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1 Johdanto 

 

 

Markkinointi on aihe, joka on koko ajan pinnalla. Se on kehittyvää toimintaa, joka 

näkyy jokapäiväisessä elämässämme monessa eri muodossa. Markkinointiin 

saadaan jatkuvasti uusia työkaluja, kuten mobiilisovelluksia, ja trendejä syntyy 

nopeaan tahtiin. Sisällöntuottajat ovat laaja-alaisia osaajia, joiden hallinnassa on 

useita eri osia. Markkinoinnin kehityksen takia sitä työkseen hoitavien tulee pysyä 

ajan hermolla ja katsoa asioita monesta eri näkökulmasta. Eri yrityksien markki-

nointi ei ole koskaan samanlaista, joten sisältöjen tuottaminen vaatii osaamista 

ja tärkeän taustatyön tekemistä.  

 

Opinnäytetyössä esitellään markkinointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä selventäen 

asiakokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi. Peruskäsitteisiin tutustumisen jäl-

keen päästään syventymään markkinointisuunnitelmaan sekä 1970-luvun klubi-

kulttuuriin.  Opinnäytetyöhön on käytetty tutkimus- ja ammattikirjallisuutta, ja nä-

kökulmia on hyödynnetty tuoreista, mutta myös vanhemmista julkaisuista. Edellä 

mainittujen lisäksi opinnäytetyössä hyödynnetään Pohjois-Karjalan Osuuskau-

pan somekoulutuksen luentomateriaalia, ja tiedonkeruumenetelmänä käytetään 

haastattelua.  

 

Markkinointi on aiheena varsin laaja. Monille käsite markkinointi saattaa tuoda 

ensimmäisenä mieleen esimerkiksi televisiomainokset tai kaupungin valotau-

luissa näkyvät tarjoukset. Edellä mainitut asiat ovat kuitenkin vain pieni osa mark-

kinointia ja sen tuloksia. Kokonaisuudessaan markkinointi sisältää useita eri osia, 

ja se on laaja-alaista suunnittelua ja toteuttamista.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimiva markkinointisuunnitelma Joen-

suussa toimivalle Kimmel Yö -iltaravintolalle. Suunnitelmaa voi käyttää pohjana 

myös muiden tapahtumien kohdalla Pohjois-Karjalan Osuuskaupan iltaravinto-

loissa. Markkinointisuunnitelma on tarkoitettu toteutettavaksi Kimmel Yön tulevan 

tapahtuman nimeltä Kimmel Goes Studio 54 markkinoinnissa, mutta suunnitel-

maa voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa tapahtumissa. Kimmel Goes 

Studio 54 -tapahtuma on suunniteltu legendaarisen New Yorkissa sijainneen yö-

kerhon, Studio 54:n ympärille. Markkinointisuunnitelmassa on otettava huomioon 
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useita asioita markkinointiin liittyen, joten markkinoinnin peruskäsitteet tulee olla 

hallussa ennen suunnitelman tekemistä. Opinnäytetyö tarjoaa hyvän pohjan 

markkinoinnin perusteiden ymmärtämiseen.  

 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat  

 

 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus  

 

Opinnäytetyö on markkinointisuunnitelma Kimmel Yön tulevaan, kestoltaan jat-

kuvaan klubitapahtumaan. Klubilla tarkoitetaan tässä tapauksessa iltaravintola- 

ja yökerhotapahtumaa. Klubi toimii nimellä Kimmel Goes Studio 54. Teemana on 

Studio 54, joka näkyy muun muassa rekvisiitoissa sekä klubin musiikissa. Klubia 

on tarkoitus järjestää noin kerran kuussa. Ensimmäisen Kimmel Goes Studio 54 

-klubin oli määrä olla ensimmäisen kerran keväällä 2020. Klubia jouduttiin siirtä-

mään syksyyn 2020 ja yhä edelleen myöhempään ajankohtaan vallitsevan Covid-

19-pandemian ja siitä aiheutuneiden muutosten takia. Tällä hetkellä tapahtumalle 

ei voida suunnitella tarkkaa päivämäärää edellä mainitusta syystä. Markkinointi-

suunnitelmaa voi kuitenkin tulevaisuudessa hyödyntää muiden yökerhotapahtu-

mien kohdalla ja soveltaa muissa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan iltaravinto-

loissa. Vastaavanlaisen Studio 54 -tapahtuman voi järjestää Kimmelin lisäksi 

myös esimerkiksi Joensuun BePopissa. BePop on Joensuussa sijaitseva, nuoren 

asiakaskunnan keskuudessa suosiossa oleva yökerho.   

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, sillä sen tarkoituksena on luoda toimiva markki-

nointisuunnitelma Kimmel Goes Studio 54 -tapahtumille. Toiminnallisella opin-

näytetyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on synnyttää toiminnallinen tuo-

tos liittyen esimerkiksi palvelun kehittämiseen. Lopullinen tuotos voi olla 

esimerkiksi tuote, kuten verkkosivusto, tai palvelu, kuten koulutuspaketti. (Säteri 

2020.) Markkinointisuunnitelma toimii työvälineenä säännöllisen ja jatkuvan 

markkinointimateriaalin luomisessa. Tarve opinnäytetyölle syntyi jo joulukuussa 

2019, kun tapahtuman suunnittelu aloitettiin. Yökerholla ei ennen ole ollut mark-

kinointisuunnitelmaa, joten opinnäytetyö on hyödyllinen informaatiopaketti, jota 

voidaan hyödyntää myös jatkossa.  
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2.2 Toimeksiantaja    

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Pohjois-Karjalan Osuuskaupan iltaravintoloi-

den Kimmel Yö -yksikkö. Kimmel Yö sijaitsee Joensuussa Pielisjoen rannalla, 

Original Sokos Hotel Kimmelin yhteydessä. Hotellissa toimivat myös ravintola 

Fransmanni, tanssipaikkanakin tunnettu Riverside ja pub Gastrobar Itä 1. Original 

Sokos Hotel Kimmel avattiin vuonna 1977. Kutsun Kimmel Yö -yökerhoa opin-

näytetyössä lyhyemmin nimellä Kimmel. Yökerhosta puhuttaessa tarkoitetaan 

Kimmeliä, ellei toisin mainita.   

 

Noin neljä vuotta sitten yökerho remontoitiin kokonaan ja samalla myös toimintaa 

muutettiin. Entisenä iskelmätähtien esiintymislavana ja tanssipaikkana tunnettu 

yökerho muuttui tyyliltään modernimpaan suuntaan, ja ilmettä päivitettiin koko-

naisuudessaan nykyaikaisemmaksi. Nykyään yökerhon tilat on jaettu kolmeen 

teemoiltaan toisistaan erottuvaan osioon. Cubana on fuusio suomalaista kara-

okea ja latinotunnelmaa. Suurin osa, Live, on varustettu esiintymislavalla sekä 

tanssilattialla. Esiintyjätarjonta on nykyään keskittynyt Suomen huippuihin, ja 

usein esiintyjäiltoina kaikki yökerhon noin 800 asiakaspaikkaa täyttyvät. Sen si-

jaan Craft, joka tarjoaa asiakkailleen rauhallisemman tunnelman, on oluisiin eri-

koistunut osa yökerhoa. (Pietikäinen 2019.) 

 

Viimeisimmän muotonsa yökerho sai vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa, kun toi-

mintamallia muutettiin. Nykyisin yökerho toimii myös tapahtuma- ja tilausravinto-

lana. Ovet avataan muun muassa esiintyjäiltoina, erilaisissa opiskelijatapahtu-

missa, lakkiaisjuhlissa sekä pikkujouluissa. Yökerhoa voi vuokrata myös 

yksityistapahtumiin, jolloin yökerhosta avataan käyttöön asiakasmäärästä riip-

puen esimerkiksi ainoastaan karaokepuoli Cubana. 

 

Työskentelen tällä hetkellä toisessa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan yökerhossa, 

BePop Joensuussa vuoropäällikkönä. Aloitin työskentelyn BePopissa lokakuussa 

2020, ja sitä ennen työskentelin Kimmelissä noin neljä vuotta ravintolatyönteki-

jänä. Suoritin ammattikorkeakouluopintoihini kuuluvan esimiesharjoittelun myös 

Kimmelissä, joten erityisesti silloin paikka tuli minulle yhä enemmän tutuksi. 
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Koska tunnen paikan ja siihen liittyvät erilaiset käytännöt kohtuullisen hyvin, tie-

dän jo etukäteen Kimmeliin liittyvistä asioista, kuten yökerhon tiloista sekä mark-

kinointiin liittyvistä yksityiskohdista.  

 

 

3    Opinnäytetyön toteutus 

 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä  

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ongel-

maa laadullisen aineiston kokoamista ja analysointia hyödyntämällä. Tiedonke-

ruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi haastattelut, tapaustutkimukset, asiantun-

tijoiden mielipiteet ja havainnoivat tutkimukset. (Lapin AMK 2020.)  Kvalitatiivista 

tutkimusta voi käyttää joko itsenäisenä tutkimusmenetelmänään tai yhdessä 

kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa (Tilastokeskus 2020).  

