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1 Johdanto 

Power Cup on nelipäiväinen maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus, 

joka järjestetään vuosittain vaihtuvilla paikkakunnilla Suomessa. Tapahtuman ajan-

kohdaksi on vakiintunut ensimmäinen viikonloppu kesäkuussa, jolloin koulut ovat 

loppuneet. Ensimmäinen turnaus, joka tunnettiin silloin nimellä Yhteispeli-turnaus, 

järjestettiin Jyväskylässä 109 joukkueen voimin vuonna 1985. (Power Cup – maail-

man suurin junnulentisturnaus n.d.) Viimeisin turnaus vuonna 2018 Kuopiossa keräsi 

mukaan 841 joukkuetta, joten turnaus on kasvanut melko suureksi tapahtumaksi 

(Joukkuemäärät n.d.). 

Tapahtumaan osallistuvat pelaajat ovat iältään 7–22-vuotiaita, ja eri sarjoja on kaiken 

kaikkiaan 25. Jokaiselle joukkueelle tulee pelejä saman verran riippumatta pelime-

nestyksestä.  Pelaajat toimivat myös tuomareina oman sarjansa otteluissa. Ulkomaa-

laisia osallistujia Power Cupissa on ollut viime vuosina noin 40 joukkuetta. Lisäksi Po-

wer Cup on paljon muutakin kuin lentopallon pelaamista. Monet vuosittain vaihtuvat 

oheisohjelmat tarjoavat elämyksiä laidasta laitaan kenttien ulkopuolella. Tapahtu-

man ydin onkin tarjota kohtauspaikka juniorilentopalloväelle. (Power Cup – maail-

man suurin junnulentisturnaus n.d.) 

Power Cup järjestetään yhdessä Suomen Lentopalloliiton ja paikallisen lentopalloseu-

ran tai -seurojen kanssa. Vuonna 2019 tapahtuman isäntäkaupunki on Rovaniemi, ja 

järjestävänä seurana toimii Woman Volley ry, joka toimii samalla opinnäytetyön toi-

meksiantajana. Näin suuren turnauksen järjestäminen on valtava voimannäyttö jär-

jestävältä seuralta. Woman Volley ry on 1991 perustettu rovaniemeläinen tyttö- ja 

naislentopallon erikoisseura. Seuran nettisivuilla kerrotaan Woman Volleyn pääteh-

tävänä olevan junioreiden kasvatus liikunnan ja terveiden elämäntapojen pariin. 

Seura on nuorekas ja menestynyt, josta on lähtöisin maajoukkuetason urheilijoita. 

(Mikä WoVo on? N.d.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Power Cup 2019 -turnauksen mark-

kinointiviestintä onnistui, nimenomaan käyttäjän näkökulmasta. Markkinointiviestin-
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tää käsitteenä käsitellään myöhemmin tässä kappaleessa. Tutkimusongelmaksi muo-

dostui Power Cup 2019:n digitaalisten markkinointiviestinnän toimivuus. Rajaus digi-

taaliseen viestintään tehtiin, koska digitaalisuus on tätä päivää. Digitaalisen median 

kulutus kasvaa koko ajan, sillä Internetin käyttäjien osuus nousee ja 2018 vuonna 16–

19-vuotiaista suomalaisista Internetiä käytti jo 89 prosenttia. Yhteisöpalvelujen suo-

sio jatkuu, sillä 93 prosenttia 16–24-vuotiasita käytti yhteisöpalvelua ja 25–34-vuoti-

aistakin 87 prosenttia. (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018.).  

Opinnäytetyön alussa esitellään tutkimusasetelma ja käytetty tutkimusmenetelmä. 

Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen viitekehys, joka muodostuu pääasiassa digi-

markkinoinnista. Teoreettisen osuuden jälkeen esitellään, mitä keinoja Power Cup 

2019:n markkinointiviestinnässä on käytetty, ja tämän jälkeen esitellään tutkimustu-

lokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Opinnäytetyön lopussa on pohdintaosa, jossa 

käydään läpi muun muassa tutkimuksen onnistumista, luotettavuutta ja esitetään, 

kuinka tutkimustuloksia voidaan hyödyntää. 

Markkinointiviestintä 

Yksi yrityksen kilpailukeinoista on markkinointiviestintä, jonka avulla yritys tulee nä-

kyväksi. Sen avulla aikaansaadaan tunnettavuutta, annetaan tietoa tuotteista ja pal-

veluista sekä pidetään yllä asiakassuhteita. Markkinointiviestintää suunniteltaessa 

onkin tärkeä miettiä, kenelle ja miten viestitään sekä mitkä ovat tavoitteet. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 300.) Power Cup 2019-turnauksen markkinointiviestinnän 

tavoitteina ovat muun muassa tiedottaa tapahtumaan liittyvistä asioista, herättää 

mielenkiintoa, aktivoida osallistujia sekä yksinkertaisesti saada tapahtumaan mahdol-

lisimman paljon osallistujia.  

Opinnäytetyössä markkinointiviestintä on rajattu ainoastaan digitaaliseen markki-

nointiviestintään. Chaffey ja Ellis-Chadwick (2012, 10) määrittävät digitaalisen mark-

kinoinnin lyhyesti markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi internetin ja siihen liitty-

vien digitaalisten alustojen avulla. Lisäksi markkinoijien tulee nykypäivänä huomioida 

kolme eri median päätyyppiä: ostettu, ansaittu ja oma media (mts. 11). Digitaalisissa 

kanavissa nämä tyypit menevät myös hieman päällekkäin, esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa oma ja ansaittu media. Opinnäytetyössä käsitellään vain Power Cupin omaa 
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mediaa eli omassa hallinnassa olevia kanavia, kuten tapahtuman omia verkkosivuja 

sekä eri sosiaalisen median kanavia (kuvio 1). Edellä mainitut rajaukset on tehty, jotta 

tutkimus voidaan tehdä saatavilla olevilla resursseilla sekä laadukkaasti. 

 

 

Kuvio 1. Medioiden rajaus opinnäytetyöhön 

 

2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa määritellään tutkimusongelma ja -kysymykset sekä esitellään tutkimus-

menetelmä. Luvun lopussa kuvaillaan luotettavuustekijät sekä tutkimuksen analyysi-

menetelmät. 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Markkinointitoimenpiteiden tarkoituksena on saada aikaan tavoiteltua toimintaa ku-

ten luoda haluttua mielikuvaa tai saada uusia asiakkaita (Vallo & Häyrinen 2016, 36). 

Oma media

Digitaalinen 
media

Verkkosivut
Sosiaalinen 

media
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Power Cup 2019:n järjestävä seura Woman Volley ry halusi saada selville, kuinka hei-

dän markkinointiviestintänsä toteutus onnistui. Aiempaa tutkimusta Power Cupin 

markkinointiviestinnästä ei ole toteutettu, joten aihe on mielenkiintoinen ja tarpeelli-

nen. 

Woman Volleyn markkinointitoimien tavoite on tiedottaa tapahtumaan liittyvistä asi-

oista, herättää mielenkiintoa, aktivoida osallistujia sekä yksinkertaisesti saada tapah-

tumaan mahdollisimman paljon osallistujia. Mitään konkreettista, selkeästi mitatta-

vaa tavoitetta ei ole asetettu, jolloin esimerkiksi tietyn lukeman saavuttaminen tar-

koittaisi onnistumista. Tässä työssä markkinointiviestinnän onnistumista mitattiin 

viestinnän saavuttavuudella sekä onnistuttiinko tavoiteltuja teemoja tuomaan esille 

markkinointiviestinnässä. Onnistumista mitattiin tapahtumakävijöiden näkökulmasta. 

Tapahtumakävijät kattavat kaikki tavalla tai toisella tapahtumaan osallistujat: pelaa-

jat, valmentajat, joukkueen taustajoukot, katsojat, talkoolaiset jne. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet tiivistyvät tutkimusongelmaan, joka ohjaa koko 

tutkimusprosessia. Tutkimusongelmasta taas johdetaan tutkimuskysymys eli on-

gelma muutetaan kysymykseksi. (Kananen 2015, 45–46, 55.) Tutkimusongelmaksi 

muodostui: 

 Power Cup 2019:n digitaalisten markkinointiviestinnän toimivuus. 

Tutkimusongelman pohjalta muotoutui päätutkimuskysymys: 

Kuinka Power Cup 2019:n digitaalisessa markkinointiviestinnässä onnis-
tuttiin käyttäjän näkökulmasta? 

Alatutkimuskysymyksiksi muodostui: 

Millaisia mielikuvia Power Cup 2019:n digitaalinen markkinointiviestintä 
tuotti? 

Kuinka hyvin Power Cupin markkinointiviestintä tavoitti tapahtumakävi-
jät digitaalisessa mediassa? 
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Miten eri kävijäryhmät kokivat tapahtuman markkinointiviestinnän eri 
kanavissa? 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään opinnäytetyössä kvantitatiivista eli 

määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään päädyt-

tiin, koska tutkittava ilmiö ei ole uusi ja sen pohjalta on olemassa teorioita. Kvantita-

tiivisen tutkimuksen pyrkimys on yleistää keräämällä tietoa pieneltä joukolta havain-

toyksikköjä, ja tämän otoksen edellytetään kuvaavan koko joukkoa eli perusjoukkoa. 

Kun tietoa kerätään yksinkertaisella satunnaisotannalla, jokaisella perusjoukkoon 

kuuluvalla on sama todennäköisyys kuulua otokseen. (Kananen 2011, 17, 71.) Mene-

telmä on nopea sekä soveltuu käytettäväksi, kun perusjoukkoa ei tiedetä etukäteen 

(Heikkilä 2014, 34). Lisäksi perusjoukko on niin iso, että laadullinen tutkimus olisi liian 

suuritöinen tai hyvin pienellä otoksella laadullisen tutkimuksen tulokset eivät olisi 

millään tasolla yleistettävissä.  

Opinnäytetyön tiedonkeruussa käytetään sähköistä kyselylomaketta, joka laaditaan 

Webropol-kyselytyökalulla. Sähköisen kyselyn etuna on muun muassa se, että data 

on syötetty jo valmiiksi ohjelmaan analysointia varten. Julkinen linkki kyselyyn toimi-

tetaan Power Cupin eri digitaalisten kanavien kautta. Lisäksi kerätään rinnakkaisena 

tiedonkeruumenetelmänä aineistoa paikan päällä tapahtumassa tabletin avulla, jolla 

varmistetaan analysoitavan aineiston saanti. Verkossa tapahtuva kysely on myös pe-

rusteltua, koska se on kustannustehokas tapa saavuttaa tapahtumakävijät.  

Kysely avataan kolmantena tapahtumapäivänä lauantaina 8.6., jolloin vastaajilla on jo 

jonkinlainen käsitys tapahtumasta. Ja suljetaan lauantaina 22.6., joten kyselyyn on 

mahdollista vastata kahden viikon ajan. Suurella todennäköisyydellä valtaosa vas-

tauksista tulee ensimmäisten päivien aikana, joten kyselyä on tarpeetonta pitää yli 

kahta viikkoa auki. 
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Ennen kenttätyötä kyselylomake testataan, jotta vältytään virhetulkinnoilta ja testa-

taan lomakkeen toimivuus. Lomake sisältää pääosin strukturoituja kysymyksiä eli ky-

symyksiä, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Strukturoiduilla kysymyksillä vastaa-

minen on nopeampaa sekä tulosten analysointi on helpompaa. Toisaalta vastaukset 

voidaan antaa ajattelematta tai jokin vaihtoehto saattaa puuttua kokonaan. (Heikkilä 

2014, 49.) 

Analyysimenetelmä 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa asioita kuvataan numeerisen tiedon avulla ja tulok-

set esitetään taulukoiden ja kuvioiden muodossa. Aineistoa analysoidaan tilastotie-

teen analyysimenetelmien mukaan eikä tutkijan omiin tulkintoihin pohjautuen. Näin 

ollen tutkimuksen avulla saadaan tietoa nykyisestä tilanteesta, mutta syitä ei pystytä 

selvittämään. (Heikkilä 2014, 15.)  

