesitys lapsille Aulangolla jo käyty esim. nukketeatteri.
Nukketeatteria.
Jättinukketeatteria (Puolasta) oli v. 2006.
Ammattimaisia teatteri ja tanssi esityksiä.
Musaa!
Musiikkia.
Musiikkia lapsille, musiikkiaiheinen työpaja esim. rumpujuttuja.
Hieman vanhemmille lapsille (7v->) joku musiikkikonsertti, jossa esiintyisi joku
nuorison suosikkiyhtye tai solisti. (En tosin tiedä, onko Hippalot tarkoitettu vain
alle kouluikäisille?!)
Lapsille musiikkiesityksiä useampana päivänä.
Yhteislasten laulukonsertti, rokkilauluja.
Lisää orkestereita (lasten) ympäri Suomea. Tuttiritari -07 oli loistava.
Käsinukentekokurssi.
Monipuolisempia työpajoja.
Paikat pajoihin menivät nopeasti. Olisi kiva jos työpajoja yms. olisi enemmän,
niin kaikki halukkaat saisivat osallistua.
Työpajoihin monipuolisuutta.
Työpajoja.
Työpajoja, teatteria, musiikkia, sirkusta.
Aika kattava, monipuolinen jo, samaa edelleen.
Kiva, kun joka vuosi on vaihteleva ohjelmisto! Säilyttäkää monipuolinen ohjelmisto eri-ikäisille lapsille!
Ohjelma tänäkin vuonna onnistunut. Kiva, että teemat vaihtuvat.
Valikoima on täysin kattava sellaisenaan!
Enemmän "vapaata" ohjelmaa, mihin voi osallistua non stop. Enemmän pieniä
teatteri
esityksiä edellisvuosien tapaan.
Konsertin alkamisajankohdan tarkennus. Päiväunien aika klo 12.00!
Lisää ohjelmaa ylipäänsä, myös aikataulutus voisi toimia paremmin (etteivät
kaikki ala yhtäaikaa, vaan että pääsis johonkin toiseen jos joku toinen täynnä.)
(jatkuu)
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Lisää paikkoja, emme saaneet lippuja esim. sirkustyöpajaan.
Maksumahdollisuutta pankkikortilla kahvilassa. Viime vuoden ohjelma oli parempi.
Ohjelmaa aamupäivään, koska iltapäivä usein päiväuniaikaa. Klo 10 alkavat
esitykset sopisivat pienille parhaiten, klo 14 hankala ajankohta.
Paikat pajoihin menivät nopeasti. Olisi kiva jos työpajoja yms. olisi enemmän,
niin kaikki halukkaat saisivat osallistua.
Sirkuskahvila voisi olla auki klo 17-19 eli varsinaisen ohjelman jälkeenkin. Laurell erinomainen vaihtoehto Hippaloille.
Tapahtuma voisi näkyä myös keskustassa (torilla) niinkuin ensimmäinen Hippalot jonka näimme.
Eläimiä =)
En osaa sanoa.
Klovni Dodoa aina!
Kristillistä ohjelmaa ja näkemystä.
Laatua.
Lasten/nuorten harrasteryhmiä.
Ohjelmaa nuorille ja "teineille".
Sirkusta, eikä pelkästään lapsille.
Temppuja.
Ulkoilmatapahtumia.
Ulkomaisia (huippu) vierailijoita.
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LIITE 12
Osallistuminen esityksiin ja työpajoihin
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Syy festivaalille osallistumiseen
miksi Frequencies
Responses
Percent

Percent of Cases

31,0%

68,1%

9,8%

21,4%

tiettyä 118

18,9%

41,4%

festivaalitunnel- 164

26,2%

57,5%

11,0%

24,2%

3,0%

6,7%

100,0%

219,3%

N
$miksi

a

Tulimme festivaaleille etsi- 194
mään elämyksiä
Tapaamaan ystäviä/tuttuja
Katsomaan

jotakin

61

esitystä
Nauttimaan
masta
Koska on tullut tavaksi käydä 69
Hippaloilla
Koska ei ollut muutakaan 19
tekemistä
Total