 

Kvalitatiivisella tutkimusotteella tehty tiedonkeruu tapahtuu usein esimerkiksi kas-

votusten. Tiedonkeruu on luonteeltaan kuvailevaa, diagnosoivaa, luovaa sekä ar-

vioivaa. Koska kvalitatiivisen tutkimuksen on tarkoitus kuvailla ja saadut vastauk-

set ovat usein vapaamuotoisia, tulee tutkijan tarkkailla tutkimushenkilön 

luotettavuutta tutkimustilanteessa.  (Taloustutkimus 2020.) 

 

Käytän opinnäytetyössäni tiedonkeruumenetelmänä haastattelua. Aineistona 

käytän haastattelutallennetta.  Haastattelun avulla saan lisää ymmärrystä mark-

kinointisuunnitelmaan liittyvien asioiden osalta, kuten suunnitelman sisällöstä. 

Haastatteluaineisto on tärkeä osa tietoperustaa opinnäytetyössäni. Pyrin haas-

tattelun avulla syventämään tietämystäni sekä saamaan asiantuntijan omin sa-

noin kertomia vastauksia aiheesta esittämiini kysymyksiini. 

  

3.2 Haastattelun perustiedot  

 

Haastattelin opinnäytetyötä varten joensuulaista median asiantuntijaa, toimini-

mellä Sometar esiintyvää Silja Suomalaista. Valitsin Suomalaisen haastatteluun, 

koska olin työskennellyt kerran hänen kanssaan ennen opinnäytetyöprosessia, 
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ja näin ollen olen päässyt seuraamaan mielenkiinnolla hänen työnsä jälkeä. Suo-

malainen oli valokuvaamassa materiaalia entisen työpaikkani, Joensuussa sijait-

sevan Gastropub Vispiläkaupan sosiaaliseen mediaan. Pääsin mukaan henkilö-

kunnasta otettuihin valokuviin, joita Suomalainen käytti myöhemmin 

Vispiläkaupan markkinoinnissa. Hän tekee työnsä uskottavasti ja päättäväisesti, 

ottamalla tilanteen hallintaansa asiakaskohtaamisissa. Suomalaisella on noin 

neljän vuoden kokemus markkinoinnista. Hän on opiskellut markkinointia Itä-Suo-

men yliopistossa ja hoitanut sosiaalisen median markkinointia toimiessaan esi-

merkiksi rajavartiolaitoksella viestintäharjoittelijana jo ennen yrittäjäksi ryhtymis-

tään. Yrittäjäksi ryhdyttyään Suomalainen on työskennellyt muun muassa 

ravintoloiden ja tapahtumien parissa, kuten TeamGym-voimisteluliiton Pohjois-

maiden mestaruuskisojen tapahtumamarkkinoinnin vastaavana. (Suomalainen 

2020.) 

 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi haastattelun, koska mielestäni sen avulla saan 

kaikista eniten toivottua tietoa vapaamuotoisten kysymysten muodossa. Aihee-

seen perehdyttyäni teemoitin haastattelun neljään pääteemaan, ja pohdin kysy-

myksiä tarkoin näiden aihealueiden alle. Pääteemoja ovat sosiaalinen media, 

markkinointisuunnitelma, yökerhon tapahtumamarkkinointi ja tulevaisuuden nä-

kymät. Halusin pitää haastattelun selkeänä ja ytimekkäänä, mutta miettiä kysy-

mykset kuitenkin niin, että voisin saada niihin laajoja vastauksia. Ennen varsi-

naista haastattelua lähetin suunnittelemani haastattelurungon kolmelle 

tuttavalleni ja pyysin heitä antamaan palautetta. Sain heiltä hyödyllisiä vinkkejä 

siihen, kuinka voisin parantaa laatimiani haastattelukysymyksiä. Tämän jälkeen 

muokkasin haastattelun lopulliseen muotoonsa.  

 

Teemahaastattelun ei tarvitse edetä tiukkojen standardien mukaan, vaan haas-

tateltavalle annetaan tilaa vastata esitettyihin kysymyksiin. Haastattelu hoidetaan 

keskustelunomaiseen tyyliin, ja haastattelija keskittyy kuuntelemaan vastauksia 

ilman turhaa muistiin kirjoittamista. Myös analysoinnin voi hoitaa vapaamuotoi-

sesti, ja saatu aineisto on yksinkertaista analysoida teemojen mukaan. Koska 

analysointityylin voi päättää itse, on tutkijallakin mahdollisuus reflektoida tieto-

jaan, ja tuoda myös omia näkemyksiään esille. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2008.) 
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3.3 Haastattelun toteutus 

 

Teemoitetussa haastattelussa (liite 1) esitin vapaamuotoisia kysymyksiä, joihin 

Suomalainen vastasi omien näkemyksiensä mukaan. Kerroin haastattelun pää-

aihealueet tutkimushenkilölle etukäteen ennen haastattelun toteuttamista. Aloitin 

haastattelun keräämällä perustietoja haastateltavasta. Tämän jälkeen haastatte-

lun aiheet kohdistettiin markkinointiin. Haastattelussa haettiin vastauksia Suoma-

laisen omien kokemusten perusteella ajankohtaisiin asioihin huomiota kiinnittäen.  

 

Haastattelu toteutettiin toukokuussa 2020. Sovimme yhdessä etukäteen, että 

käymme haastattelun Skype-palvelussa videopuhelun välityksellä. Vallitsevan 

Covid-19-pandemian takia ylimääräistä kanssakäymistä ihmisten välillä tuli vält-

tää, joten totesimme, että etähaastattelu on paras vaihtoehto haastattelun toteu-

tukseen. Tallensin haastattelun puhelimeeni äänittämällä. Sovimme Suomalai-

sen kanssa jo haastattelutilanteessa suullisesti, ettei hän esiinny opinnäytetyössä 

anonyyminä. Lisäksi sovimme, että hän saa lukea opinnäytetyöni ennen sen lo-

pullista julkaisua. Tällä tavoin varmistan haastateltavan suostumuksen julkaista-

vaan materiaaliin. 

 

 

3.4 Haastattelun käsittely 

 

Äänittämisen jälkeen haastattelu on litteroitu eli kirjoitettu puhtaaksi tekstimuo-

toon. Litteroin koko haastattelun jättämättä sanaakaan pois ja muokkaamatta tut-

kimushenkilön puhetyyliä. Litteroinnin jälkeen aloitin haastattelun purkamisen 

keskittyen tutkimusaiheen kannalta olennaisimpaan sisältöön. Tämän jälkeen 

asetin haastattelun tulokset selkeästi eri teemojen alle, ja jätin tuloksiin ainoas-

taan aiheeseen parhaimmin liittyviä sekä eniten hyödyttäviä vastauksia.  

 

Tuon esille teemahaastattelussa saatuja tuloksia etenkin aineistolainauksin. 

Haastattelun analysointi alkaa jo tietojen keruuvaiheessa, esimerkiksi haastatel-

tavaa observoiden. Esitin haastattelussa lisäkysymyksiä haastattelurungon (liite 

1) ulkopuolelta aina tilaisuuden tullen. Lopullinen analyysi järjestää, jäsentää ja 

tiivistää aineistoa sillä tavoin, ettei oleellisia pääkohtia jää pois ja informaatioarvo 

pysyy merkityksellisenä. (KAMK 2020.) 
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4 Markkinointi 

 

 

4.1 Markkinoinnin määritelmä  

 

Vuonna 2008 American Marketing Association AMA julkaisi uuden määritelmän 

markkinoinnille. AMA:n luomaa määritelmää hyödynnetään globaalilla tasolla esi-

merkiksi markkinointiin liittyvissä kirjoissa sekä korkeakoulujen luentomateriaa-

lina, ja se on yksi tunnetuimmista markkinoinnin määritelmistä. (Maddox 2008.) 

Määritelmä päivitetään joka kolmas vuosi tarkoin valitun raadin toimesta relevant-

tiin muotoon ja viimeisin, vuonna 2017 päivitetty määritelmä tiivistyy seuraavaan 

lauseeseen: ”Markkinointi on aktiviteetti, joka on kokoelma instituutioita ja pro-

sesseja tarkoituksenaan luoda, kommunikoida, toimittaa ja vaihtaa tarjoamia, 

joilla on arvoa asiakkaille, osakkaille, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle ko-

konaisuudessaan.” (American Marketing Association 2020.)  

 

Jo AMA:n tekemästä selvityksestä voidaan päätellä, että markkinointi on käsit-

teenä laaja ja määritelmiä voi niin ollen olla useita. Markkinointi on taktiikka ja 

strategia, joka pitää sisällään monia osa-alueita. Pelkästään mainonta tai pro-

moaminen eivät yksin ole markkinointia, vaan pieni osa suurempaa toimintaa. 

Kaikki nämä toimet ja suunnittelu niiden ympärillä ovat osa suurta tapaa ajatella 

ja toimia, eli markkinointia. (Grönfors 2019.)  