Opinnäytetyön tuloksia esittäessä ja analysoidessa käytetään suoraa jakaumaa eli yk-

siulotteista frekvenssijakaumaa ja ristiintaulukointia. Suorajakauma kertoo, kuinka 

yleisiä eri muuttujat ovat havaintoaineistossa, ja ristiintaulukoinnilla selvitetään kah-

den muuttujan välistä yhteyttä (Heikkilä 2014, 144, 198). 

Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa käytetään validiteetti- ja reliabiliteettikäsit-

teitä. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä eli tutkimuksen tulee mitata sitä, mitä on tar-

koituskin selvittää. Tutkimuslomakkeen kysymysten täytyy mitata oikeita asioita. 

Myös korkea vastausprosentti ja edustava otos vaikuttavat tutkimuksen pätevyyteen. 

(Heikkilä 2014, 27–28.) Valittu joukko ei välttämättä vastaa todellista perusjoukkoa, 

joten saaduissa tuloksissa voi olla virheitä. Kananen (2011, 22) toteaakin, että otok-

sen valinnassa onnistutaan harvoin täydellisesti. Verkkokyselyjen ongelmana on juuri 

se, että vastaavatko tulokset perusjoukkoa, sillä tutkimukseen osallistujat ovat mää-

rittelemättömiä (Kananen 2014, 168).  

Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen tulosten tarkkuutta, joten tu-

lokset eivät voi olla sattumanvaraisia. Näin ollen tutkimuksen tulisi olla toistettavissa 
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samoin tuloksin. Virheitä voi tulla myös tuloksia käsitellessä sekä tulkittaessa. (Heik-

kilä 2014, 28.) 

Tutkimusetiikka 

Tutkimukseen osallistuu paljon alaikäisiä henkilöitä, joten eettisyys on otettava huo-

mioon. Työssä tulee kunnioittaa kaikkien tutkittavien yksityisyyttä ja vapaaehtoi-

suutta, mutta alaikäisille kohdistuva kysely asettaa vielä lisää ehtoja. Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta kirjoittaa, että aina ei ole pyydettävä huoltajalta erillistä suostu-

musta alle 15-vuotiaisiin kohdistuvissa tutkimuksissa (Eettinen ennakkoarviointi ih-

mistieteissä n.d.). Esimerkiksi tässä kyseisessä tutkimuksessa ei kerätä yksilöityjä tun-

nistetietoja ja tutkimuksen aihepiiri ei ole mitenkään arkaluontoinen.  

Myös Pekkarinen (2018) sanoo, että lupaa ei tarvita, kun tutkimus ei vahingoita lasta. 

Tärkeintä on kuitenkin, että tutkittava saa itse päättää osallistumisestaan. 

 

3 Digimarkkinointi 

Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on markkinoinnin osa-alue, johon sisäl-

tyy digitaalinen viestintä. Maailma on mennyt siihen suuntaan, että nykyaikana ilman 

digitaalisten kanavien käyttöä asiakasta on melko vaikea tavoittaa. Digimarkkinoinnin 

suurimmat hyödyt ovatkin asiakkaiden helpompi saavutettavuus, seuranta ja sitout-

taminen (Komulainen 2018, 26). Lisäksi asiakkaat haluavat saada tietoa, milloin ja 

missä vain, joten verkkosivujen mobiilioptimointi ja sovellusten käyttö on suositelta-

vaa (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012, 70). Jopa 75 prosenttia suomalaisesta väestöstä 

käyttää internetiä yleisimmin matkapuhelimella, joten mobiilioptimointi on huomion-

arvoista. (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018). Käytettävyys, käyttökoke-

mus ja löydettävyys ovatkin avainasemassa digimarkkinoinnissa (Pyyhtiä 2017, 12).  
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Jatkuvan informaatiotulvan vuoksi organisaatiot joutuvat kilpailemaan kenen viestit 

tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Perinteiset markkinointikeinot eivät enää toimi, ja ih-

misten tapa tehdä ostopäätöksiä on muuttunut. Siinä missä ennen tyydyttiin yritys-

ten tarjoamaan tietoon, tukeudutaan nykyään myös muiden kuluttajien arvioihin. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 21.) Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa enää pysyä 

pois virtuaalisesta yhteisöstä (Moriuchi 2016). 

3.1 Digimarkkinoinnin suunnittelu 

PR Smith on kehittänyt oman SOSTAC -mallin digitaalisen markkinoinnin suunnittele-

miseen. SOSTAC koostuu kuudesta osa-alueesta: nykytilanteen kartoitus (Situation 

analysis), tavoitteet (Objectives), strategia (Strategy), strategian yksityiskohdat (Tac-

tics), taktiikoiden yksityiskohdat (Actions) ja tulosten analysointi (Control). Lisäksi on 

otettava huomioon resurssit eli ihmisresurssit, rahallinen budjetti ja vaadittava aika. 

(Suojanen 2017.) 

Nykytilanteen kartoituksen tarkoituksena on ymmärtää, missä tällä hetkellä men-

nään. Kartoituksessa on otettava huomioon muun muassa asiakkaat, kilpailijat ja yh-

teistyökumppanit. Yrityksestä kannattaa tehdä myös SWOT-analyysi, jossa selvite-

tään sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset uhat ja mahdollisuudet. (Suoja-

nen 2017.) 

Nykytilanteen ymmärtämisen jälkeen, ennen kaikkea toimintaa verkossa ja sosiaali-

sessa mediassa yrityksen tulee määritellä toiminnalleen tavoitteet. Markkinoinnin ta-

voitteiden määrittelyssä SMART-kaava on laajasti käytetty malli. Tavoitteiden tulee 

olla tarkoin määritettyjä (Specific), mitattavissa olevia (Measurable), saavutettavissa 

olevia (Actionable), relevantteja eli oleellisia yrityksen liiketoiminnan kannalta (Rele-

vant) ja aikaan sidottuja (Time-bound) (Chaffey 2018).  

Markkinointistrategiassa käsitellään keinoja, joilla päästään asetettuihin tavoitteisiin. 

Strategiassa tulee olla määriteltynä kohderyhmä kokonaismarkkinasta, jolle halutaan 

viestiä. Kohderyhmä voidaan valita esimerkiksi eri demografisten (ikä, sukupuoli, 
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koulutus) tai psykografisten (elämäntavat, sosiaalinen status) tekijöiden avulla. Kai-

kessa markkinoinnissa lähtökohtana onkin aina asiakas, ja on tärkeä olla siellä, missä 

asiakaskin. Näin ollen oikeiden kanavien valinta on oleellista ja tärkeintä onkin tun-

nistaa, missä kanavissa kohderyhmäsi on aktiivinen. (Komulainen 2018, 121, 232.)  

Taktiikoilla tarkoitetaan yksityiskohtia markkinointistrategian toteuttamiseksi. Digi-

taalisessa markkinoinnissa käytettyjä taktiikoita ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi 

ja sosiaalinen media. (Suojanen 2017.) Hakukoneoptimoinnin eli SEOn (search engine 

optimization) avulla verkkosivustot nousevat paremmille sijoille hakutuloksissa, jol-

loin sivuille päädytään useammin sekä oikeiden avainsanojen avulla kävijät löytävät 

sivuille (Raittila 2019). Kurvinen ja Sipilä (2014, 146) toteavatkin kaunistelematta: 

”Jos et löydy Googlesta, et ole olemassa.” Internet-markkinoinnin suurimpia haas-

teita onkin liikenteen ohjaaminen verkkosivustoille (Juslén 2013, 31). Sosiaalisesta 

mediasta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.3. 

Suunnitelman luomisen jälkeen, sen toteutumista täytyy seurata. Kaikista digikana-

vista on saatavilla dataa kävijöistä. Monesti tieto jää kuitenkin käyttämättä ja vielä 

useammin analysoimatta. Analyysin avulla saadaan parempaa ymmärrystä asiak-

kaasta. (Komulainen 2018, 43.) 

3.2 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinointi voidaan määritellä sisältöstrategian mukaiseksi tavoitteelliseksi 

toteuttamiseksi tarkkaan harkitulla sisällöllä ja juuri tietylle asiakkaalle oikeassa kana-

vassa. Voitaisiin sanoa, että strategiset tavoitteet toteutetaan sisältömarkkinoinnin 

avulla. Sisältöstrategian tavoitteet taas ovat samat kuin organisaation strategiset ta-

voitteet. Näin ollen sisältöstrategiassa ei ole eri tavoitteita markkinoinnille ja viestin-

nälle. (Keronen & Tanni 2017, 30–31.) 

Sisältömarkkinoinnin perustana voidaan pitää ostajapersoonien luontia ja heidän os-

topolkunsa mallintamista sekä oikeiden sisältöjen luomista kuhunkin ostopolun vai-

heeseen (kuvio 3). Ostajapersoonien luomisen avulla yritys saa ymmärrystä, ketkä 

ovat heidän asiakkaitaan ja mitkä ovat heidän tarpeensa (Keronen & Tanni 2017, 31.) 
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Komulainen (2018, 43) määrittelee ostajapersoonan yrityksen tuotteista kiinnostu-

neeksi henkilöksi, jolla on ongelma tai kulutustarve, jonka yrityksesi tuote tai palvelu 

ratkaisee. Ostajapersoonien profiloinnin avulla markkinoinnin kohdentaminen on 

helpompaa. Mitä enemmän yrityksellä on tietoa markkinoistaan, sitä paremmat osta-

japrofiilit pystytään rakentamaan. (Mts. 42–44.) Keronen ja Tanni (2017, 33) totea-

vat, että usein yritykset eivät syvällisesti ymmärrä, miten ja miksi asiakkaat ostavat 

heiltä. 

 

Kuvio 2. Sisältömarkkinoinnin perusta (mukailtu Keronen ja Tanni 2017, 31) 

 

 

Kaikista tunnetuin ostopolun malli on varmaankin perinteinen AIDA-malli. AIDA-

mallin mukaan asiakkaan huomio herää mielenkiintoisesta tuotteesta (Attention), 

jonka jälkeen hän kiinnostuu tuotteesta (Interest). Seuraavaksi hän haluaa tuotteen 

(Desire) ja siirtyy toimintaan eli ostaa tuotteen (Action). Tällainen suoraviivainen os-

topolku onkin jäämässä historiaan digitalisaation myötä, mutta ostamisen perusvai-

heet ovat kuitenkin pysyneet samana. Yhtä oikeaa ostopolkua ei ole ja uusia polkuja 

saattaa syntyä odottamatta. Oleellista on kuitenkin tarjota asiakkaille etenemisvaih-

toehtoja ostoprosessin eri vaiheissa. Eri kanavat voivat myös toimia useissa eri roo-

leissa esimerkiksi somekanavat toimivat yhtä aikaa mainos- ja asiakaspalvelutarkoi-

tuksessa. (Ostoprosessi murroksessa – saatatko asiakkaasi perille ostajan polulla? 

2016.) 

Sitouttaminen on yksi sisältömarkkinoinnin haasteista. Digitaalisessa ympäristössä on 

jatkuva viestien tulva ja informaatiota tulee joka suunnasta. Kanavista toiseen 

vaihtaminen on helppoa ja monesti ihmiset vaihtavatkin nopeasti sivua, mikäli sisältö 

Ostajapersoonien 
luonti

Persoonien 
ostopolun 

mallintaminen

Sisältöjen luonti 
ostopolkujen eri 
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ei ole kiinnostavaa. Sitouttamista edesauttaa sisältö, jota asiakas voi kommentoida, 

jakaa tai tykätä, jolloin asiakas samalla suosittelee tuotetta tai palvelua omalle 

verkostolleen (Komulainen 2018, 24). Näin ollen yritys saa käyttöön asiakkaan 

sosiaalisen pääoman. Tuttavien ja jopa tuntemattomien sanaan luotetaan enemmän 

kuin yritysten sanoihin, ja luultavasti asiakkaasi verkostoista löytyy myös 

potentiaalisia uusia asiakkaita. Ihmisten viitatessa sosiaalisen median sisältöön 

tuotetun oman median sisältö muuttuukin ansaituksi mediaksi. (Kurvinen & Sipilä 

2014, 94–95.) Lisäksi seuraajien luoman sisällön avulla voi hyötyä, koska siitä tulee 

osa yrityksen omaa sisältömarkkinointia, jolloin yrityksen ei tarvitse luoda kaikkea 

sisältöä. Kuluttajien luoma sisältö on kasvanut jopa suuremmaksi kuin yritysten itse 

julkaisema sisältö verkossa (Moriuchi 2015). 