625

Tulimme festivaalille...muu syy, mikä?
25 v. kokemus ihanista esityksistä.
Aiemmat kokemukset.
Aikaisempi kokemus.
Hyvät aikaisemmat kokemukset.
Kokemus aiemmilta vuosilta.
Perinne.
Olisimme tulleet joka tapauksessa.
Vaikea sanoa, osallistuminen itsestään selvää.
Aurinkoinen sää.
Ilma Jees!
Kiva ilma, ulko-esitys.
Sää ulkoilmanäytöksissä.
Hippaloiden maine hyvänä tapahtumana
Dodo.
Hyvä tarjonta.
Ohjelma lapsille.
Ohjelman sisältö.
Sisältö
Teema
(jatkuu)
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Kaunis kaupunki!
Mökin sijainti.
Perheen lomasuunnitelma.
Reissun ajankohta sopi.
Sijainti
Tilaisuuteen pääseminen/kautta kuljetus.
Kummipojan vierailu.
Lapseni osallistuminen näytelmään.
Lastenkulttuurin tukeminen.
Lastenlapset.
Lippu teatteriin oli lahja.
Olen ollut sirkustelupajassa aiemminkin.
Oma lapsi esiintyy.
Saiko lippuja (Circo Aeron myytiin loppuun, joten em
Työ
Työn ja harrastusten takia.
Työpajat.
Uteliaisuus.
Vaihtelua arkeen.
Vaimo
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LIITE 14
Mielipide festivaalin kokonaisilmeestä
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LIITE 15
Mielipide Verkatehtaasta festivaalipaikkana
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LIITE 16
Mielipide festivaalin näkyvyydestä
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LIITE 17
Mielipide festivaalin ohjelmasta
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LIITE 18
Mielipide festivaalin aikataulusta
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LIITE 19
Mielipide festivaali kotisivusta
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LIITE 20
Mielipide festivaalin esitteestä
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LIITE 21
Mielipide lippujen saatavuudesta