 

Markkinointi on jatkuvasti muuttuvaa, ja uusia toimintamalleja ja työkaluja mark-

kinointiin tulee omaksua nopeaan tahtiin, jotta voi pysyä mukana kilpailussa 

(Pääkkönen 2017, 152). Kaikista parhaimmat tulokset saadaan luomalla luotta-

mussuhde asiakkaan ja markkinoijan välille, sillä yhä edelleen tärkeintä on ihmis-

lähtöisyys. Tämä korostuu tilanteissa, joissa markkinointi todella tekee vaikutuk-

sen. Esimerkiksi markkinoinnissa käytettävät kuvajulkaisut, joissa esiintyy itse 

yrittäjä tai yrityksen työntekijä, kiinnittävät usein huomion parhaiten. Markkinointi 

onkin ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan suhteisiin ja yhteisöllisyyteen 

pohjautuva, myyvä ja kilpailukykyinen tuote vuorovaikutteisesti toimien. (Musta-

lahti 2019, 23.)  
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4.2 Markkinoinnin tavoite  

 

Markkinoinnilla on konkreettisesti seuraavia tehtäviä: kysynnän ennakointi ja sel-

vittäminen, kysynnän luominen ja ylläpito, kysynnän tyydyttäminen ja kysynnän 

säätely (Bergström & Leppänen 2015, 22). Markkinointi on tärkeä keino tuoda 

yritys esille ja auttaa maksimoimaan sekä yrityksen näkyvyys että liikevaihto. Se 

ylläpitää ja kasvattaa yrityksen kilpailuetua sekä lisää tarjottavien tuotteiden hou-

kuttelevuutta ja myyntikatetta (Markkinointisuunnitelma 2020). Se mahdollistaa 

markkinoilla erottumisen luoden yrityksestä positiivista ja persoonallista kuvaa 

kuluttajille. (Kovanen 2014, 5).  

 

Tavoitteena on erottautua kilpailijoista sekä ylläpitää hyviä asiakassuhteita ja 

luoda uusia yhteyksiä (Kovanen 2014, 5). Markkinoinnin avulla saadaan välitettyä 

ajankohtaista tietoa yrityksen yleisestä tarjonnasta, tulevista tapahtumista sekä 

ajankohtaisista tarjouksista. Täsmällisiä tavoitteita voivat olla esimerkiksi koko-

naismyynnin kasvu, uuden tuotteen myynnin edistäminen tai nykyisten asiakkai-

den ostojen kasvattaminen (Bergström & Leppänen 2015, 30). Markkinointi mah-

dollistaa yritykselle myös esimerkiksi arvontojen pitämisen sekä ennalta 

arvaamattomista tilanteista tiedottamisen. Lisäksi markkinoinnilla voidaan arvi-

oida erilaisten kehitysideoiden kannattavuutta ja varmentaa asiakkaiden tyytyväi-

syys (Kauppila 2015, 8). 

 

 

4.3 Segmentointi   

 

Segmentointi on yksi markkinoinnin peruskäsitteistä. Sen tavoitteena on erilais-

ten asiakasryhmien etsiminen ja valitseminen markkinoinnin kohteeksi erottele-

malla asiakkaiden arvostuksia ja tarpeita. Asiakasymmärrystä hyödyntäen nämä 

edellä mainitut arvostukset ja tarpeet pyritään tyydyttämään kannattavasti kilpai-

lijoita paremmin. Segmentoinnin tuloksena luodaan segmentti eli asiakasryhmä, 

johon kuuluvilla on vähintään yksi ostamiseen liittyvä yhteinen piirre. Segmen-

toinnin avulla markkinointi saadaan kohdennettua oikeille asiakkaille valikoimalla 

sopivia markkinointialustoja ja käyttämällä halutulle segmentille osuvia materiaa-

leja. (Bergström & Leppänen 2015, 132–134.) 
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Segmentointi on aina yrityksen oma valinta, josta seuraa joidenkin asiakasryh-

mien pois sulkeminen. Teknisesti segmentointi voi olla helppo toteuttaa, mutta se 

vaatii myös rohkeutta asiakasryhmien valikoinnissa ja poissulkemisessa. Proses-

sissa on tärkeää kuunnella asiakkaita sekä toimia saadun palautteen mukaan. 

Vaikka yksittäisiltä asiakkailta saatavia palautteita voi olla haastavaa huomioida, 

voidaan segmentoinnin avulla saatavat mielipiteet jakaa määrällisesti hallittaviksi. 

Parhaimmillaan asiakassegmentointi antaa koko toimivalle organisaatiolle yhtei-

sen ymmärryksen siitä, kenelle organisaation tarjoamia palveluja kehitetään ja 

miten segmenteille markkinoidaan. (Perälahti 2019.) 

 

 

5 Markkinointiviestintä ja markkinointiviestinnän keinot  

 

 

5.1 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä on yksi suuri osa markkinointia. Käytännössä markkinointi-

viestintä on tavoitteellista viestintää, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi joko 

suoraa myyntiä tai vaikuttaa positiivisesti myynnin lisäämiseen. Markkinointivies-

tinnässä käytetään hyödyksi useita eri keinoja. Se koostuu kaikesta myyntiin liit-

tyvästä viestinnästä, kuten suullisesta, visuaalisesta sekä kirjallisesta viestin-

nästä, ja muista viestinnän keinoista, jotka ovat asiakkaille kohdennettuja. 

Markkinointiviestinnässä korostuvat myös henkilökohtaisten myyntitilanteiden ja 

tapahtumien tärkeys markkinoinnin kokonaiskuvassa. (Kadziolka 2016.) 

 

Markkinointiviestintä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää viestinnässä rehel-

lisesti omaa ääntä ja luoda yrityksestä persoonallista kuvaa. Viestintä on tärkeää 

pitää säännöllisenä ja aktiivisena vain sellaisissa kanavissa, jotka ovat juuri yri-

tyksen kohderyhmälle sopivia näkyvyyden maksimoinnin kannalta. On muistet-

tava, että jo pelkästään asiakkaiden lähettämiin sähköposteihin, palautteisiin tai 

esimerkiksi Facebook-julkaisun kommentteihin vastaaminen on markkinointivies-

tintää, ja kaikella on vaikutus yrityksen kokonaiskuvaan ja tuloksen saamiseen. 

(Kadziolka 2016.) 
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5.2 Henkilökohtainen myyntityö ja mainonta  

 

Henkilökohtainen myyntityö markkinointiviestinnän keinona tarkoittaa erityisesti 

messuilla ja muissa vastaavissa tapahtumissa tapahtuvia kohtaamisia, joissa ol-

laan jatkuvasti kanssakäymisissä asiakkaiden sekä myös mahdollisten yhteistyö-

kumppaneiden tai sidosryhmien kanssa. Henkilökohtaista myyntityötä on myös 

esimerkiksi kaupassa tapahtuva ostoprosessi kaupan myyjän ja maksavan asi-

akkaan välillä. Kaikki vuorovaikuttaminen ja tilanteet, joissa asiakkaalle vastataan 

henkilökohtaisesti, joko esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä tai kasvotus-

ten kohdatessa, ovat henkilökohtaista myyntityötä. (Puranen 2017.) 

 

Mainonta on yleensä maksettua tiedottamista tuotteista ja palveluista. Sen avulla 

tavoitellaan kerralla suurta yleisöä. Mainontaan voi hyödyntää useita eri tapoja, 

joista tunnetuimpia ovat TV- ja radiomainokset. Mainontaan kuuluvat myös esi-

merkiksi julisteet ja esitteet, sosiaalinen media, lehtimainokset sekä muun mu-

assa erilaiset kyltit ja pakkaukset. Usein markkinoinnista puhuttaessa monet 

saattavat virheellisesti ajatella sen olevan pelkästään mainontaa ja mainoksia. 

(Mustalahti 2019, 13.) 

 

 

5.3 Myynnin edistäminen ja tiedotus- ja suhdetoiminta  

 

Myynnin edistäminen tarkoittaa usein lyhytkestoista toimintaa, jonka tavoitteena 

on kannustaa myyjiä myymään ja kuluttajia ostamaan tuote tai palvelu. Tämä voi 

tarkoittaa tehostettua myyntiä esimerkiksi kampanjan tai kuponkien muodossa, 

ja promoamista muun muassa tapahtumien osalta. (Kadziolka 2016.)  Nykyään 

erilaiset sosiaalisessa mediassa tapahtuvat arvonnat ovat nostaneet suosiotaan. 

Arvontojen tavoitteena on myös edistää myyntiä samalla näkyvyyttä kasvattaen.  