Monien yritysten haaste onkin kääntää organisaatiolähtöinen viestintä asiakasläh-

töiseksi (Keronen & Tanni 2017, 76). Avainasemassa onkin tuottaa markkinoinnin ja 

viestinnän avulla arvoa asiakkaalle. Valitettavan usein sisällöntuotanto lähtee kuiten-

kin sisältömuodosta tai kanavasta liikkeelle, vaikka kaiken perustana tulisi olla asiakas 

ja hänen tarpeensa. (Mts. 82–84.) 

Onnistuneen sisällön luomiseen tarvitaan aikatauluttamista. Lisäksi ennakkoon mie-

titty sisältö auttaa tilanteissa, kun ei keksi mitään julkaistavaa. Yhtä ainoaa oikeaa lu-

kua ei ole määritelty sopivaksi postaustiheydeksi, mutta tässäkin tapauksessa laatu 

korvaa määrän. Liiallinen postaustahti alkaa tuntua spämmäykseltä, jolloin seuraajat 

kaikkoavat, mutta liian harvaan julkaiseminen ei pidä yllä mielenkiintoa. (Komulainen 

2018, 135–136.)  

Tarinat 

Digitaalisella ajalla asiakas kohtaa paljon tarjontaa, joten ratkaisevaa on, mitkä yrityk-

set houkuttelevat asiakkaat tarinoiden ääreen. (Keronen & Tanni 2017, 33). Asiakas 

on kiinnostunut nimenomaan siitä, miten yrityksesi voi auttaa häntä. Tarinankerron-

taa voi hyödyntää markkinoinnissa taustoittamalla oleellisia asioita asiakkaan hankin-

tapäätöksen tukena ja pukemalla hyödyt asiakkaan arkeen. (Kurvinen & Sipilä 2014, 

172.)  
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Tarinan avulla yksittäiset sloganit, sanat ja mielikuvat lähtevät elämään. Tarinanker-

ronta auttaa herättämään kiinnostusta, saamaan huomiota sekä muodostamaan yh-

teisöllisen tunnesiteen. (Komulainen 2018, 145.) 

Tarinallistaminen on kätevä väline, kun osallistujille halutaan tarjota tunteisiin vetoa-

via ja erottuvia viestejä. Se voi olla läsnä koko tapahtuman elinkaaren ajan ennakko-

markkinoinnista jälkimarkkinointiin saakka. Lisäksi tarinallistamisella innostetaan 

osallistujia luomaan yhteistä tarinaa. (Vallo & Häyrinen 2016, 66–67.) Tarinan ansiolla 

asiakkaassa saadaan aikaan tunne- ja muistijälki (Kortesuo 2018). 

Sisällöntuotanto 

Sisällöt voidaan jakaa kolmeen eri sisältölajiin: tavoittavaan, sitouttavaan ja aktivoi-

vaan. Jokaisella sisällöllä tulee olla tavoite, selkeästi määritelty asiakas sekä oma 

paikka sisältöpolulla (Keronen & Tanni 2017, 170). Komulaisen (2018, 123) mukaan 

visuaalisten viestien avulla saadaan 60 % enemmän huomiota ja 40 % enemmän ja-

koja kuin pelkällä tekstillä, joten kuvien, videoiden, infograafien ja meemien käyttö 

on suositeltavaa.  

Digitaalisen viestinnän avulla tapahtuman järjestäjällä on mahdollisuus saavuttaa laa-

jempi yleisö, antaa osallistujien itse vaikuttaa ja osallistua keskusteluun sekä verkos-

toitua tehokkaammin. Lisäksi digitaalisen viestinnän ansiolla on mahdollisuus piden-

tää tapahtuman elinkaarta ennakko- ja jälkimarkkinoinnin avulla sekä tietenkin itse 

tapahtuman aikana tavoittaa yleisö kokonaisvaltaisemmin. (Tapahtumamarkkinoin-

nin digiopas 2015.) 

Ennen tapahtumaa viestinnän tulisi olla informoivaa sekä motivoida potentiaalisia ta-

pahtumaan osallistujia. Erityisesti sosiaalinen media on hyvä paikka kiinnostuksen 

herättämiseen. Mitä lähemmäksi tapahtuma tulee, sitä enemmän sisältöä kulute-

taan. Tapahtuman aikana reaaliaikaisen sisällön luominen on olennaista sekä liveseu-

rannan toteuttaminen voi olla mahdollista. Tapahtuman jälkeen on oiva tilaisuus ker-

rata h-hetkiä sekä ylläpitää luotuja suhteita. Lisäksi tapahtumaan osallistuvien henki-
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löiden kiittäminen on paikallaan. (Tapahtumamarkkinoinnin digiopas 2015.) On kui-

tenkin mahdotonta tietää etukäteen, minkälaisesta sisällöstä syntyy viraali-ilmiö eli 

verkossa epidemian tavoin leviävä markkinointiviesti (Juslén 2013, 24). 

Miten mitata? 

Markkinoinnin ja viestinnän toimivuuden mittaamiseen ei ole yhtä oikeaa menetel-

mää. Usein käytettyjä mittareita ovat esimerkiksi kävijämäärät, uutiskirjeiden avaus-

prosentit tai sosiaalisen median seuraajamäärät. Tavoitteet ohjaavatkin sitä, mitä mi-

tataan. Esimerkiksi mittarit ovat aivan erilaiset, jos tavoitteena on parantaa asiakas-

tyytyväisyyttä kuin kasvattaa myyntiä. (Keronen & Tanni 2017, 191, 197).  

Lähes kaikki sosiaalisen median kanavat tarjoavat oman työkalunsa eri toimintojen 

mittaamiseen. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa on saatavilla yleisötiedot 

seuraajista, kuten sukupuoli ja sijainti sekä julkaisujen vuorovaikutukset. (Räsänen 

2017, 188.) 

3.3 Sosiaalinen media 

Sosiaaliselle medialle ei ole olemassa yhtä universaalia määritelmää. Sosiaalisen me-

dian määrittelyssä käsite voidaan paloitella kahteen osaan. Sosiaalisella tarkoitetaan 

yleensä vuorovaikutusta ja ihmisten välistä kanssakäymistä, medialla viitataan kana-

viin, joissa informaatiota jaetaan ja välitetään. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät eivät 

ainoastaan vastaanota tietoa, vaan he voivat itse tuottaa sisältöä ja tutustua toisiin. 

Yhdellä lauseella kuvattuna sosiaalisen median voi tiivistää internetissä oleviin palve-

luihin ja sovelluksiin, joissa toisiinsa kytkeytyy kommunikaatio käyttäjien välillä sekä 

oma sisällöntuotanto. (Hintikka n.d.) 

Sosiaalisen median ansiosta organisaatioviestintä on muuttunut yksisuuntaisesta 

viestinnästä keskusteluksi. Juuri vuorovaikutus onkin sosiaalisen median ydin. Kirja-

kielisyyden tilalle on tullut puhekielisiä ilmauksia sekä hymiöitä. Ruudulta luku vaatii-

kin tekstiltä silmäiltävyyttä ja helppolukuisuutta. (Kortesuo 2018.)  
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Sosiaalinen media on oleellinen osa organisaatioiden markkinointistrategioita, ja mo-

nikanavaisuus on nykypäivää. Erityisen tärkeää läsnäolo somessa on yrityksille, jotka 

myyvät suoraan kuluttaja-asiakkaille. (Komulainen 2018, 227.) Yrityksistä etsitään ja 

saadaan tietoa monista kanavista, jolloin yhdessä kanavassa viestiminen ei enää riitä. 

Perinteisen median rinnalle on noussut monia uusia kanavia viestiä. 

Sosiaalisen median läsnäolo tapahtumissa alkaa olla itsestään selvää, ja moneen ta-

pahtumaan voi osallistua nykyään myös internetin välityksellä. Tapahtumista lähete-

tään suoraa videokuvaa tai välitetään tunnelmia paikanpäältä esimerkiksi kuvien 

muodossa. Moniin tapahtumiin osallistuminen ei siis vaadi enää fyysistä läsnäoloa, 

jotta tapahtumassa voisi olla mukana. Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä määräävät 

pitkälti, mitä sosiaalisen median kanavia järjestäjien on kannattava käyttää. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 28, 103.) 

Yksityishenkilöistä poiketen yritysten läsnäolo sosiaalisessa mediassa on tavoitteel-

lista. Sosiaalisen median käyttö kuitenkin vain myynnin edistämiseksi on virhe, joten 

sisältömarkkinoinnin menetelmin tehty viesti toimii paremmin asiakkaalle kuin suora 

maksettu myyntiviesti. Sisältömarkkinointia käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4. 

Ihannetilanteessa sisällöstä 80 % olisi vuorovaikutusta ja 20 % myyntipuhetta. (Ko-

mulainen 2018, 124.) Lisäksi suunniteltu sosiaalisen median sisältö tuo lisäarvoa, jota 

esimerkiksi tapahtuman sponsorit arvostavat (Vallo & Häyrinen 2016, 103). 

Eräs tärkeimmistä sosiaalisen median työkaluista on hashtag eli tunniste, jonka avulla 

samaan aiheeseen liittyvä sisältö kootaan samaan paikkaan (Tapahtumamarkkinoin-

nin digiopas 2015). Esimerkiksi Power Cupin yksi hashtageista on #PWRCUP.  

Instagram ja Facebook 

Instagram on kuvien ja videoiden jakamiseen käytetty sosiaalisen median kanava, jo-

ten liian pitkät tekstit on hyvä jättää muihin kanaviin. Instagram on hyvä paikka jul-

kaista esimerkiksi kuvia kulissien takaa. Osallistujia on hyvä rohkaista jakamaan ja 

tuottamaan omaa sisältöä Instagramissa, joka voidaan liittää tapahtumaan yhteisen 

hashtagin avulla. (Tapahtumamarkkinoinnin digiopas 2015.) 



17 

 

Facebookin tapahtumasivun avulla voi koota tapahtumaan osallistujat samaan paik-

kaan. Facebook onkin hyvä kanava tapahtumaa koskevan tiedon jakamiseen, joka toi-

mii myös eräänlaisena asiakaspalvelukanavana, jossa käyttäjät voivat esittää kysy-

myksiä järjestäjälle. Kanava sopii hyvin interaktiiviselle sisällölle, kuten kilpailuille ja 

kyselyille. (Tapahtumamarkkinoinnin digiopas 2015.) Keskimäärin kuvat, videot ja lin-

kit saavat Facebookissa paremman näkyvyyden kuin pelkkä teksti (Kortesuo 2018). 

Sosiaalisen median käyttö Suomessa 

Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa -tutkimuksen (2019, 26, 28) mukaan sosiaali-

sen median palveluista käytetyimpiä ovat WhatsApp, YouTube, Facebook ja In-

stagram. Edellä mainittujen kanavien käyttöaste Suomessa on havainnollistettu kuvi-

ossa 2. WhatsAppin ja Instagramin suurin käyttäjäryhmä oli 15–24-vuotiaat ja YouTu-

ben ja Facebookin 24–34-vuotiaat. 