65
LIITE 22
Mielipide lippujen hinnoista
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Terveiset festivaalijärjestäjälle:
1-4 vuotiaiden ohjelmisto ei iltapäivälle, päiväunien aikaan. Väsy meinas tulla!
9-vuotiaalle olisi toivonut enemmän mahdollisuuksia, pienemmälle sen sijaan
kiitettävästi ohjelmaa. Paikka erinomainen festarille.
Alkusilmäyksellä vähän hahmottaa 2-vuotiaalle sopivat paikat. Rattailla ei ollut
niin helppoa lähteä kiertelemään ARX:a ja etsimään kohteita. Ulkoalue kiva,
käyttäisin sitä enemmän.
Bio Rex:in yhteystietoja ei ollut esitteessä, eikä oikein löytynyt mistään! Tutun
kautta sain numeron, josta leffaliput varasin! Oli vähän hankalaa! Hippaloleivos
ollut aiempina vuosina erinomainen, mutta nyt oli pettymys. Kaikki muu ok! Jatkakaa samaan malliin!! :)
Ei mitään.
Ei tuntemusta jota voisi arvioida.
Elokuvateatteria ei oltu siivottu edes irtoroskista edellisen päivän jälkeen. Ravintola olisi voinut avautua jo esim. klo 11 ja tarjolla olisi voinut olla lapsille enemmän vaihtoehtoja. Kahvila tirehtöörin pöydät liian pienet lapsien kanssa kahvitteluun.
Emme löytäneet työpajaa, emme tiedä hintoja, sekava ohjelma. Kahden pienen
lapsen kanssa ei ehdi tutustua tarjontaan, vaikea löytää jotain sekä 2-vuotiaalle
että 4-vuotiaalle (+esite on sekava).
En löytänyt netistä (Google) Hippaloitten sivua, etsin www.hippalot.fi
En tiedä miten, mutta ohjelmistoa olisi hyvä selvittää.
Enemmän ohjelmaa 1-3 v.
Enemmän uusia esityksiä
Esite hieman epäselvä/sekava. Jotkut jäivät ilman lippuja; enemmän näytöksiä
olisi voinut olla.
Festivaalipassi! 2 pvää = 5 tapahtumaan.
Harmi, kun kaikki on samaan aikaan.
Hauskaa oli kiitos!
Hauskaa on, paitsi samaan aikaan kun rallit.
Hauskaa, että Hämeenlinnassa järjestetään.
Hieno tapahtuma
Hieno tapahtuma niin lapsille kuin aikuisille. On hauskaa yllättyä aina positiivisesti. Jatkakaa vain hyvää työtä!
Hienoa kun tälläistä on järkätty!! Mukava tulla aina :)
Hienoja että jaksatte järjestää tällaisia tapahtumia.
Hyvin sujuu.
Hyvä meininki.
Hyvä teema.
Hyvää työtä! Hienoa että on lasten oman festarit, joka luo myönteistä Hämeenlinna kuvaa ja tuo lapsille elämyksiä.
Ilmaisesityksiä mahd. paljon.
Ilmaiskonsertit jotka suunnattu myös pienemmälle väelle olisi hyvä olla joko
esim. klo 17 tai klo 11. Klo 12 huono aika koska 0-4 v. nukkumassa päikkäreitä
silloin.
(jatkuu)
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Ilmaislavan päätöspäivän ohjelma oli heikko ja kesto huomattavasti lyhyempi
kuin ohjelmistossa.
Iso kiitos! Paikallisia voimia kannattaa käyttää myös jatkossa.
Jatkakaa hyvää työtä!
Jatkakaa kiitos.
Jatkakaa samaan malliin, mukava tapahtuma kaiken ikäisille.
Jatkakaa samaan malliin! Kivoja ilmaistyöpajoja - kiitos niistä.
Jatkakaa! Hämeenlinna maailmankartalle lastenkaupunkina!
Jos lippuja ei myydä ovella, loppuunmyydyistä näytöksistä, se pitäisi kertoa selvästi tapahtuman nettisivuilla: 2008 ei oltu kerrottu, ettei lippuja jätetä myös
ovimyyntiin.
Jos mahdollista niin kannattaa yrittää miettiä ohjelmien ajankohtia niin ettei
pienten ohjelmat ajoitu päiväunien aikaan.
Jälleen kerran hyvää työtä ARX:laisilta!
Kahvilapalveluiden hintataso ei mielestäni stemmaa kohderyhmään.
Kaikkea hyvää!
Kiitokset, että huomioidaan lapset ja nuoret.
Kiitos Hippaloista!
Kiitos Hippolavan ohjelmista!
Kiitos ja hyvää jatkoa!
Kiitos ja jaksamista!
Kiitos järjestelyistä
Kiitos järjestäjille.
Kiitos kiitos!
Kiitos mukavasta lastentapahtumasta, johon kannattaa tulla kauempaakin.
Kiitos ystävällisyydestä.
Kiitos, olipa hauska päivä :)
Kiitos.
Kiitos. Kaikki on mainiota.
Kiva että lapsille järjestetään tämmöinen tapahtuma. Lisää lapsille tapahtumia.
Kiva kun oli joka päivä konsertteja.
Kiva tapahtuma lapsiperheille
Kivaa ohjelmaa lapsille. Mukava tunnelma.
Kivat Hippalot! Tirehtöörikahvilassa herkulliset syötävät!
Klo 17-19 välillä voisi olla myös ilmaisohjelmaa, maksullista teatteria yms. esityksiä.
Linnanpuisto mukaan, ihana miljöö.
Lisää Dodoa! Kiitos
Lisää tavaraa nuorille.
Mahtavaa, jatkakaa samaan tahtiin/malliin!
Maskeeraus liian myöhään kun tultiin esityksiin 8
Miksi ilmaiskonsertit ovat klo 12? Pikkulapset nukkuvat päiväunia. Parempi aloitus olisi klo 10 tai klo 15.
Moikka
Mukavaa yhdessäoloa!
Mukavat Hippalot jälleen! Kivaa että konsertit on ilmaisia, mahdollistaa isommallakin porukalla tulon.
Mukavia juttuja olemme saaneet seurata.
(jatkuu)
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Näyttelyitä enemmän ja työpajoja joihin voisi osallistua ns. "ex tempore" ohikulkiessa. Esim. katumaalaus tyyppistä joka oli hyvä juttu, enemmän spontaania
touhua.
Ohjelmia tulee olla kaiken ikäisille, 0v-14v. tytöille sekä pojille.
Ohjelmistoon myös hengellistä -> taivaan isä kuuluu kaikille erityisesti lapsille!
Oikein upea idea Hml ja Hippalot. Ajankohta hyvä juuri ennen lomien loppumista.
Oli pikainen vierailu, ei oikein jäänyt kokonaiskuvaa. Sirkus Aeroon liput myytiin
turhan nopeasti loppuun.
Olisimme osallistuneet esityksiin/työpajoihin, mutta aika heikosti oli tarjolla siihen aikaan kun olimme.
On avajaispäivä, en osaa arvioida
On sentään avajaispäivä, eikä sen enempää tapahtumaa. Luulisi, että avajaispäivä olisi aikamoista hulinaa!
On todella ihan asia, että kotikaupungissa tällainen lastentapahtuma
On tylsää, että niin monia lippuja saa vain lippupalvelusta, jolloin niihin tulee
jokaisen lipun hintaan 1.60euron korotus.
Parempi viitoitus kadulle!!
Päiväunia tarvitseville lapsilleesim Hippo-lavan aikataulu on AIVAN liian myöhäinen. Sopiva aloitus aika olisi klo.11.00-11.30. Koko päivärytmi menee sekaisin., kun ei pääse syömään ja nukkumaan.
Pääesitykseen emme päässeet kun se oli loppuunmyyty. Pääesityksiä saisi olla
la-su.
Ravintolan ruokavaihtoehdot olivat hieman heikot, esim. seisovapöytä olisi ollut
kiva.
Ruokapuoli lapsille festivaalialueella oli surkea (ranskal.+nakit) joku Raxravintolan tyyppinen buffet voisi olla toimiva.
Saisi olla enemmänkin kaikenlaista pienille.
Sirkus-teema ei hlö kohtaisesti niin kovasti kolahtanut, koska olimme hieman
pettyneitä viime vuotiseen muksusirkuspajaan, joten emme vastaavaan halunneet tänä vuonna osallistua. Tällöin jäi aika vähiin 2-3v. kohdistettu tarjonta.
taikauskoa (Rölli..) painajaismainen kokemus.. lapsi kaipaa seikkailua, ei kauhua. lapsi kaipaa iloa, satua ja totta =) Kiitos!
Tajuttiin liian myöhään, että lippuja rajallinen määrä (loppunut).
Tarjoiluun luomua. Aikuisena pidin kovasti lastentasoisista teatteriesityksistä.
Todella mukavaa, että olitte huomioineet hyvin myös alle 1v. lapset ohjelmistossanne! Jatkakaa samaan malliin :) Toivomuksena olisi ollut käydä myös linnassa lasten kanssa, mutta opastuksia ei ollut kyseisenä päivänä.
Toivon mukaan festivaaleja järjestetään tulevinakin vuosina. Ohjelmisto oli monipuolista ja kaikille oli kivaa tekemistä.
Toivottavasti perinne jatkuu myös tulevina vuosina.
Tsemppiä.
Tulimme juuri sirkustyöpajasta ( 3-4V.) ja oli tosi mukavaa! Oli myös mukava
huomata että parkkeeraustilaa oli paljon ja (ainakin la) 2 herraa vielä opastivat
auton laitossa hiekkaparkkikselle.
Tulin juuri, ei vielä pysty arvostelemaan.
(jatkuu)
LIITE 23: 4 (4)