 

Tiedotus- ja suhdetoiminnan (= PR, public relations) tarkoituksena on rakentaa 

ja ylläpitää hyviä suhteita sidosryhmiin luoden samalla myönteistä kuvaa yrityk-

sestä. Tiedotus- ja suhdetoiminnan ylläpitäminen on myös keino karsia mahdol-

lisia negatiivisia huhuja, muistoja tai tarinoita yritykseen liittyen ja korvata ne po-

sitiivisilla kokemuksilla. Aktiivinen tiedottaminen on tärkeää mielikuvien luomisen 
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kannalta.  (Mustalahti 2019, 13.) Käytännön esimerkkejä tiedotus- ja suhdetoi-

minnasta voivat olla esimerkiksi hyväntekeväisyys sekä erilaisten puheiden ja tie-

dotustilaisuuksien pitäminen (Puranen 2017).  

 

 

6 Kimmelin markkinoinnin nykytilanne  

 

 

Kimmelin markkinointikanavat pysyivät täysin hiljaisina aina huhtikuusta 2020 

heinäkuuhun 2020 saakka Covid-19-pandemian takia. Marraskuussa 2020 Kim-

melin somekanavissa alkoi näkyä taas useampia julkaisuja, kun pikkujoulukau-

den esiintyjiä alettiin markkinoimaan. Lähes kaikki pikkujoulut jouduttiin kuitenkin 

perumaan, ja marraskuun jälkeen julkaisuja on tehty vain muutama.  

 

Kimmelin markkinointi keskittyy sosiaaliseen mediaan ja sen eri kanaviin. Käyte-

tyimpiä markkinointialustoja ovat Facebook, Instagram ja Liveto-lippupalvelu. Li-

veton kautta asiakkaat saavat ostettua Kimmelin keikoille ennakkolippuja. Edellä 

mainituista käytetyin alusta on Facebook. Facebookissa julkaistaan kaikki Kim-

melin tapahtumat, jonka lisäksi siellä järjestetään muun muassa erilaisia arvon-

toja. Arvontojen palkintona on usein esimerkiksi ilmainen sisäänpääsy arvon-

nassa nimettyyn tapahtumaan.  

 

Sosiaalisen median lisäksi Kimmelin markkinoinnissa hyödynnetään painatettua 

materiaalia. Tapahtumista tehdään julisteita ja erityisesti pikkujoulukaudella niitä 

nähdään ympäri kaupunkia. Joissakin tapahtumissa hyödynnetään myös jaetta-

via tai esimerkiksi korkeakoulujen aulatiloihin jätettäviä flyereita eli pienpainat-

teita. Tapahtumien mainoksia nähdään silloin tällöin myös paikallislehdissä sekä 

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ravintoloiden mainostauluissa.   

 

Kimmelillä ei ole erikseen markkinointiin palkattua henkilöä vaan markkinoinnin 

hoitaa yökerhon henkilökunta. Kellään ei ole markkinointiin liittyvää koulutustaus-

taa joitain yksittäisiä kursseja lukuun ottamatta.  Markkinoinnin voi hoitaa hyvin 

myös ilman siihen palkattua ammattilaista, mutta silloin olisi hyvä sopia erityisesti 
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sosiaalisessa mediassa markkinoinnille vastuuhenkilö tai -henkilöt. Pohjois-Kar-

jalan Osuuskauppa järjestää tietyin väliajoin hyödyllisiä koulutuksia henkilökun-

nalleen markkinointiin liittyen, ja koulutukseen osallistujat saavat hyvät avaimet 

sosiaalisessa mediassa markkinoinnissa onnistumiseen.  

 

Kimmelin markkinointi vaatii säännöllisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Tähän asti jul-

kaisuja on tehty melko irrallisesti. Olisi hyvä, että markkinointiin olisi olemassa 

jonkinlainen suunnitelmapohja, jota voisi hyödyntää kaiken markkinointimateriaa-

lin julkaisemisessa. Kimmelin markkinointi oli vuonna 2019 matkalla parempaan 

suuntaan: yökerho sai lisää näyttökertoja ja seuraajia sosiaalisessa mediassa. 

Suosion kasvua riitti kevääseen 2020 saakka, kunnes Covid-19-pandemian takia 

yökerho jouduttiin sulkemaan ja julkaisujen tekeminen keskeytyi. Markkinointia 

yhä kehitettäessä ja yksityiskohtia hioessa tulokset tulevat parantumaan. Kimme-

lin kohdalla esimerkiksi kuvien laatuun panostaminen olisi hyödyllistä. Markki-

noinnissa kannattavaa olisi pitää yllä tiettyä linjaa esimerkiksi julkaisujen mää-

rässä jokaisen tapahtuman kohdalla. Toki joitakin tapahtumia voi korostaa 

markkinoinnilla enemmän, mutta jokaisen tapahtuman tulisi kuitenkin saada ta-

sapuolisesti julkaisukertoja, ja tätä kautta myös herättää kiinnostusta.  

 

 

7 1970–1980-luvun diskokulttuuri  

 

 

7.1 Diskokulttuuri 

 

1970-luvulta eteenpäin aina 1980-luvulle saakka diskomusiikki yleistyi ympäri 

maailman. Musiikki oli menevää ja tanssittavaa, ja diskot, tai ”diskoteekit”, yleis-

tyivät. Musiikkitahdin väitettiin olevan jopa haitallista sydämelle. (Riikonen 2018.) 

Diskolla oli kuitenkin suuri positiivinen vaikutus maailmaan. Laulut kertoivat rak-

kaudesta, yhdessä olemisesta, ja maailman parantamisesta (Haider 2018). 

 

Musiikki toi ihmisiä yhteen myös tanssilattialla. Tanssilattia ei ollut enää ainoas-

taan heteropareille, vaan koko yleisö oli yhtä laulaessaan kappaleita yhteen ää-

neen ja tanssiessaan musiikin tahtiin. Uraauurtavan DJ ja tuottaja Nicky Sianon 
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(2018) mukaan diskoaika oli kuin ”rakkauden epidemia”. Disko toi yhteen erilaisia 

ihmisiä ja hyväksyntä kasvoi maailmanlaajuisesti. Diskoteekin kulta-aikana myös 

musiikintuottajat pääsivät loistamaan, sillä nyt hittejä tehtiin enemmän klubeilla 

kuin radiossa. (Haider 2018.)  

 

Itä-Lontoon yliopiston professori ja diskotietäjä, tanssimusiikin historiasta kirjoit-

tanut Tim Lawrence kertoo Stokesin (2017) haastattelussa diskon vaikutuksista 

maailmaan. Lawrence on samaa mieltä Sianon kanssa siitä, että disko pelasti 

tanssimisen, vaikutti positiivisesti DJ:n ammattiin ja muuhun musiikkituotantoon 

ja edesauttoi sosiaalista vapautumista. Lawrence mainitsee lopuksi diskon vaiku-

tuksen jatkuvan edelleen, sillä diskomusiikki loi perusteet nykyajan tanssimusii-

kille. Disko-nimitys jäi pois ylimainostamisen takia, mutta diskon vaikutukset elä-

vät edelleen musiikissa ja sosiaalisten muurien murtamisessa. (Stokes 2017.)  

 

 

7.2 Studio 54 

 

Studio 54 oli New Yorkin Manhattanilla sijaitseva legendaarinen yökerho ja ”dis-

komanian” sydän (Haider 2018). Yökerho avattiin 1970-luvulla. Se oli kyseisen 

vuosikymmenen symboli ja maailman kuuluisin yökerho. Yökerhon perustivat ka-

verukset Ian Schrager ja Steve Rubell, jotka ponnistivat pimennosta julkisuuteen 

nopeasti yökerhon maineen kasvaessa. (Tyrnauer 2018.)  

 

Ian ja Steve olivat olleet ystäviä jo pitkään ennen niin sanotun Studion avaamista. 

Schrager sai ajatuksen yökerhon avaamisesta, ja Rubell lähti ajatukseen mu-

kaan. He kävivät useilla New Yorkin Manhattanin yökerhoilla, ja sitä kautta suun-

nittelivat omaa liikeideaansa. He halusivat perustaa yökerhojen helmen, joka äl-

listyttää, mullistaa ja muuttaa maailmaa. Lähtökohtana oli perustaa New Yorkin 

paras yökerho. He vuokrasivat vanhan ooppera- ja teatterirakennuksen ja perus-

tivat yökerhon sinne. (Tyrnauer 2018.) 

 

Yökerhosta tuli ilmiö. Jo avajaisiltana vuonna 1977 yökerho saavutti mahtavan 

suosion, ja siitä eteenpäin juhlijoita oli aina yli yökerhon tilavuuden. Avajaisia var-
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ten 33-vuotias Schrager ja 29-vuotias Rubell lähettivät tuhansia kutsuja ja tilasi-

vat limusiinikyytejä valikoiduille asiakkaille. Studiossa nähtiin paljon julkisuuden 

henkilöitä, kuten Hollywood-tähti Elizabeth Taylor, pop-sensaatio Michael Jack-

son, maailmankuulu näyttelijä Sylvester Stallone ja The Rolling Stones -rockyh-

tyeen keulahahmo Mick Jagger. Studioon pääsi julkisuuden henkilöiden lisäksi 

muitakin, ja kerran siellä nähtiin jopa valkoinen hevonen. Valtavan suosion takia 

yökerhon ovimiehet olivat häikäilemättömän valikoivia, ja sisään päästettiin vain 

heidän mielestään sopivan näköisiä asiakkaita. Ihmiset olivat valmiita jopa muut-

tamaan ulkonäköään sisäänpääsyn takaamiseksi. (Tyrnauer 2018.) 