 

 

Kuvio 3. Sosiaalisten medioiden käyttöaste Suomessa (Digitaalinen yhdenvertaisuus 

Suomessa 2019, muokattu) 

 

 

Suurin osa suomalaisista koki sosiaalisen median positiivisena. Nuoremmat ikäluokat 

kokevat digitalisaation ilmiöt vanhempia positiivisempina. Suurimmat digitalisaation 
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uhat liittyivät yksityisyyden menettämiseen, tietoturvariskeihin ja eriarvoistumiseen. 

Mahdollisuuksina nähtiin yhteydenpidon ja tiedonkulun helpottuminen. (Digitaalinen 

yhdenvertaisuus Suomessa 2019, 32, 58, 60.) 

3.4 Brändin rakentaminen 

Brändit ovat mielikuvia ja merkityksiä, jotka luodaan yhdessä kuluttajan kanssa vuo-

rovaikutuksessa. Nykyään yritykset eivät voi täysin itse sanoa, millainen heidän brän-

dinsä on. Kuluttajat osallistuvat brändin luomiseen ja välittävät sen tarinaa omissa 

yhteisöissään. (Komulainen 2018, 140.) Brändäys onkin kiinteä osa markkinointia ny-

kypäivänä tarinankerronnan ja visuaalisen viestinnän avulla (Komulainen 2018, 143). 

Somekanavat vahvistavat brändin tunnettuutta ja mielikuvaa (Komulainen 2018, 28). 

Brändin näkyvyys ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa vaikuttavatkin kuluttajiin. Ku-

luttajien ostohalukkuutta lisääkin vuorovaikutteisuus, tarjoukset ja opastaminen. (Ko-

mulainen 2018, 141.)  

Markkinointiviestinnän merkitsevimpinä mittareina onkin ollut top-of-mind eli brän-

dien spontaani tunnettuus. Tunnettuus onkin oleellinen osa, sillä se vaikuttaa suo-

rasti yrityksen asemaan markkinoilla. (Kurvinen & Sipilä 2014, 119.) 

Brändin ääni eli se millainen puhetapa ja äänensävy yrityksellä on, tulee olla määri-

telty. Brändin ääntä mietittäessä tulee ottaa huomioon kohderyhmä, kenelle viesti-

tään sekä kuinka erottua muista vastaavista. Koko ajan vaihteleva puhetyyli heiken-

tää luottamusta, mutta puhetyyliä voi sovittaa eri tilanteissa, esimerkiksi käyttää ren-

nompaa puhetyyliä sosiaalisessa mediassa. Ennen kaikkea äänen on oltava aito. (Kur-

vinen & Sipilä 2014, 137–139.) Inhimilliset ominaisuudet tekevätkin brändistä luotet-

tavan ja saavutettavan (Komulainen 2018, 146). 
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3.5 Urheilumarkkinointi 

Yksinkertaisesti ja yleisesti sanottuna markkinointi on asiakkaiden ja kuluttajien tar-

peiden tyydyttämistä. Yleisesti saatetaan ajatella markkinoinnin tarkoittavat mainos-

tamista ja myyntiä, mutta se on paljon muutakin. Urheilumarkkinointi on suhteellisen 

uusi ilmiö. Urheilun tapauksessa markkinointi tarkoittaa siis urheilua kuluttavien asi-

akkaiden tarpeiden täyttöä. Nämä asiakkaat sisältävät ihmisiä, jotka urheilevat, 

mutta myös esimerkiksi ihmisiä, jotka kuuntelevat tai katsovat urheilua, ostavat ur-

heiluvälineitä, -vaatteita ja -kenkiä tai surffailevat urheiluun liittyvillä verkkosivuilla. 

(Smith 2015, 2–3.) 

Urheilutapahtumassa pätee kaikkien tapahtumien tavoin piirre, että kuluttaja ei voi 

koskea tai kokea niitä ennen järjestämistä. Tapahtumassa tuote kulutetaan ja tuote-

taan samaan aikaan, joten ei voida taata asiakkaan odotuksien täyttymistä. Osallistu-

mispäätös on siis oletuksien varassa. Odotukset muodostuvat muun muassa toisten 

ihmisten suosituksista, mainonnasta tai vaikka tapahtuman ohjelmasisällöstä. Liiko-

jen lupaaminen markkinoinnissa voi kostautua, jos asiakkaan odotukset eivät tule 

täytetyksi. (Launonen 2018, 11.) 

Sosiaalisen median suosion kasvun myötä urheilumarkkinoijat ja organisaatiot ovat 

ennenkuulumattomassa yhteydessä heidän asiakkaidensa ja faniensa kanssa. Monien 

tutkimusten mukaan noin puolet urheilufaneista hyödyntävät älypuhelimiaan ekstra-

sisällön saamiseksi tapahtumien aikana. Digitalisaatio ja sosiaalinen media tarjoavat-

kin markkinoijille mahdollisuuksia uusiin tapoihin kommunikoida asiakkaiden kanssa. 

Tämän lisäksi digitaalinen ympäristö tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden verkostoitua 

ja luoda oman yhteisönsä. Perinteiseen mediaan verrattuna digitaalisen median etuja 

ovat nopeus, vuorovaikutus ja edullisempi hinta. Digitaalinen media mahdollistaa 

myös urheiluorganisaatioiden tuottaa viestejä, jotka ovat personoitu juuri kohdeylei-

sölle. (Smith 2015, 258–259.) 
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4 Power Cup 2019 -turnauksen markkinointiviestintä 

digitaalisissa kanavissa 

Power Cup 2019 -turnauksessa käytettiin digitaalisessa viestinnässä järjestävän seu-

ran sekä tapahtuman omia verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia: YouTube, Fa-

cebook, Instagram ja Snapchat. Näiden lisäksi käytössä oli Power App -mobiilisovel-

lus, uutiskirjeet sähköpostiin sekä yhteistyökumppaneiden kanavat, mutta järjestävä 

seura ei vastannut niiden päivittämisestä. Tutkimuksessa on käsitelty suurilta osin 

vain järjestävän seuran ylläpitämiä kanavia. 

Markkinointiviestinnän tavoitteena oli saada tapahtumaan mahdollisimman paljon 

osallistujia sekä tavoittaa myös osallistujien ulkopuolelta mahdollisimman suuri 

yleisö. Näin ollen lentopalloa lajina saataisiin markkinoitua nuorille sekä Rovaniemeä 

ja Lappia yleensäkin kesämatkailukohteena. Tapahtumalle haluttiin myös laajempaa 

kansainvälisyyttä, joten tavoitteena oli ennätysmäärä ulkomaisia joukkueita. Lisäksi 

markkinointiviestinnän tavoite oli tiedottaa joukkueille sekä järjestelyorganisaatiolle 

tapahtumaan liittyvistä asioista. (Viestintäsuunnitelma 2019.) 

Vallo ja Häyrinen (2016, 235) määrittävät teeman kattoajatukseksi, joka kokoaa ta-

pahtuman eri osat yhteen. Tapahtuman teeman tulee sopia organisaation arvomaail-

maan ja mielikuviin. Onnistunut teema vahvistaa brändiä ja teema itsessään kertoo 

paljon organisaatiosta. Saman teeman on kuljettava läpi tapahtuman aina ennakko-

markkinoinnista jälkimarkkinointiin näyttävä kaikissa markkinointitoimissa. Power 

Cupin pääteemoja olivat yötön yö, elämyksellisyys, luonto, kiireettömyys, huumori 

sekä kansainvälisyys. Näiden teemojen kautta Rovaniemi haluttiin esittää kansainväli-

senä joulupukin kotikaupunkina, joka on vieraanvarainen, lämminhenkinen sekä aito. 

Haluttiin korostaa Lapin luontoa sekä tarjota tapahtumavieraille elämyksiä myös len-

topallopelien ulkopuolella, kuten keppipororatsastusta ja lumenveistoa. Elementtejä, 

joita viestinnässä käytettiin, olivat pääasiassa pallo, aurinko, jätkänkynttilä sekä jou-

lupukki. (Viestintäsuunnitelma 2019.) 
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Tapahtumalla oli virallisia hashtageja, kuten #pwrcup, #pwrcup2019, #powercup2019 

ja #tuusiekipellaamaan. Näitä hashtageja käytettiin sosiaalisen median julkaisujen yh-

teydessä, jotta aiheeseen liittyvät postaukset saadaan kerättyä samaan paikkaan. Li-

säksi viestinnän tavoitteena oli saada tapahtuman osallistujia osaksi sisällöntuottoa 

esimerkiksi erilaisten kilpailuiden ja haasteiden muodossa. Eri kanavien sisältö vaih-

teli, sillä esimerkiksi Facebook ja verkkosivut olivat pääasiassa tiedotukseen, kun taas 

Snapchatin kautta voitiin seurata tunnelmapaloja paikanpäältä sekä YouTubesta li-

vestriimiä tapahtuma-alueelta.  

Rovaniemen murretta haluttiin käyttää tapahtuman viestinnässä, jotta tapahtuman 

teema ja tunnelma korostuisi. Murre näkyi esimerkiksi tapahtuman sloganissa ”tuu 

sieki pellaamaan!”. Tapahtuman logo, viralliset hashtagit ja slogan näkyivät muun 

muassa turnauksen Instagram-tilillä (kuvio 4). 

 

 

 

Kuvio 4. Power Cup 2019:n virallinen logo tapahtuman Instagramissa 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitetään kyselystä saadut tulokset. Tulokset esitetään taulukoina ja 

analysoidessa käytetään suoraa jakaumaa eli yksiulotteista frekvenssijakaumaa ja ris-

tiintaulukointia.  

Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 683 joukkuetta, mutta tarkkaa henkilömäärää on 

hankala sanoa. Vastauksia kyselyyn tuli 243 kappaletta, joista tabletilla kerättiin 87. 

Taustatietona kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta, asuinpaikkakuntaa, kuinka mo-

netta kertaa osallistuu Power Cupiin sekä missä roolissa tapahtumaan osallistuu. Sen 

jälkeen selvitettiin yleisesti vastaajien digitaalisen median käyttötottumuksia sekä 

Power Cupin medioiden seuraamista. Lopuksi kerättiin tietoa, millaisia mielikuvia ta-

pahtuma herättää ja kuinka onnistuneesti halutut teemat kuvasivat tapahtumaa. Lo-

make sisälsi pääosin strukturoituja kysymyksiä sekä kaksi avointa kysymystä. Vii-

meistä avointa palautetta koskevaa kysymystä lukuun ottamatta kysymykset olivat 

pakollisia vastata.   

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyssä ensimmäisenä kysyttiin vastaajien sukupuolta. Pakolliseen kysymykseen 

vastasi kaikki kyselyyn osallistuneet 243 henkilöä, joista noin kolmasosa (31 %) oli 

miehiä ja reilu kaksi kolmasosaa naisia (68 %). Vain kolme vastaajaa (1 %) ei halunnut 

vastata kysymykseen. Sukupuolijakauma on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Vastaajien sukupuolijakauma 

n=43 n % 

Mies 74 31 

Nainen 166 68 

En halua vastata 3 1 

Yhteensä 243 100 
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Toisena kysymyksenä selvitettiin vastaajien asuinpaikkakunta. Haluttiin selvittää, 

onko vastauksissa eroavaisuuksia, jos vastaaja on paikkakuntalainen vai ulkopaikka-

kuntalainen. Näin ollen kysymyksessä ei ollut tarpeellista tietää vastaajan asuinpaik-

kakuntaa tarkemmin. Vastaajia oli jälleen 243, joista 13 % rovaniemeläisiä ja 87 % 

asui muulla paikkakunnalla. Asuinpaikkakuntajakauma on kuvattu taulukossa 2. 