69
Työpajojen, esiintyjien jne. aikataulutus pitäisi suunnitella niin, että useampia
(=lähes kaikki) tapahtumia pystyisi käymään läpi yhden päivän aikana.
Tälläiset festivaalit ovat aina mukavia.
Tänä vuonna ehkä 1-3 vuotiaille oli ohjelmaa tavallista niukemmin, juuri 3v täyttänyt ei vielä uskaltautunut esim. narutetut ystävämme pajaan ja toisaalta ehdittiin talvella käymään sirkuspajoissa.
Vielä enemmän esityksiä la-su. Teatterikahvio ihan lian pieni tai pöytiä lisää.
Kiva, ettei ole myyntikojuja. Hinnat sopivat. Yhdistelmä lastenesityksiä ja ammatilaisia
Vinksin Vonksin ja Narutetut ystävämme työpajoissa hyvät vetäjät. Hienoa rekvisiittaa, esim. kahvilassa. Vinksin Vonksin olisi voinut olla enemmänkin sirkusmeininkiä.
Voisi vaikka useamminkin järjestää näin kivoja tapahtumia.Voisiko palata vähän
takaisin päin "tavallisen lapsiperheen" kulttuuriin. Sirkus teemana ok. mutta aika
extremeä ei niin aktiiviselle kulttuurin kuluttajalle.
Vähän vaikea vastata, kun omat lapset alkavat olla jo kasvaneet yli Hippaloiästä. Tyttö 11v. halusi kovasti tulla tänne, mutta tunsi itsensä liian vanhaksi.
Halusi kuitenkin tulla.