 

Studio oli sisustukseltaan teatterimainen. Sisustuksessa käytettiin paljon värillisiä 

valoja, peilejä, kasveja sekä ilmapalloja. Studiossa käytettiin myös sumu-, lumi- 

ja konfettikoneita. Yökerhossa oli muun muassa oma valomiehensä, kun yleensä 

valotekniikan hoitaa yökerhon DJ. Studio oli kuin toinen maailma, ja tunnelma 

sisällä oli huoleton. Yökerho oli tunnettu nimenomaan tunnelmastaan ja vapau-

den tunteesta, jonka se loi asiakkailleen. Yhteisöllisyys oli käsinkosketeltavaa, ja 

Studiossa jokainen sai olla ja näyttää juuri sellaiselta kuin halusi. 1970-luvulla 

alkoi tapahtua sosiaalista vapautumista, ja myös sukupuolivähemmistöihin kuu-

luvat olivat Studiossa turvassa. Se oli paikka, jossa sai paeta todellisuutta ja olla 

täysin estoton ilman huolta tuomitsemisesta. (Tyrnauer 2018.) 

 

Yökerhon toimintaa varjostivat perustajien huolettomuus ja huolimattomuus. Yö-

kerhossa käytettiin paljon huumausaineita, ja rahaa liikkui valtavia määriä. Viran-

omaisten epäilysten myötä yökerhoon suoritettiin ratsioita piilotettujen huumei-

den ja rahojen takia. Lopulta sekä Ian Schrager että Steve Rubell tuomittiin 

vankeusrangaistukseen veropetoksesta ja yökerho suljettiin. Studio 54 ehti olla 

auki yhteensä 33 kuukautta. (Tyrnauer 2018.) 

 

Studio 54 oli ennennäkemätön yökerho, josta tuli 1970-luvun ilmiö. Ian Schrager 

ja Steve Rubell halusivat perustaa New Yorkin parhaan yökerhon, ja Kimmeliin 

halutaan järjestää Joensuun ja koko Pohjois-Karjalan parhain yökerhotapah-

tuma, Kimmel Goes Studio 54. Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuma teemoitetaan 

alkuperäisen Studio 54:n ympärille. Samankaltaisuuksia luodaan yökerhoon eri-



 19 

tyisesti näyttävästi tehdyllä koristelulla, tapahtumassa näkyvillä hahmoilla ja yh-

teenkuuluvuuden tunteella. Tapahtuma on kaikille avoin, ja Studio 54:n tapaan 

tapahtumassa nähdään paljon erilaisia ihmisiä. Tarkoituksena on tehdä tapah-

tuma, jossa asiakkaat saavat nauttia huolettomuudesta ja uudesta, ällistyttävästä 

ympäristöstä.  

 

 

8 Haastattelun tulokset  

 

 

8.1 Perustietoa  

 

Tässä luvussa käydään läpi haastattelun tuloksia teemoitetun haastattelun pää-

aihealueisiin huomiota kiinnittämällä, joita ovat sosiaalinen media, markkinointi-

suunnitelma, yökerhon tapahtumamarkkinointi ja tulevaisuuden näkymät. Haas-

tateltava Silja Suomalainen käyttää omana toiminimenään ja henkilöbrändinään 

nimeä Sometar, jota hän käyttää muun muassa puhujakeikoilla. Hän on työsken-

nellyt yrittäjänä SomeStories Oy -yrityksessä vuoden 2020 alusta saakka, jossa 

aloitti yhtiökumppani saman vuoden maaliskuussa. SomeStories Oy tekee mark-

kinointia laajasti, mutta on erikoistunut some- ja digimarkkinointiin. Tämän lisäksi 

he tekevät esimerkiksi fyysisiä paikallislehti Karjalaisen mainoksia sekä bande-

rolleja, logosuunnittelua, koulutuksia ja nettisivuja yrityksille. 

Se mihin eniten keskitymme ja mistä meidän asiakkuudet isolta osalta 
koostuu on juuri some-markkinointi, eli tehdään somesisällöntuotantoa 
ja maksettuja mainoskampanjoita, suunnitellaan somestrategioita ja 
brändiä somen taakse. Moni yritys tekee somea, mutta ei ole käsitystä 
siitä, mitä siellä kannattaisi nostaa, mitä on yrityksen vahvuudet, tai 
millä asioilla niiden kannattaisi tuoda itseään esille somessa niin au-
tamme niissä asioissa sekä koulutetaan ja neuvotaan, ja kaikkea mah-
dollista, mitä siihen liittyy! (Suomalainen 2020.) 

Suomalainen valmistui vuoden 2018 jouluna filosofian maisteriksi Itä-Suomen yli-

opistosta, jossa hänen pääaineenaan oli mediakulttuuri ja viestintä. Tämän lisäksi 

hän opiskeli samanaikaisesti kauppakorkeakoulussa johtamista ja markkinointia. 

Yrittäjäksi hän päätyi siksi, että hän ajatteli kokemuksensa perusteella mahdolli-

suuksiensa olevan vapaammat kuin esimerkiksi perinteisessä virastossa toimimi-

sessa. Yrittäjänä myös tavoitteet voi nostaa niin korkealle kuin itse haluaa.  
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8.2 Sosiaalinen media  

 

Nykyään sosiaalisessa mediassa, eli ”somessa” markkinoidessa käytetään 

melko paljon lyhyitä videoita markkinointimateriaalina. Tämänhetkisistä some-

markkinoinnin trendeistä puhuttaessa Suomalainen mainitsi myös lyhyet videot, 

ja että vastaavat trendit ovat yleensä melko ohimeneviä eikä niihin välttämättä 

kannata niin sanotusti ”hurahtaa.” Esimerkiksi tällä hetkellä nouseva videopalvelu 

TikTok on täynnä lyhyitä humoristisia videopätkiä, mutta Instagramiin videoita lai-

tettaessa ovat videot usein visuaalisempia ja kauniimpia sekä tavoittavat parem-

min kohdeyleisöä. Tällaiset lyhyet videot, jotka usein antavat mielikuvia asiak-

kaille jostain tulevasta tapahtumasta, ovat nykyään mielenkiintoisempia kuin 

yksittäiset kuvat. Myös niin sanottu ”liikkuva kuva”, kuten mobiilisovelluksissa 

käytettävä GIF, herättää ihmisten kiinnostusta. Usein hakusanoilla valittavia 

GIFejä voi lisätä julkaisuihin ja kommentteihin tavallisten kuvien tapaan. 

 

Muun muassa tapahtumien kohdalla hyvin toteutetun teaser-videon julkaisemi-

nen on hyvä ratkaisu. Tällaisen videon tarkoituksena on välittää katsojalle samaa 

tunnetta, jota tapahtumalla halutaan luoda. Teaser-videon luomisen ei tarvitse 

olla suuri videonkuvausprojekti onnistuakseen, vaan videon voi toteuttaa esimer-

kiksi valokuvin.  

 

Ylitse kaikkien ”pikatrendien” Suomalainen mainitsee tärkeimpänä kuitenkin yk-

sinkertaisesti hyvän sisällön luomisen. Tämä tarkoittaa sitä, että koska ihmiset 

viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa tulisi sisällön olla niin mukaansa 

tempaavaa, että sitä jaksaa ja haluaa katsella.  

Luodaan semmoisia sisältöjä mitkä ei ole markkinointia tai myyntiä, 
vaan ne on vaan hyviä sisältöjä. Yritetään saada yritysviestinnässäkin 
ihmiset kuluttamaan niitä sisältöjä, ilman että he edes huomaavat nii-
den olevan mainoksia tai markkinointia. Kohderyhmän kautta lähtisi 
miettimään, että millaiset sisällöt puhututtaa niitä, ja luo semmoisia si-
sältöjä, jotka olisivat niiden ihmisten mielestä muutenkin kiinnostavia, 
ja liittää ne siihen teemaan ja taustaan. (Suomalainen 2020.) 

Suomalaisen mukaan sama edellä mainittu asia vaikuttaa myös positiivisesti suu-

ren kohdeyleisön tavoittamiseen. Sen lisäksi että sisältö on luonteeltaan sellaista, 

että sitä haluaa kuluttaa, tulisi sen myös olla laadukasta suuren suosion saadak-
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seen. Kuvien laadukkuus antaa jo automaattisesti mielikuvan siitä, että markki-

nointi on ammattitaitoista. Konkreettisena asiana esiin nousee myös se, että 

yleensä esimerkiksi pelkkä teksti ei riitä herättämään suuren yleisön mielenkiin-

toa, vaan hyvän tuloksen saamiseksi tarvitaan ehjä kokonaisuus, joka voi käsittää 

muun muassa tekstin lisäksi hyvän kuvan tai videon. Suuren suosion saamisessa 

ja kohdeyleisön tavoittamisessa Suomalainen pitää kuitenkin tärkeimpänä sitä, 

että julkaistu materiaali herättäisi katsojassaan jonkinlaisen tunteen. Tämän on-

nistuessa esimerkiksi kuvan laadulla ei välttämättä ole juuri siinä hetkessä niin 

suurta merkitystä, vaan julkaisu voi sisältää vaikka hyvän vitsin tai jonkin tarinan.  