 

 

Taulukko 2. Vastaajien asuinpaikkakuntajakauma 

n=243  n % 

Rovaniemi   32 13 

Jokin muu  211 87 

Yhteensä  243 100 

 

Kolmantena taustatietokysymyksenä selvitettiin vastaajan ikä. Kysymys oli jälleen 

pakollinen ja siihen saatiin 243 vastausta. Suurimmat vastaajaryhmät olivat 13–17-

vuotiaat (29 %) ja 43–47-vuotiaat (17 %). 98 henkilöä eli 41 prosenttia vastaajista oli 

13–22-vuotiaita ja 80 henkilöä eli 33 prosenttia 38–47-vuotiaita. Tarkempi 

ikäjakauma on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma 

n=243 n % 

12 vuotta tai alle 2 1 

13–17 vuotta 70 29 

18–22 vuotta 28 12 

23–27 vuotta 7 3 

28–32 vuotta 1 0 

33–37 vuotta 20 8 

38–42 vuotta 38 16 

43–47 vuotta 42 17 

(jatkuu) 
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Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma (jatkuu) 

n=243 n % 

48–52 vuotta 22 9   

53+ vuotta 13 5 

Yhteensä 243 100 

 

 

Neljäntenä kysymyksenä selvitettiin, kuinka monta kertaa aiemmin vastaaja on osal-

listunut Power Cupiin. Pakolliseen kysymykseen tuli jälleen 243 vastausta, joista ensi-

kertalaisia oli 9 %. 1–3 kertaa tapahtumaan oli osallistunut 19 % vastaajista, 4–6 ker-

taa 35 % vastaajista ja yli 7 kertaa osallistuneita oli 37 % vastaajista. Jakauma on to-

dettavissa taulukossa 4. 

 

 

Taulukko 4. Vastaajien osallistumiskerrat turnaukseen 

 

 

 

 

 

Viimeisenä taustatietona kysyttiin, missä roolissa vastaaja ensisijaisesti osallistui ta-

pahtumaan. Vastaajia oli jälleen 243 kappaletta, joista reilu kolmannes (39 %) oli pe-

laajia, vajaa neljännes (24 %) toimi valmentajana ja noin viidesosa (21 %) kuului jouk-

kueen taustajoukkoihin. Suurin osa, joka vastasi kohtaan ”Jokin muu, mikä” toimi tal-

koolaisena. Tarkempi jakauma on esitetty taulukossa 5. 

 

 

 

n=243 n % 

Tämä on ensimmäinen kertani 22 9 

1–3 kertaa 45 19 

4–6 kertaa 86 35 

yli 7 kertaa 90 37 

Yhteensä 243 100 
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Taulukko 5. Vastaajien ensisijainen rooli tapahtumassa 

n=243 n % 

Pelaaja 96 39 

Valmentaja 58 24 

Joukkueen taustajoukot 52 21 

Katsoja 16 7 

Jokin muu, mikä 21 9 

Yhteensä 243 100 

 

 

5.2 Digitaalisen median käyttötottumukset 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien yleiset sosiaalisen median käyttötottumukset. Vaihto-

ehtoina olivat yleisimmät sosiaalisen median kanavat: Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat ja YouTube. Ensin piti selvittää yleiset tottumukset, jotta tuloksia voidaan 

peilata Power Cupin kanavien käyttöaktiivisuuteen. Esimerkiksi, jos vastaaja ei käytä 

koskaan Facebookia, hän tuskin seuraa Power Cupia Facebookissa.  

 

Taulukosta 6 nähdään, kuinka sosiaalisten medioiden käyttöaktiivisuus jakautui kyse-

lyyn vastanneiden kesken. Kyselyyn vastanneista yli puolet käyttivät Facebookia ja In-

stagramia päivittäin sekä vajaa puolet (45 %) Snapchatia päivittäin. Neljännes (25 %) 

käytti YouTubea päivittäin ja vain seitsemän prosenttia Twitteriä päivittäin.  

Vain reilu kymmenys ei käyttänyt koskaan Facebookia tai Instagramia. Valtaosa (76 

%) ei käyttänyt koskaan Twitteriä ja vajaa puolet (44 %) eivät käyttäneet koskaan 

Snapchatia. YouTubea käyttämättömien osuus oli vain viisi prosenttia. 
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Taulukko 6. Sosiaalisten medioiden käyttöaktiivisuus 

n=243               Facebook         Instagram         Twitter          Snapchat      YouTube

  % % % % % 

Päivittäin  59 65 7 45 25  

4–6 kertaa viikossa 10 7 1 3 17 

2–3 kertaa viikossa 5 3 2 3 16 

Kerran viikossa 5 3 3 1 17 

Harvemmin kuin  1 3 4 3 13 

kerran viikossa 

Kerran kuukaudessa 6 1 7 1 7 

En koskaan  14 18 76 44 5 

Yhteensä  100 100 100 100 100 

 

 

 

Seuraavaksi selvitettiin vastaajien Power Cupin sosiaaliseen median kanavien käyttö-

aktiivisuus. Kysymys oli pakollinen, ja siihen tuli vastauksia 243 kappaletta. Kyselyyn 

vastanneista reilu neljännes seurasi päivittäin Power Cupin Facebook- ja Instagram-

kanavia. Power Cupin Snapchatia seurasi päivittäin reilu kymmenys, (12 %) ja 19 pro-

senttia vastaajista ei ollut edes tietoinen kyseisestä kanavasta. Twitterin käyttöaktii-

visuus oli melko vähäistä, sillä 65 prosenttia ei seurannut kanavaa ollenkaan ja nel-

jännes vastaajista ei tiennyt edes kanavan olemassa olosta. Kaikista tietoisimpia vas-

taajat olivat nimenomaan Facebook- ja Instagram-kanavista, sillä ainoastaan kym-

menys vastaajista ei tiennyt niiden olemassa olosta. Jakauma on nähtävissä taulu-

kossa 7. 
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Taulukko 7. Power Cupin sosiaalisen median kanavien käyttöaktiivisuus 

n=243 Facebook Instagram Twitter Snapchat 

 % % % % 

Päivittäin 27 26 3 12 

4–6 kertaa viikossa 13 14 1 2  

2–3 kertaa viikossa 12 11 0 5 

Kerran viikossa 8 5 1 3 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

5 5 3 2 

Kerran kuukaudessa 3 4 1 2 

En koskaan 22 26 65 55  

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

10 9 26 19 

Yhteensä 100 100 100 100 

 

Selvitettiin myös muiden Power Cupin digitaalisten medioiden käyttöaktiivisuus, jo-

hon liittyvään kysymykseen vastasi 243 henkilöä. He seurasivat vaihtoehdoista sel-

västi aktiivisimmin Power Cupin omia verkkosivustoja www.powercup.info. Melkein 

viidennes vastaajista seurasi verkkosivuja päivittäin, ja näiden lisäksi 43 prosenttia 

vähintään kerran viikossa. Ainoastaan 11 prosenttia ei seurannut koskaan, ja vain 6 

prosenttia ei tiennyt verkkosivustosta.  

 

Järjestävän seuran Woman Volleyn verkkosivuilta Power Cupiin liittyvää uutisointia 

oli seurannut edes kerran kuussa 24 prosenttia. Yli puolet (54 %) ei olleet seuranneet 

ollenkaan kyseisiä sivuja, ja reilu viidennes (22 %) ei tiennyt sivustosta.  

 

Lentopalloliiton sivuilta uutisointia katsottiin yleisimmin kerran kuussa (21 % vastaa-

jista). Noin kolmannes (33 %) ei käynyt sivustoilla ollenkaan. Jokin muu -vaihtoehdon 

valinneista suurin osa mainitsi PowerApp-sovelluksen sekä muutama Power Cupin 

YouTube-kanavan. Jakauma on esitetty taulukossa 8. 

 

 

http://www.powercup.info/


28 

 

Taulukko 8. Power Cupin digitaalisten medioiden käyttöaktiivisuus 

n=243 www.power-

cup.info 

www.woman-

volley.fi 

www.len-

topallo-

liitto.fi 

Sähköpos-

tin uutis-

kirjeet 

Jokin 

muu, 

mikä 

 % % % % % 

Päivittäin 19 1 1 1 16 

4–6 kertaa vii-

kossa 

12 1 5 2 4 

2–3 kertaa vii-

kossa 

15 2 4 4 3 

Kerran viikossa 16 5 12 9 1 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

11 5 17 9 0 

Kerran kuukau-

dessa 

10 10 21 11 2 

En koskaan 11 54 31 50 49 

En ole edes tie-

toinen kana-

vasta 

6 22 9 14 25 

Yhteensä 100 100 100 100 100 

 

 

Kyselyssä haluttiin selvittää, kuinka hyvin vastaajat löysivät Power Cupin verkkosi-

vuilta etsimänsä tiedon. Kysymys oli pakollinen, ja siihen vastasi 243 henkilöä. 81 

prosenttia vastaajista löysi etsimänsä ja ainoastaan kuusi prosenttia ei löytänyt. Kyse-

lyssä ei tullut ilmi yhtä yksittäistä asiaa ylitse muiden, jota verkkosivustolta ei löy-

detty. 19 henkilöä (8 %) ei ollut vieraillut sivustolla, ja 11 henkilöä (5 %) ei osannut 

sanoa. Jakauma on nähtävissä taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Tiedon löytäminen verkkosivuilta 

n=243 n % 

Kyllä 198 8 

En löytänyt 15 6 

En vieraillut sivustolla 19 8 

En osaa sanoa 11 5 

Yhteensä 243 100 

 

Kokemuksia Power Cupin Instagramin ja Facebookin sisällöstä 

172 vastaaja vastasi kysymykseen koskien Power Cupin Instagramin sisältöä. Kaikki 

kysymykseen vastanneet olivat seuranneet Power Cupia Instagramissa. 84 % vastaa-

jista koki Instagramin sisällön olevan edes jokseenkin ajankohtaista, 78 % hyödyllistä, 

81 % kiinnostavaa, 82 % selkeää ja 66 % humoristista. Hieman reilu kymmenys ei 

osannut sanoa ja vain muutama vastaaja oli eri mieltä adjektiivien kuvailevuudesta 

Power Cupin Instagramiin liittyen. Jakauma on esitetty taulukossa 10.  

 

 

Taulukko 10. Kokemukset Power Cupin Instagramin sisällöstä 

n=172 Ajankoh-

taista 

Hyödyl-

listä 

Kiinnosta-

vaa 

Selkeää Humoristista 

 % % % % % 

Täysin samaa mieltä 57 38 44 46 21 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

27 40 37 36 45 

 

En samaa enkä eri 

mieltä 

2 5 5 4 13 

Jokseenkin eri mieltä 1 4 2 2 5 

Eri mieltä 1 1 1 1 2 

En osaa sanoa 12 12 11 11 14 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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Power Cupin Facebook-kanavan sisältöä koskevaan kysymykseen vastasi 177 henki-

löä, jotka kaikki olivat seuranneet kyseistä Facebook-kanavaa. Lukemat olivat hyvin 

samanlaisia kuin Instagram-kanavaankin liittyvässä kysymyksessä. Selvä enemmistö 

koki Facebook-kanavan sisällön olevan ajankohtaista, hyödyllistä, kiinnostavaa ja sel-

keää. Vähintään jokseenkin samaa mieltä ajankohtaisuudesta oli 79 prosenttia, hyö-

dyllisyydestä 76 prosenttia, kiinnostavuudesta 79 prosenttia ja selkeydestä 77 pro-

senttia. Jakauma on todettavissa taulukossa 11. 