Jos esim facebookissa saa luotua jotain sellaista, mikä koskettaa ih-
misiä, tai heille tulee fiilis että, ”tää on hauska, mie haluun jakaa tän, 
mie haluun tykätä tästä”, niin sit siitä tulee viraali. Jos julkaisut on liian 
neutraaleja eikä herätä mitään tunteita, niin ne ei leviä laajalle. Me 
nähdään tuhansia someviestejä päivässä, niin jos haluat että ihmiset 
pysähtyy jonkun kohdalle, niin sen pitää olla oikeesti mieleenpainuva 
kuva ja hyvä teksti, ja sie haluat lukea sen ja esimerkiksi instagramissa 
painaa ”lue lisää”. Se vaatii sen, että kaksi ekaa riviä on jotain niin 
siistiä, että siun on pakko painaa ”lue lisää.” (Suomalainen 2020.)  

Kohdeyleisön tavoittamiseen vaikuttavat myös markkinointialustan valitseminen 

ja julkaisuaika. Jos yrityksellä on jo olemassa esimerkiksi Facebook-sivu ja siellä 

yleisöä, niin sitä kannattaa hyödyntää. Sama asia koskee myös muita sosiaalisen 

median markkinointikanavia. Markkinointialustaa valittaessa tulee pitää mielessä 

myös toivottu asiakasryhmä ja se, mikä on tämän asiakasryhmän kohdalla olete-

tusti käytetyin alusta. Jos taas mietitään julkaisuaikaa, ovat iltatunnit yleensä te-

hokkaimpia ihmisten tavoittamiseen – ihmiset selaavat eniten somea kello 18–21 

välillä. Suomalainen kuitenkin muistuttaa, että vastaanotto ja se, kuinka moni jul-

kaisun näkee, ei liity aina aikaan, vaan tähän vaikuttaa muun muassa myös al-

goritmi, eli kuinka paljon ja missä vaiheessa julkaisu saa reaktioita. Jos kuitenkin 

haluaa julkaista silloin, kun ihmiset ovat eniten somessa, on ilta yleensä parhain 

aika.  

 

 

8.3 Markkinointisuunnitelma 

 

”Jos on kasvutavoitteita ja tarvitsee näkyvyyttä, niin se suunnitelmallisuus on su-

per tärkeää siinä. Jos katsoo kaikkia onnistujia, niin ne on aika tarkkaan linjanneet 
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sen mitä tekevät, esimerkiks markkinoinnissa ja viestinnässä.” Suomalaisen mu-

kaan suunnittelu on avain parempaan menestykseen. Jos taustalla on selkeästi 

määritelty brändi ja tavoitteet, ja niiden pohjalta on tehty suunnitelma, jota toteu-

tetaan, on onnistumisen mahdollisuus paljon suurempi kuin silloin, jos vain ko-

keillaan eri ideoita miten sattuu. Tärkeimpänä asiana markkinointisuunnitelman 

luomisessa Suomalainen pitää sitä, että uskoo omiin vahvuuksiinsa, ja tietää, 

mitä esimerkiksi oma tapahtuma antaa ihmisille ja miksi heidän pitäisi sinne tulla.  

 

Markkinointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä puhuttaessa Suomalainen nosti 

esiin seuraavia tärkeitä asioita: markkinointisuunnitelman tulisi määrittää muun 

muassa tapahtuman kohdeyleisö, teemat, puhetyyli, ja se, millaisia viestit ylipää-

tään ovat, eli mikä puhuttelee kyseistä kohdeyleisöä. Markkinointisuunnitelmaan 

kannattaa jättää liikkumavaraa. Sen tarkoitus on tuoda markkinoinnin pääasiat 

esille ajatuksia ja ideoita hyödyntäen, mutta ei kuitenkaan sanella kaikkea niin, 

ettei muutoksia voisi vielä tehdä. Aikataulu ja julkaisujen määrä ovat kyllä tarpeel-

lisia etukäteen suunniteltavia asioita, mutta esimerkiksi kuvatekstejä on turha ide-

oida valmiiksi niin ettei niissä olisi enää mahdollisuutta muutoksille. Aikataulua 

tulee miettiä laajasti jo hyvissä ajoin, sillä sen tekemiseen vaikuttaa muun mu-

assa tapahtuman suuruus. Jos kyseessä on stadionkeikan kokoinen, yhden ker-

ran tapahtuva tapahtuma, voi markkinoinnin aloittaa jo vuosi ennen tapahtuma-

päivää. Pienen tapahtuman markkinointia olisi taas turha aloittaa yhtä aikaisin. 

Aikataulussa tulee huomioida myös juhlapyhät ja vuodenaika, ja pohtia sitä, mi-

ten ihmisten ostokäyttäytymiseen pystyisi milloinkin vaikuttamaan. Esimerkiksi 

vapun tai pääsiäisen aikaan kannattaa pohtia sitä, haluaako markkinointia kes-

kittää ajalle, jolloin kanavat ovat täynnä muidenkin tekemiä viestejä.  

 

 

8.4 Yökerhon tapahtumamarkkinointi  

 

Yökerhon markkinoinnista puhuttaessa esille nousee se, että markkinointi voi 

usein olla haastavaa kohdeyleisön nuoren iän takia. Nuorelle yleisölle uskottava 

markkinointi on tärkeää, mutta liiallinen yrittäminen ei ole hyvästä. Materiaalin 

tulisi olla rentoa, niin sanotusti ”coolia”, muttei kuitenkaan kiusallisella tai epäus-

kottavalla tavalla. Nuoret ovat Suomalaisen mukaan usein kriittisiä markkinoinnin 

suhteen. Nuorille iltaravintoloita markkinoidessa on tarpeellista löytää kultainen 
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keskitie onnistuakseen. Näissä tapauksissa esimerkiksi aikaisemmin mainittuja 

trendejä, kuten TikTokin käyttöä, kannattaa harkita tarkasti. Jos esimerkiksi Tik-

Tok videopalvelussa nousisi uusi tanssivideotrendi, jonka ravintolatyöntekijät ha-

luaisivat toteuttaa ja jakaa markkinointikanavissaan, kannattaisi siinä vaiheessa 

pohtia sitä, kuinka kohdeyleisö sisältöön reagoisi: olisivatko katsojat videosta 

enemmän innoissaan ja jakaisivat sitä mahdollisesti eteenpäin positiivisissa mer-

keissä, vai voisiko vaikutus olla päinvastainen, ja videota pidettäisiin kiusaannut-

tavana, jolloin vastaanotto olisi sen mukainen? Myös kiusallisella tavalla toteute-

tulla videolla voi saada paljon huomiota, mutta silloin huomio voi kiinnittyä 

toissijaisiin asioihin eikä yritys hyödy sisällöstä taloudellisesti.  

 

Suomalainen kertoo, että yökerhon tapahtumien markkinointi aloitetaan yleensä 

sillä perusteella minkä hintaiset liput ovat – mitä kalliimmat liput, sitä aiemmin 

markkinointi aloitetaan. Jos kyseessä on yhtyekeikka, jonka liput ovat kalliimmat 

kuin vaikka teematapahtuman, kannattaa keikasta olla maininta yrityksen sivuilla 

ja somessa jo hyvissä ajoin, esimerkiksi pari kuukautta ennen tapahtumapäivää. 

Silloin keikasta kiinnostuneille jää aikaa suunnitella tapahtumaan pääsyään. Jos 

kyseessä on alle 10 euron tapahtuma, voi markkinoinnin aloittaa vaikka kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa, jotta ihmisten mielenkiinto tapahtumaa kohtaan säi-

lyy. Jos taas kyseessä on kalliimpi, esimerkiksi 20-50 euron tapahtuma, niin sil-

loin markkinointi täytyy aloittaa jo kuukausia ennen, koska tapahtuma on jotain, 

johon ihmiset halutessaan satsaavat.  

 

Julkaisujen määrä on myös tarkoin harkittava asia. Liiallinen julkaiseminen on 

loppujen lopuksi ärsyttävää ja johtaa jopa somessa seuraamisen lopettamiseen. 