 

 

Taulukko 11. Kokemukset Power Cupin Facebookin sisällöstä 

n=177 Ajankohtaista Hyödyllistä Kiinnostavaa Selkeää 

 % % % % 

Täysin samaa 

mieltä 

50 43 44 44 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

29 33 35 
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En samaa enkä eri 

mieltä 

3 5 3 4 

Jokseenkin eri 

mieltä 

2 2 2 4 

 

Eri mieltä 1 1 1 1 

En osaa sanoa 15 16 15 14 

Yhteensä 100 100 100 100 

 

 

5.3 Power Cup 2019 -turnauksen mielikuvat 

Kyselylomakkeessa oli avoin kysymys, johon vastaajaa pyydettiin kolmella sanalla ku-

vailemaan Power Cup Rovaniemeä 2019. Kuviossa 5. on havainnollistettu kuusi ylei-

simmin esiintynyttä sanaa. Kyseiset sanat olivat: kuuma, lämmin, hauska, iloinen, au-

rinkoinen ja onnistunut. ”Kuuma” oli yleisin sana toistuen 53 vastauksessa. 
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Kuvio 5. Yleisimmin esiintyvät sanat 

 

 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka hyvin viestinnässä tavoitellut teemat kuvasi-

vat Power Cup Rovaniemeä 2019. Pakolliseen kysymykseen tuli 243 vastausta. Kai-

kista parhaiten kyselyyn vastanneiden mielestä tapahtumaa kuvasivat sanat yötön yö 

ja hauskanpito. Vähiten annetuista vaihtoehdoista taas kuvasivat kiireettömyys ja 

kansainvälisyys. Tarkka jakauma on esitetty kuviossa 6. 

 

 

 

Kuvio 6. Kuinka hyvin sanat kuvaavat Power Cupia 
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63%

49%

43%

12%

79%

21%

58%

51%

26%

39%

43%

57%

16%

42%

34%

40%

6%

10%

10%

23%

2%

26%

4%

6%

1%

0%

3%

4%

2%

8%

1%

1%

4%

2%

1%

4%

1%

3%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Yötön yö

Elämyksellisyys

Luonto

Kansainvälisyys

Hauskanpito

Kiireettömyys

Vieraanvaraisuus

Huumori

En osaa sanoa

Ei yhtään
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Kyselyn lopussa olleessa avoimessa palautteessa haluttiin antaa vastaajalle mahdolli-

suus palautteenantoon mistä tahansa viestinnän kehittämiseen liittyvästä asiasta. 

Avoimeen kenttään kehitysehdotuksia tuli kaiken kaikkiaan 83 kappaletta. Palaute oli 

hyvin moninaista ja kehitysehdotuksia tuli laidasta laitaan.  

osmo.laitila.jamk@analysis.urkund.com 

5.4 Eri kävijäryhmien kokemukset 

Yksi alatutkimuskysymyksistä oli ”Miten eri kävijäryhmät kokivat tapahtuman markki-

nointiviestinnän eri kanavissa?”. Näin ollen ristiintaulukoimalla saatiin selville eroa-

vaisuuksia kävijäryhmien kesken. 

Kyselyyn vastanneista aktiivisimmin (enemmän kuin kerran viikossa) Power Cupin 

Facebookia seurasi valmentajat sekä joukkueen taustajoukot. Vastaajista pelaajat 

taas seurasivat vähiten kyseistä kanavaa. Power Cupin Facebook-kanava oli melko 

hyvin vastaajien tiedossa, sillä selkeästi valtaosa tiesi kanavan olemassaolosta.  

Tarkat luvut ovat nähtävillä taulukossa 12.  
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Taulukko 12. Eri roolien Power Cupin Facebook-kanavan seuranta 

 

 

Aktiivisimmin Power Cupin Instagramia seurasi pelaajat, kun taas vähiten aktiivisia 

kanavan seuraamisessa olivat katsojat ja joukkueen taustajoukot. Instagram-kanava 

oli myös valtaosan vastaajien tiedossa. Tarkat luvut on esitetty taulukossa 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=243 

Pelaaja 

n=96 

Valmentaja 

n=58 

Joukkueen 

taustajou-

kot 

n=52 

Katsoja 

n=16 

Jokin muu 

n=21 

 

 % % % % % 

Päivittäin 9 38 44 31 33 

4-6 kertaa viikossa 4 17 19 13 29 

2-3 kertaa viikossa 14 14 13 6 0 

Kerran viikossa 10 3 4 19 10 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

7 2 6 0 0 

Kerran kuukau-

dessa 

2 3 4 12 0 

En koskaan 36 16 8 19 19 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

18 7 2 0 

 

9 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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Taulukko 13. Eri roolien Power Cupin Instagram seuranta 

 

 

 

Power Cupin Snapchatia seurasi selkeäsi aktiivisimmin pelaajat. Muussa kuin pelaajan 

roolissa vastanneista selvä enemmistö ei seurannut kanavaa ollenkaan. Reilu viiden-

nes valmentajista ja vajaa kolmannes katsojista ei edes tiennyt kanavan olemassa-

olosta. Tarkemmin jakauma on esitetty taulukossa 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

n=243 Pelaaja 

n=96 

Valmentaja 

n=58 

Joukkueen 

taustajou-

kot 

n=52 

Katsoja 

n=16 

Jokin muu 

n=21 

 

 % % % % % 

Päivittäin 33 21 21 13 35 

4-6 kertaa viikossa 17 14 13 0 15 

2-3 kertaa viikossa 12 10 9 13 10 

Kerran viikossa 5 9 4 0 0 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

4 3 8 6 0 

Kerran kuukaudessa 7 0 4 6 0 

En koskaan 16 28 33 50 30 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

6 15 8 12 

 

10 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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Taulukko 14. Eri roolien Power Cupin Snapchatin seuranta 

 

 

Power Cupin verkkosivuja seurasi kaikista aktiivisimmin (useammin kuin kerran vii-

kossa) joukkueen taustajoukot. Vähiten sivustoja seurasi katsojat sekä pelaajat. Verk-

kosivuista tiesi suurin osa vastaajista. Jakaumat ovat tarkemmin nähtävissä taulu-

kossa 15.  

 

 

 

 

n=243 Pelaaja 

n=96 

Valmen-

taja 

n=58 

Joukkueen 

taustajou-

kot 

n=52 

Katsoja 

n=16 

Jokin muu 

n=21 

 

 % % % % % 

Päivittäin 29 0 2 0 0 

4-6 kertaa vii-

kossa 

4 2 0 0 0 

2-3 kertaa vii-

kossa 

7 5 0 0 5 

Kerran viikossa 4 3 0 0 5 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

4 0 2 0 5 

Kerran kuukau-

dessa 

4 2 2 0 0 

En koskaan 34 66 77 69 55 

En ole edes tie-

toinen kanavasta 

14 22 17 31 

 

30 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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Taulukko 15. Eri roolien Power Cupin verkkosivujen seuranta 

 

 

Tiedotusta Power Cupiin liittyen seurasi järjestävän seuran Woman Volleyn verkkosi-

vuilla selvästi enemmän paikalliset tapahtumaan osallistujat verrattuna ulkopaikka-

kuntalaisiin. Yli puolet ulkopaikkakuntalaisista eivät koskaan käyneet sivustolla ja nel-

jännes ei tiennyt koko sivustosta. Paikallisissa vastaavasti vajaa kolmannes ei käynyt 

koskaan sivuilla ja vain kuusi prosenttia ei tiennyt kyseistä verkkosivua. Tarkemmat 

luvut on todettu taulukossa 16. 

 

 

n=243 Pelaaja 

n=96 

Valmen-

taja 

n=58 

Joukkueen 

taustajou-

kot 

n=52 

Katsoja 

n=16 

Jokin muu 

n=21 

 

 % % % % % 

Päivittäin 14 28 19 19 20 

4–6 kertaa vii-

kossa 

5 10 23 13 20 

2–3 kertaa vii-

kossa 

18 10 21 0 15 

Kerran viikossa 15 26 12 19 0 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

10 12 13 6 5 

Kerran kuukau-

dessa 

8 10 4 25 20 

En koskaan 19 2 8 12 10 

En ole edes tie-

toinen kanavasta 

11 2 0 6 

 

10 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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Taulukko 16. Asuinpaikkakunta ja womavolley.fi-sivuston seuranta 

 Rovaniemi 

n=32 

Jokin muu 

n=211 n=243 

 % % 

Päivittäin 10 0 

4–6 kertaa viikossa 3 0 

2–3 kertaa viikossa 9 1 

Kerran viikossa 3 5 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

16 4 

Kerran kuukaudessa 22 7 

En koskaan 31 58 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

6 25 

Yhteensä 100 100 

 

Power Cupin Facebook-kanavaa seurasi aktiivisemmin naiset kuin miehet. Naisista 

vähintään kerran viikossa kanavaa seurasi 65 % kun taas miehistä vastaava luku oli 48 

%. Miehistä kolmannes ei seurannut koskaan ja naisista vastaavasti viidennes. Ja-

kauma on esitetty taulukossa 17.  

 

 

Taulukko 17. Sukupuoli ja Power Cupin Facebookin seuranta 

 Mies 

n=74 

Nainen  

n=166 

En halua vastata 

n=243 n=3 

 % % % 

Päivittäin 16 32 0 

4–6 kertaa viikossa 14 12 67 

2–3 kertaa viikossa 11 13 0 

Kerran viikossa 7 8 0 

(jatkuu) 
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Taulukko 17. Sukupuoli ja Power Cupin Facebookin seuranta (jatkuu) 

n=243 Mies n=74 

% 

Nainen n=166 

% 

En halua vastata n=3 

% 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

4 5 0 

Kerran kuukaudessa 4 3 0 

En koskaan 32 19 0 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

12 8 33 

Yhteensä 100 100 100 

 

 

Power Cupin Instagram kanavaa seurasi myös aktiivisemmin naiset. Vähintään kerran 

viikossa kanavaa katsoi 62 % vastaajista, kun taas miehissä vastaava luku oli 42 %. 

Naiset olivat tietoisempia kanavasta sekä heissä oli vähemmän ”en koskaan”-vaihto-

ehdon valinneita kuin miehissä. Lukemat ovat tarkemmin esitetty taulukossa 18. 

 

 

Taulukko 18. Sukupuoli ja Power Cupin Instagramin seuranta 

 Mies 

n=74 

Nainen 

n=166 

En halua vastata 

n=243 n=3 

 % % % 

Päivittäin 18 30 33 

4–6 kertaa viikossa 14 14 33 

2–3 kertaa viikossa 9 11 33 

Kerran viikossa 1 7 0 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

4 5 0 

Kerran kuukaudessa 1 5 0 

En koskaan 37 21 0 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

16 7 0 

Yhteensä 100 100 99 
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Power Cupin Snapchatia seurasi selvästi aktiivisemmin naiset kuin miehet. Miehistä 

vähintään kerran viikossa kanavaa seurasi 10 % ja naisista vastaavasti 26 %. Miehistä 

23 % ei edes tiennyt kanavasta ja naisista vastaavasti 18 %. Tarkemmat jakaumat 

ovat nähtävissä taulukossa 19. 

 

 

Taulukko 19. Sukupuoli ja Power Cupin Snapchatin seuranta 

 Mies 

n=74 

Nainen 

n=166 

En halua vastata 

n=240 n=3 

 % % % 

Päivittäin 5 15 33 

4–6 kertaa viikossa 1 2 0 

2–3 kertaa viikossa 3 5 0 

Kerran viikossa 1 4 0 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

3 2 0 

Kerran kuukaudessa 0 4 0 

En koskaan 64 50 67 

En ole edes tietoi-

nen kanavasta 

23 18 0 

Yhteensä 100 100 100 

 

6 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimustuloksia peilaten niitä tutkimuskysymyksiin. Päätut-

kimuskysymys oli 

Kuinka Power Cup 2019:n digitaalisessa markkinointiviestinnässä onnis-

tuttiin käyttäjän näkökulmasta? 
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Alatutkimuskysymykset olivat 

Millaisia mielikuvia Power Cup 2019:n digitaalinen markkinointiviestintä 
tuotti? 

Kuinka hyvin Power Cupin markkinointiviestintä tavoitti tapahtumakävi-
jät digitaalisessa mediassa? 

Miten eri kävijäryhmät kokivat tapahtuman markkinointiviestinnän eri 
kanavissa? 