Sopiva julkaisujen määrä yökerhon tapahtumalle on Suomalaisen mukaan kol-

mesta neljään. Silloin julkaisuja ei ole liikaa, mutta kuitenkin sen verran, etteivät 

tapahtumat unohdu. Tämän lisäksi voi hyödyntää esimerkiksi Instagramin tarinat-

osuutta, johon voi lisätä materiaalia vuorokauden ajaksi. Instagram-tarinat ovat 

usein nopeasti selattavia, mutta jokaisen selailijan käynti rekisteröityy tilin haltijan 

katsottavaksi. Näin ihmisten mielenkiintoa voi myös seurata. Jos ensimmäinen 

tarina on saanut 300 näyttökertaa, mutta näyttökerrat tippuvat esimerkiksi viiden-

nen tarinan kohdalla puoleen, voi silloin miettiä, onko julkaisuja jo liikaa ja kiin-

nostavatko ne ihmisiä enää.  
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Joko viestinnässä on vääränlaiset viestit ja tyylit, eli ihmisiä ei ne kiin-
nosta, tai sitten niitä ärsyttää koko konsepti ja ne ei halua niitä nähdä. 
Sit taas, jos ne kaikki samat tyypit kattoo ne alusta loppuun, niin eh-
dottomasti kannattaa niitä jatkossakin hyödyntää, kun ne ihmisiä kiin-
nostaa. (Suomalainen 2020.) 

Yökerhon tapahtuman markkinoinnin voi toteuttaa esimerkiksi niin, että painottaa 

markkinoinnin erityisesti siihen ajankohtaan, kun ihmisten toivotaan ostavan liput 

tapahtumaan. Tämä voi tarkoittaa samaa viikkoa, jolloin tapahtuma järjestetään.  

Tosi usein tapahtumamarkkinoinnissa on se kiva puoli, että siihen voi 
keksiä jotain extraa: sen ei tarvitse olla aina vaan se, että tehdään sys-
temaattisesti somejulkaisuja siitä, että ”tapahtuma on tulossa, tule si-
näkin!” Vaan se mikä tapahtumamarkkinoinnissa toimii todella hyvin, 
on se, että yritetään sitouttaa ihmisiä ihan jollain muulla. -- Tapahtu-
mamarkkinoinnissa, mitä enemmän pystyy näyttämään ihmisille etu-
käteen, että tällaista tulee olemaan, ja saadaan ne odotukset ja lu-
paukset korkealle, niin se on täydellinen onnistunut markkinointi. 
(Suomalainen 2020.) 

Ennen tapahtumaviikkoa markkinointi voi olla teaser-tyyppistä – luodaan ihmisille 

mielikuvia tulevasta tapahtumasta, ja kasvatetaan kiinnostusta osallistua tapah-

tumaan. Markkinoinnin ei tarvitse olla tylsistyttävää. Julkaisut voivat olla kohde-

ryhmästä ja tapahtumasta riippuen esimerkiksi räikeän tyylisiä, ja muusta sosiaa-

lisen median sisällöstä erottuvia.  

 

 

8.5 Tulevaisuuden näkymät  

 

Suomalainen uskoo, että tulevaisuudessa tullaan näkemään yhä enemmän no-

peita ja helppokäyttöisiä markkinoinnin trendejä. TikTokin osoittaman suunnan 

jälkeen voidaan julkaista vastaavia nopeita videoita tukevia sovelluksia, joiden 

käyttö perustuu nopeuteen ja helppoon kuluttamiseen. Lisäksi hän mainitsee sen, 

että markkinoinnissa jatkuvasti teot nousevat puheiden edelle. Tällä Suomalai-

nen tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi erilaisten puheita tukevien tekojen vide-

ointia.  

Esimerkkinä tässä nyt se, että joku yritys voi vaikka hirveesti kertoo, 
että me välitetään luonnosta ja ollaan ympäristöystävällinen yritys, 
mutta sitten vasta kun ne kertoo vaikka, että meidän tuotoista 10 pro-
senttia laitetaan hyväntekeväisyysjärjestölle tukemaan luonnon moni-
muotoisuutta, niin siinä vaiheessa ne on vähän niin kuin tehny sitä, 
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mitä ne kertoo olevansa. Kaikki tämmöiset teot osana sitä brändiä tu-
lee varmasti kasvamaan vielä siitä, mitä ne tällä hetkellä on. (Suoma-
lainen 2020.) 

Haastattelu tehtiin 19.5.2020, jolloin Covid-19-pandemian aiheuttamia rajoituksia 

oli juuri purettu. Suomessa vallinnut poikkeustila julistettiin päättyneeksi touko-

kuun puolessa välissä, mutta muun muassa ravintoloiden rajoitukset jatkuivat 

edelleen. Tämä tarkoitti sitä, että anniskeluravintolat pysyivät kiinni toukokuun 

loppuun saakka. (Muilu & Pylkkö 2020.)  

 

Poikkeustilalla oli suuri vaikutus ihmisten toimintatapoihin niin töissä kuin vapaa-

ajalla. Moni teki töitä etänä, ja vapaa-aikakin vietettiin suureksi osaksi kotona, 

koska esimerkiksi normaalit illanvietot julkisissa paikoissa eivät olleet mahdolli-

sia. Suomalainen näki ajalla olevan kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia mark-

kinoinnin saralla:  

Hyvät sisällöt saa enemmän näkyvyyttä: ihmiset viettää enemmän ai-
kaa puhelimilla, ja ne haluaa enemmän kuluttaa sisältöjä, niin näyttö-
kerrat nousee niillä sisällöillä, jotka on hyviä. Toinen mikä on konkreet-
tinen, niin Facebookin mainosraha on tosi edullista tällä hetkellä! 
Sinne jos laittaa nyt rahaa, niin saa rahoillensa parempaa vastinetta 
kuin vaikka pari kuukautta sitten! (Suomalainen 2020.) 

 

 

8.5 Yhteenveto 

 

Kuten haastattelustakin käy ilmi, käytetään sosiaalisessa mediassa uusia työka-

luja markkinointiin.  Tällä hetkellä suosituimpia ovat lyhyet videot. Olen Suoma-

laisen kanssa samaa mieltä siitä, että videoita on hyvä hyödyntää markkinoin-

nissa. Videon välityksellä saadaan parhaiten välitettyä tunnetta ja tuotua 

halutessaan esiin ihmiset sosiaalisen median takaa. Yökerhon markkinointia aja-

tellessa voi olla jopa suositeltavaa luoda välillä sisältöä, jossa esimerkiksi henki-

lökunta esiintyy rentoon tyyliin ilman etukäteen suunniteltuja maneereja. Tämän-

kaltaisen sisällön näkeminen herättää katsojassa usein tasavertaisuuden 

tunnetta. Parhaimmillaan yritystilejä, jotka luovat ainakin aika-ajoin rehellistä ja 

niin sanotusti arkista sisältöä, alkaa seuraamaan yhtä mielellään kuin hyvän ys-

tävän sosiaalista mediaa. Ehdottomasti mieleenpainuvimmat julkaisut jokaisessa 

tiedotusvälineessä ovat sellaisia, jotka herättävät jonkin tunteen.  
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Vuonna 2020 Covid-19-pandemia valtasi myös sosiaalisen median, ja moni var-

masti jopa tuskastui jatkuvasta uutisoinnista somessa. Ihmiset halusivat uuvutta-

van tiedon lomassa selata kevyttä sisältöä, ja uskon, että se on yksi syy esimer-

kiksi TikTokin räjähdysmäiselle suosiolle. Vuonna 2020 TikTokin hyödyntäminen 

yökerhon markkinoinnissa olisi mielestäni voinut toimia menestyksekkäästi. Yö-

kerhot olivat osan vuodesta kokonaan suljettuina ja suuren osan vuodesta 

avoinna rajoitetuin aukioloin. Erityisesti niinä aikoina, kun ihmiset eivät päässeet 

käymään yökerhoissa normaalisti, olisi TikTokiin voinut lisätä kevyttä sisältöä 

henkilökunnan toimesta. TikTokissa näkyvyyttä voi saada helposti, ja sisällön jul-

kaiseminen olisi toiminut muistutuksena yrityksen olemassaolosta ja luonut ehkä 

osaltaan jonkinlaista toivoa haastavan ajan keskelle.  

 

Dagmar Storiesin sisällönsuunnittelija Samuel Tastula (2020) ottaa myös blogis-

saan esille TikTokin suosion. Tastulan mukaan uudet sosiaalisen median kana-

vat valtaavat jalansijaa ja esimerkiksi Instagram sekä Facebook saavat vakavasti 

otettavia kilpailijoita. Tastula kertoo, että erityisesti vuosien 1996–2012 välillä 

syntynyt Z-sukupolvi viihtyy uusissa kanavissa, kuten TikTokissa. On tärkeää 

huomioida myös nuorten ihmisten sosiaalisen median käyttöä markkinointia 

suunnitellessa. Vaikka nuoret käyttävätkin TikTokin kaltaisia uusia kanavia pal-

jon, niin olen Suomalaisen kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkiin uusiin trendei-

hin ei kannata kuitenkaan hurahtaa. Uskon, että esimerkiksi TikTokin suosio las-

kee jälleen siinä vaiheessa, kun koronaviruspandemia rauhoittuu ja ihmiset 

pääsevät palaamaan normaaliin arkeensa takaisin. Silloin viihdyttävän ja kevyen 

sisällön selaamiseen ei ole enää niin paljon aikaa kuin pandemian aikana, ja kes-

kitytään jälleen enemmän asiasisältöihin sekä läheisten seuraamiseen. (Dagmar 

2020.) 