Tutkimukseen vastanneet ihmiset edustivat melko hyvin todellista perusjoukkoa. Tur-

naukseen osallistui 205 poikajoukkuetta ja 466 tyttöjoukkuetta. Näiden lisäksi tapah-

tumaan oli ilmoittautunut 12 joukkuetta sekasarjaan. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli 

naisia, ja kun tyttöjoukkueita oli ilmoittautunut yli tuplasti enemmän verrattuna poi-

kiin, suurella todennäköisyydellä todellisuudessakin naisosallistujia oli enemmistö. 

Selvä enemmistö (87 %) vastaajista oli muualta kuin Rovaniemeltä. Valtaosa vastaa-

jista oli käynyt Power Cupissa aiemminkin ja eniten vastaajia oli pelaajista, toiseksi 

eniten valmentajista ja kolmanneksi joukkueen taustajoukoista. Todellisia jakaumia 

Power Cupin kävijöihin ei ole saatavilla, mutta voisi päätellä otannan onnistuneen. 

Mielikuvat Power Cupista 

Avoimessa kysymyksessä, jossa vastaajat saivat vapaasti kertoa kolme sanaa, jotka 

kuvaavat Power Cupia, eniten toistuivat sanat: kuuma, lämmin, hauska, iloinen, au-

rinkoinen ja onnistunut. Vastauksista voidaan todeta, että säällä oli suuri merkitys sii-

hen, millainen mielikuva tapahtumasta muodostui. Eniten toistuvat sanat olivat 

kaikki positiivissävytteisiä, joten niiden pohjalta kävijöiden mielikuvaa tapahtumasta 

voidaan pitää onnistuneena. Useat toistuvat sanat olivat myös synonyymejä keske-

nään kuten hauska ja iloinen. 

Tuloksissa ilmeni kuinka hyvin viestintäsuunnitelmassa tavoitellut aiheet: yötön yö, 

elämyksellisyys, luonto, kansainvälisyys, hauskanpito, kiireettömyys, vieraanvarai-

suus ja huumori kuvasivat vastaajien mielestä tapahtumaa. Selvästi yli puolet vastaa-

jista mainitsi kaikkien sanojen kuvaavan edes jonkin verran Power Cup -turnausta. 
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Vähiten vastaajien mielestä tapahtumaa kuvasivat sanoista kiireettömyys ja kansain-

välisyys. Tulosten perusteella voidaan todeta, että turnauksen aikataulutettu ja tiivis 

ohjelma aiheuttaa kiireen tuntua sekä selvästi suurimman osan kävijöistä ollessa suo-

malaisia kansainvälisyys ei nouse esille niin selkeästi.  Jopa 95 prosenttia vastaajista 

kertoi hauskanpidon kuvaavan turnausta jonkin verran tai täysin. Hauska-sana esiin-

tyi myös kolmanneksi eniten avoimessa kysymyksessä, joten hauskanpito teemana 

onnistuttiin selvästi saavuttamaan. Muuten avoimessa kysymyksessä ei suoraan 

noussut esille tavoiteltuja teemoja, mutta selkeästi vastaajat tunnistivat tapahtu-

masta tavoiteltuja teemoja. 

Tapahtumakävijöiden tavoitettavuus 

Taulukoita 6 ja 7 vertaillessa voidaan verrata vastaajien yleistä sosiaalisen median 

käyttöaktiivisuutta ja Power Cupin sosiaalisten medioiden käyttöaktiivisuutta keske-

nään. Johtopäätöksissä vaihtoehto ”en ole tietoinen kanavasta” on yhdistetty sa-

maan vaihtoehdon ”en koskaan” kanssa, koska on oletettavaa, että jos vastaaja ei 

edes tiennyt kanavasta, hän tuskin koskaan on sitä käyttänyt.  

 

Vastaajista Facebookia käytti useammin kuin kerran viikossa 74 % ja vastaavasti Po-

wer Cupin Facebookia seurasi useammin kuin kerran viikossa 52 %. Voidaan todeta, 

että Facebook tavoitti hyvin kyselyyn vastanneet, sillä selvästi yli puolet Facebookia 

käyttäneistä vastaajista seurasi myös Power Cupin Facebook-kanavaa aktiivisesti. In-

stagramia useammin kuin kerran viikossa käytti 75 % vastaajista ja Power Cupin kana-

vaa seurasi yhtä aktiivisesti 51 % vastaajista. Lukemat ovat lähes samat kuin Faceboo-

kin kohdalla, joten voidaan todeta myös Instagramin tavoittaneen vastaajat hyvin.  

 

Snapchatia useammin kuin kerran viikossa käytti 51 % vastaajista ja Power Cupin 

Snapchatia seurasi yhtä usein 19 % vastaajista. Snapchatin kohdalla vastaajia ei tavoi-

tettu aivan yhtä hyvin kuin Facebookin ja Instagramin kohdalla, sillä reilu kolmannes 

Snapchatia yli kerran viikossa käyttäneistä seurasi Power Cupin kanavaa yhtä aktiivi-

sesti.  

 

Tuloksista nähdään, että Power Cupin kävijät olivat kaikista tietoisimpia tapahtuman 

Facebook- ja Instagram-kanavista. Ainoastaan 10 % ei tiennyt Facebook-sivusta ja 9 % 
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Instagram-tilistä. Toisin kuin Snapchatin kohdalla lukema oli jo 19 %. Snapchatia ker-

toi käyttävänsä vastaajista vähintään kerran viikossa 52 %, joten kanavalla olisi ollut 

potentiaalia saavuttaa suurempi määrä seuraajia, jos kanava olisi ollut paremmin tie-

dossa.  

Kyselyyn vastanneista jopa 76 % kertoi, että ei käytä koskaan Twitteriä. On siis perus-

teltua pohtia, onko Twitterin käyttö tapahtuman viestintään liittyen tarpeellinen ka-

nava. Vastaajista 13 % käytti Twitteriä vähintään kerran viikossa ja 5 % seurasi Power 

Cupin Twitteriä vähintään kerran viikossa. 26 % ei edes tiennyt Power Cupin Twitter-

kanavan olemassa olosta. 

Verkkosivuistoista selvästi Power Cupin omat verkkosivut nousivat lentopalloliiton ja 

järjestävän seuran verkkosivujen yläpuolelle tavoitettavuudessaan. Power Cupiin liit-

tyvää tiedottamista seurasi vähintään kerran viikossa powercup.info sivulta 43 % vas-

taajista, lentopalloliiton sivuilta 22 % ja Woman Volleyn sivuilta 9 %. Voidaan siis pää-

tellä, että Power Cupin oma verkkosivusto on paras verkko-osoite tavoittaa tapahtu-

maan osallistujat. Myös 81 % vastaajista kertoi löytäneensä sivuilta etsimänsä tiedon 

ja ainoastaan 6 % jäi ilman tietoa. Tästä voi olettaa, että sivustolla oli kattavasti tie-

toa tapahtumaan liittyen. 

Eri kävijäryhmien kokemukset 

Tarkkailtaessa mitä eroja eri roolissa tapahtumaan osallistuneiden välillä oli, esiin 

nousi muutama seikka. Power Cupin Facebookia seurasi useammin kuin kerran vii-

kossa eniten vastaajaryhmästä joukkueen taustajoukot ja vähiten pelaajat. Tämä an-

taa tietoa siihen suuntaan, että Power Cupin Facebook-kanavaa aktiivisesti seuraa-

jista valtaosa on siis muita kuin pelaajia. Instagramia taas aktiivisimmin seurasi pelaa-

jat ja vähiten katsojat. Power Cupin Snapchatia aktiivisesti seuravat olivat melkein 

kaikki pelaajia. Kun taas powercup.info-verkkosivuja aktiivisimmin seurasi joukkueen 

taustajoukot ja vähiten katsojat. Näiden tietojen pohjalta voidaan miettiä kanavien 

sisältöä, sillä eri kanat tavoittavat eri roolissa tapahtumaan osallistuvat. 

Asuinpaikkakunnalla ei ollut huomattavaa merkitystä kuin siihen, kuinka aktiivisesti 

seuraa Woman Volleyn verkkosivuja. Tulos oli odotettu, sillä paikalliset seurasivat 
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huomattavan paljon aktiivisemmin verkkosivuja ja ylipäänsä tiesi niiden olemassa 

olosta verrattuna ulkopaikkakuntalaisiin. Tämän kyselyn pohjalta voisi karkeasti vetää 

johtopäätöksen, että järjestävän seuran verkkosivujen kautta ei tavoita kuin paikalli-

set tapahtumaan osallistujat.  

Vastaajista naiset seurasivat aktiivisemmin (useammin kuin kerran viikossa) Power 

Cupin Facebookia, Instagramia ja Snapchatia verrattuna miehiin. Sillä monettako ker-

taa tapahtumaan osallistui, ei ollut merkittäviä eroa tuloksissa. 

Digitaalisen markkinointiviestinnän onnistuminen 

Power Cupin Instagramin ja Facebookin sisällöstä oli tehty vielä tarkempi kysymys 

heille, jotka kyseisiä kanavia olivat seuranneet. Vastaajista selvästi enemmistö koki 

Instagramin ja Facebookin sisällön olleen vähintään jokseenkin ajankohtaista, hyödyl-

listä, kiinnostavaa ja selkeää. Muista kanavista vastaavaa yksityiskohtaisempaa kysy-

mystä sisältöön liittyen ei kysytty, mutta Facebook ja Instagram osoittautuivat en-

nakko-odotusten mukaisesti suosituimmiksi kanaviksi, joten siinä mielessä kanavat 

oli valittu oikein. Opinnäytetyön laajuuden rajallisuus huomioiden kaikkien kanavien 

yksityiskohtainen analysointi olisi ollut mahdotonta. 

Yleisesti voisi sanoa digitaalisen markkinointiviestinnän onnistuneen, sillä vastauk-

sissa ei ilmennyt suuria puutteita markkinointiviestinnän osalta. Valtaosa vastaajista 

oli saanut etsimänsä tiedon ja viestinnän tavoitellut mielikuvat kuvasivat pääosin ta-

pahtumaa vastaajien mielestä. Tapahtuma tavoitti myös tapahtumakävijät sosiaali-

sessa mediassa etenkin Facebookissa ja Instagramissa kohtalaisen hyvin. Snapchatin 

tavoittavuus ei ollut yhtä suurta, mutta sen voidaan todeta myös tavoittaneen tur-

nauskävijöitä. Vastaajista murto-osa käytti Twitteriä, joten osittain siitäkin syystä Po-

wer Cupin Twitter kanava ei ollut tavoittanut kovin montaa osallistujaa. 
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7 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja käydään läpi tutkimuksen luo-

tettavuutta. Lisäksi esitetään mahdollisuuksia hyödyntää tutkimustuloksia sekä poh-

ditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Power 

Cup -turnauksen markkinointiviestinnän toimivuutta tapahtumakävijän näkökul-

masta. Tietoa kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla tapahtuman aikana ja sen 

jälkeen kesäkuussa 2019.  

Tutkimuksen onnistumisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessissa haasteita tuotti aiheen rajaus sekä viitekehyksen muodos-

taminen. Lisäksi tutkimusotetta pohdittiin pitkään, mutta kvantitatiiviseen kyselytut-

kimukseen päädyttiin, koska se mahdollisti suuren kohderyhmän tutkimisen. Erityi-

sen haastavaksi osoittautui määritellä, millä digitaalisen markkinointiviestinnän toi-

mivuutta tässä tapauksessa voidaan mitata. 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä tutkimustulosten perusteella voidaan 

tehdä johtopäätöksiä, kuinka hyvin markkinointiviestintä tavoitti verkossa tapahtu-

makävijöitä ja kuinka hyvin tavoitellut teemat kuvasivat vastaajien mielestä tapahtu-

maa. Kvantitatiivista tutkimusta voidaan pitää oikeana tutkimusmenetelmänä, sillä 

haluttiin saada tietoa suurelta joukolta.  

Ennalta määritelty tarkka mitattavissa oleva tavoite olisi helpottanut johtopäätösten 

tekoa siltä osin, että olisi voitu suoraan sanoa, oliko Power Cup -turnauksen digitaali-

nen markkinointiviestintä onnistunut vai ei. Aiempaa vastaavaa tutkimusta ei ollut 

tehty, joten vertailukohtaa edellisten turnausten viestinnän toimivuuteen ei ole. 

Luotettavuusarvioinnit 

Vastaajien mielikuvia kysyttäessä on mahdoton määritellä, mitkä kaikki tekijät ovat 

vaikuttaneet mielikuvien syntyyn. Esimerkiksi on mahdoton sulkea pois perinteiset 

markkinointikanavat ja niiden viestinnän vaikutus vastaajien mielikuviin, vaikka tutki-

mus olikin rajattu vain digitaaliseen mediaan. 
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Kyselylomake testattiin ennen sen käyttöönottoa ulkopuolisilla henkilöillä sekä var-

mistettiin toimeksiantajalla. Haluttiin selvittää, että kysymykset olivat ymmärrettäviä 

ja vastausvaihtoehdot päteviä. Kyselylomakkeen käyttöönoton jälkeen ilmeni kuiten-

kin muutama epäkohta. Kysymyksessä 7 kysyttiin, kuinka usein vastaaja oli käyttänyt 

eri kanavia Power Cupin seuraamiseen liittyen. Kysymyksessä olisi voinut olla tarkem-

min määriteltynä esimerkiksi kuinka usein viimeisen kolmen kuukauden aikana, sillä 

harva seuraa tapahtuman kanavia yhtä aktiivisesti ympärivuotisesti, koska niihin ei 

edes tuoteta sisältöä vuoden ympäri. Lisäksi kysymyksessä 6, jossa kysyttiin kuinka 

usein vastaaja käyttää digitaalisen median kanavia, vaihtoehtona olisi pitänyt olla 

myös ”en ole edes tietoinen kanavasta” kuten kysymyksessä 7 oli.  

Strukturoiduissa kysymyksissä etuna on vastaamisen nopeus, mutta vastaukset voi-

daan antamaa myös ajattelematta, jolloin tulokset voivat vääristyä. On mahdoton ar-

vioida, kuinka moni vastaajista on keskittynyt vastauksia antaessaan. Lisäksi struktu-

roitujen kysymysten huono puoli on se, että jokin vastausvaihtoehto saattaa puuttua 

kokonaan. Kysymyslomake sisälsi myös muutaman avoimen kysymyksen, jolloin vas-

taajalla oli mahdollisuus kertoa ilman valmiita vaihtoehtoja kokemuksistaan.  

Vastauksissa näkyi selvästi se, kuinka suuri rooli säällä oli siihen, millä sanoilla vastaa-

jat kuvailivat tapahtumaa. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka erilaisia vastauk-

set olisivat olleet, jos taivaalta olisi tullut räntää. Lisäksi pelimenestyksellä voi olla 

myös merkitys mielikuviin. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on syytä ottaa huomioon myös se, että 

kuinka nuoret vastaajat kykenevät ymmärtämään kysymykset tarkoituksenmukai-

sesti. Kyselyyn vastasi ainoastaan kaksi alle 13-vuotiasta, joten siltä osin vastaajia voi-

daan pitää pätevinä. 

Tutkimustuloksista saatiin kuitenkin vastaus tutkimuskysymykseen, joten tutkimusta 

voidaan pitää siltä osin onnistuneena. Näin ollen tutkimusta voidaan pitää validina, 

koska se mittaa sitä mitä oli tarkoituskin selvittää. Tutkimuksen reliabiliteetti on 

myös hyvä, sillä tutkimus on toistettavissa.  
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Tutkimustulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotutkimukset  

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tulevissa Power Cup -turnauksissa sekä myös 

pienemmissä lentopalloturnauksissa ja urheilutapahtumissa. Tulokset antavat suun-

taa esimerkiksi oikean kanavan valintaan ja markkinointiviestin kohdentamiseen tie-

tylle segmentille. Lisäksi toimeksiantaja sai tietoa, kuinka tapahtumakävijät kokivat 

markkinointiviestinnän Power Cup 2019 -turnauksessa. 

 

Tämän kaltaista tutkimusta Power Cupiin liittyen ei ole aiemmin tehty, joten olisi 

mielenkiintoista nähdä, jos samanlainen kysely toteutettaisiin uudestaan, kuinka 

vaihtuva tapahtumaympäristö tuottaisi erilaisia mielikuvia. Jo tutkitun aiheen voisi 

rajata myös vielä tarkemmin koskemaan esimerkiksi vain yksittäistä kanavaa ja tutkia 

sen digitaalista markkinointia. Markkinoinnin voisi jakaa myös koskemaan pelkästään 

ennakkomarkkinointia, tapahtuman aikaista markkinointia tai jälkimarkkinointia. 

Tässä työssä on otettu huomioon ennakko- ja tapahtuman aikainen markkinointi. 

Kvantitatiivinen tutkimus tuottaa tietoa nykyisestä tilanteesta, mutta syitä ei pystytä 

selvittämään. Mahdollinen jatkotutkimus voisi olla kvalitatiivinen tutkimus, jossa sel-

vitettäisiin syvällisemmin, esimerkiksi mitkä tekijät vaikuttavat mielikuvien syntyyn. 

Lisäksi tiedonkeruun lähteenä voisi käyttää eri kanavista saatavaa valmista dataa, esi-

merkiksi kävijämääristä ja demografisista tekijöistä, jonka avulla tavoitettavuutta 

voisi tutkia.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake  

 

 

 

Power Cup 2019 digitaalisen

markkinointiviestinnän tutkimus

Hyvä Power Cup 2019 kävijä,

seuraavan kyselylomakkeen tarkoituksena on selvittää käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä Power Cupin

markkinointiviestinnästä. Kylsely on osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja

työn tavoitteena on selvittää tapahtuman markkinointiviestinnän toimivuutta.

Kysymyksiin ja vastaamiseen menee enintään 10 minuuttia. Kaikkia vastauksia käsitellään

luottamuksellisesti, eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Kiitos osallistumisestanne!

Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Veera Hiltunen, K8182@student.jamk.fi

1. Sukupuoli?

2. Asuinpaikkakunta?

3. Ikä?

Mies

Nainen

En halua vastata

Rovaniemi

Jokin muu

12 vuotta tai alle

13-17 vuotta

4. Kuinka monta kertaa aiemmin olet osallistunut Power Cupiin?

5. Missä roolissa ensisijaisesti osallistut tapahtumaan?

6. Kuinka usein käytät seuraavia digitaalisen median kanavia?

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

YouTube

18-22 vuotta

23-27 vuotta

28-32 vuotta

33-37 vuotta

38-42 vuotta

43-47 vuotta

48-52 vuotta

53+ vuotta

Tämä on ensimmäinen kertani

1-3 kertaa

4-6 kertaa

yli 7 kertaa

Pelaaja

Valmentaja

Joukkueen taustajoukot

Katsoja

Jokin muu, mikä
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4. Kuinka monta kertaa aiemmin olet osallistunut Power Cupiin?

5. Missä roolissa ensisijaisesti osallistut tapahtumaan?

6. Kuinka usein käytät seuraavia digitaalisen median kanavia?

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

YouTube

18-22 vuotta

23-27 vuotta

28-32 vuotta

33-37 vuotta

38-42 vuotta

43-47 vuotta

48-52 vuotta

53+ vuotta

Tämä on ensimmäinen kertani

1-3 kertaa

4-6 kertaa

yli 7 kertaa

Pelaaja

Valmentaja

Joukkueen taustajoukot

Katsoja

Jokin muu, mikä

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Hakukoneet esim.

Google

Uutissivustot

7. Kuinka usein olet käyttänyt seuraavia kanavia Power Cupin seuraamiseen liittyen?

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

www.powercup.info

www.womanvolley.fi

www.lentopalloliitto.fi

Sähköpostin uutiskirjeet

Jokin muu, mikä

Jos et ole seurannut Power Cupia Instagramissa tai Facebookissa, siirry kohtaan 10.

8. Jos seurasit Power Cupin Instagramia, koitko sisällön olevan

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

En

samaa

enkä

eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Ajankohtaista

Hyödyllistä

Kiinnostavaa

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Hakukoneet esim.

Google

Uutissivustot

7. Kuinka usein olet käyttänyt seuraavia kanavia Power Cupin seuraamiseen liittyen?

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

www.powercup.info

www.womanvolley.fi

www.lentopalloliitto.fi

Sähköpostin uutiskirjeet

Jokin muu, mikä

Jos et ole seurannut Power Cupia Instagramissa tai Facebookissa, siirry kohtaan 10.

8. Jos seurasit Power Cupin Instagramia, koitko sisällön olevan

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

En

samaa

enkä

eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Ajankohtaista

Hyödyllistä

Kiinnostavaa
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Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Hakukoneet esim.

Google

Uutissivustot

7. Kuinka usein olet käyttänyt seuraavia kanavia Power Cupin seuraamiseen liittyen?

Päivittäin

4-6

kertaa

viikossa

2-3

kertaa

viikossa

Kerran

viikossa

Harvemmin

kuin kerran

viikossa

Kerran

kuukaudessa

En

koskaan

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

www.powercup.info

www.womanvolley.fi

www.lentopalloliitto.fi

Sähköpostin uutiskirjeet

Jokin muu, mikä

Jos et ole seurannut Power Cupia Instagramissa tai Facebookissa, siirry kohtaan 10.

8. Jos seurasit Power Cupin Instagramia, koitko sisällön olevan

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

En

samaa

enkä

eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Ajankohtaista

Hyödyllistä

Kiinnostavaa

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

En

samaa

enkä

eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Selkeää

Humoristista

9. Jos seurasit Power Cupia Facebookissa, koitko sisällön olevan

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin

samaa

mieltä

En

samaa

enkä eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Ajankohtaista

Hyödyllistä

Kiinnostavaa

Selkeää

10. Löysitkö Power Cupin verkkosivuilta etsimäsi tiedon?

11. Millä kolmella sanalla kuvailisit Power Cup Rovaniemeä 2019?

1.

2.

3.

12. Kuinka hyvin seuraavat sanat kuvaavat mielestäsi Power Cup Rovaniemeä 2019?

Kyllä

En löytänyt

En ole vieraillut sivustolla

En osaa sanoa

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

En

samaa

enkä

eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Selkeää

Humoristista

9. Jos seurasit Power Cupia Facebookissa, koitko sisällön olevan

Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin

samaa

mieltä

En

samaa

enkä eri

mieltä

Jokseenkin

eri mieltä

Eri

mieltä

En

osaa

sanoa

Ajankohtaista

Hyödyllistä

Kiinnostavaa

Selkeää

10. Löysitkö Power Cupin verkkosivuilta etsimäsi tiedon?

11. Millä kolmella sanalla kuvailisit Power Cup Rovaniemeä 2019?

1.

2.

3.

12. Kuinka hyvin seuraavat sanat kuvaavat mielestäsi Power Cup Rovaniemeä 2019?

Kyllä

En löytänyt

En ole vieraillut sivustolla

En osaa sanoa

1. Ei

yhtään

2. Ei kovin

hyvin

3. Jonkin

verran

4. Kuvaa

täysin

5. En osaa

sanoa

Yötön yö

Elämyksellisyys

Luonto

Kansainvälisyys

Hauskanpito

Kiireettömyys

Vieraanvaraisuus

Huumori

13. Mitä kehittäisit viestinnän osalta tulevaisuutta ajatellen?
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1. Ei

yhtään

2. Ei kovin

hyvin

3. Jonkin

verran

4. Kuvaa

täysin

5. En osaa

sanoa

Yötön yö

Elämyksellisyys

Luonto

Kansainvälisyys

Hauskanpito

Kiireettömyys

Vieraanvaraisuus

Huumori

13. Mitä kehittäisit viestinnän osalta tulevaisuutta ajatellen?