 

Katleena Kortesuo (2014) kirjoittaa tutkimuksessaan, että erityisesti In-

stagramissa pärjätäkseen tulee omata valokuvaustaitoa, löytää kiinnostavia ku-

vauskohteita sekä esiintyä tunnetulla nimellä. Jos edes yksi näistä kriteereistä 

täyttyy, niin sitkeällä työskentelyllä saa näkyvyyttä. (Kortesuo 2014.) Myös Suo-

malainen mainitsi haastattelussa muun muassa valokuvien laadukkuuden merki-

tyksen. Olen samaa mieltä siitä, että edellä mainituilla asioilla voi saada näky-

vyyttä. Suomalainen kertoi, että kuitenkin tärkeintä on yksinkertaisesti hyvän 



 27 

sisällön tuottaminen. Hyvä sisältö voi tarkoittaa laadukasta ja ammattimaista va-

lokuvaa, hyvää vitsiä tai koskettavaa tarinaa, päätarkoituksenaan tunteiden he-

rättäminen sisällön katsojassa. Mielestäni hyvä markkinointi on kokonaisuus hy-

viä sisältöjä, säännöllisyyttä, rehellisyyttä ja viestintää. Viestinnän merkitystä 

markkinoinnissa ei saa unohtaa. Olen sitä mieltä, että esimerkiksi asiakaspalaut-

teisiin tulee reagoida ja virheitä täytyy pahoitella. Mielestäni myös sisältöjen säi-

lyttäminen on tärkeää eikä kommentteja tulisi poistaa. Vastuun kantaminen ja pa-

lautteen vastaanottaminen osoittavat ammattitaitoa ja vaikuttavat yrityksen 

kokonaiskuvaan. Kaikki mainitsemani neljä asiaa – hyvä sisältö, säännöllisyys, 

rehellisyys ja viestintä – voivat jättää omalla tavallaan muistijäljen asiakkaaseen 

ja herättää markkinoinnilla haettavaa tunnetta. (Kortesuo 2014, 51.) 

 

 

9 Kimmel Goes Studio 54 -markkinointisuunnitelma  

 

 

9.1 Tapahtuman tarkoitus ja asiakassegmentti  

 

Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuman teemana on New Yorkilainen klubi, Studio 

54.  Tapahtuman idean sai Kimmelin edellinen ravintolapäällikkö, joka jatkoi ide-

ointia yhdessä joensuulaisen DJ ammattilaisen, Guru Entertainment Oy:n edelli-

sen toimitusjohtajan kanssa. Pääsin olemaan itsekin osana tapahtuman suunnit-

telua ja ideointia. Kyseinen teema valittiin elämyksellisyyden takia. Tällainen klubi 

on hyvä keino tarjota asiakkaille elämyksiä, sillä elämyksellisyyttä korostetaan 

nykyään paljon. Elämykset luovat ihmisille ikimuistoisia ja ainutlaatuisia koke-

muksia. Tapahtuman on tarkoitus luoda asiakkaille huoleton olo ja toivottaa hei-

dät tervetulleiksi paikkaan, jossa saa käyttää mielikuvitustaan. Kuten alkuperäi-

nenkin Studio 54 teki, niin myös tällä tapahtumalla halutaan ällistyttää, ja 

tapahtumassa toivotaan nähtävän paljon erilaisia ihmisiä. Kimmel Goes Studio 

54 on kaikille avoin, hyvähenkinen paikka. Tapahtuma on täydellinen hetki ir-

tiotolle, ja klubi on täynnä taikaa. Kimmel Goes Studio 54:n avulla myös ravinto-

latila saadaan vastaamaan potentiaaliaan.  

 

Tapahtuman kohderyhmää ovat 25–50-vuotiaat henkilökohtaisesta taustasta riip-

pumatta. Kohderyhmän on tarkoitus päästä nostalgiseen tyyliin nauttimaan 70-
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luvusta ja saada samalla uusia elämyksiä. Kohderyhmä kattaa opiskelijat sekä 

työssäkäyvät, ja tapahtumasta kiinnostuvia yhdistää halu irtiottoon yökerhossa 

sekä uusien kokemusten hakeminen. Original Sokos Hotel Kimmelissä tapah-

tuma-aikaan majoittuvilla on tapahtumaan vapaa pääsy. Tapahtumassa kaikki 

ovat tasavertaisia, ja tapahtuma tuo erilaisia ihmisiä yhteen luoden hyväksynnän 

tunnetta. Tapahtumaa ideoidessamme keksimme tapahtumalle moton, ”The 

bold, the brave and the beautiful”, joka kuvastaa kohderyhmän monimuotoi-

suutta.  

 

 

9.2 Teema 

 

Tapahtuman teema näkyy klubilla erityisesti koristelussa ja puvustuksessa. Rek-

visiitalla haetaan vaikutteita alkuperäisen Studio 54:n tyylistä ja diskokulttuurista. 

Kimmel verhoillaan diskopalloilla, kattokruunuilla, glitter-verhoilla ja muilla koris-

teilla, kuten ilmapalloilla. Koristelu aloitetaan sisäänkäynnistä lähtien, ja koko yö-

kerho on koristeiden peitossa. Yökerhon sisäänkäynnillä on punainen matto ja 

seinille ripustetaan peilejä. Suurimmat pulloissa olevat juomat tarjoillaan asiak-

kaille kristallisen näköisistä astioista ja drinkit näyttävistä laseista erilaisin pienin 

koristein. Tarjottavien juomien on tarkoitus erottua normaalista tarjoamistyylistä 

näyttävyydellään. Studio 54:lle ominaiseen tyyliin esiintymislavalle hankitaan joko 

lumi-, saippuakupla- tai konfettikone, jota soittamassa oleva DJ käyttää. Lavalle 

asennetaan taustaksi efektiseinä, jonka värimaailma vaihtelee sateenkaaren vä-

reissä luoden yhä enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Klubin musiikki on tyy-

liltään nykyaikaista diskoa. Klubilla soitetaan muun muassa yökerhojen kovimpia 

hittikappaleita 1970- luvulta tähän päivään tyylikkäästi miksattuna. Tapahtuman 

musiikin hoitaa kokonaan joensuulainen Guru Entertainment Oy.  

 

Alkuperäinen Studio 54 oli tunnettu muun muassa kuuluisista asiakkaistaan. Kim-

melissä myös tämä asia on huomioitu, ja klubille hankitaan muutamia nykyajan 

julkisuuden henkilöiden pahvifiguureja.  Figuureissa voi esiintyä esimerkiksi kuu-

luisia näyttelijöitä, kuten Leonardo Di Caprio tai muista yhteyksistä tunnetuksi tul-

leita henkilöitä, kuten Kim Kardashian ja Donald Trump. Klubille pyydetään erilai-

sia ”hahmoja” – tanssijoita, sirkustaiteilijoita tai roller derby -ryhmäläisiä. Koska 
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klubia on tarkoitus järjestää useammin kuin kerran, voivat erilaiset esiintyjät vaih-

della klubien mukaan. Yhdeksi hahmoksi klubille visioitiin myös niin sanottua ”hy-

vää haltiatarta”, joka juttelisi asiakkaiden kanssa ja jolta voisi ostaa samalla pieniä 

juomia, kuten shotteja. 

 

Klubilla voisi olla esimerkiksi rodeo-karaokea, jossa karaokea laulettaisiin mekaa-

nisen rodeohärän päältä, sumoasuissa painia tai esimerkiksi johonkin pienelle 

alueelle tehty pallomeri. Yhdeksi yllätysefektiksi klubille hankittiin kauko-ohjattava 

ilmassa liikkuva ilmapallokala, joka kiertää yökerhoa henkilökunnan ohjaamana 

asiakkaiden yläpuolella.  Klubille on suunniteltu erilaisia teemoja, joita voi vaih-

della. Teemoja voivat olla esimerkiksi glitter, lost paradise, Disney tai white party, 

jossa tarkoituksena on pukeutua valkoisiin vaatteisiin.  

 

Klubin ulkoasun ylläpitämiseksi on äärimmäisen tärkeää panostaa myös henkilö-

kunnan vaatetukseen. Henkilökunnalle hankitaan tapahtuman teeman mukai-

sesti glitterillä somistetut työvaatteet – miehille hopeiset tai kultaiset paidat ja nai-

sille samaa värimaailmaa olevat mekot tai halutessaan esimerkiksi hihattomat 

paidat ja omavalintainen alaosa. Tämän lisäksi henkilökunnalle voi hankkia esi-

merkiksi enkelinsiipiä ja muuta vastaavaa rekvisiittaa. Tapahtumassa panoste-

taan vip-asiakkaiden palveluun. Vip-asiakkailla on käytössä oma ”host” eli hen-

kilö, joka palvelee heitä läpi illan. Vip-asiakkaille on tarjolla juoman lisäksi myös 

pientä syötävää. Vip-hostille hankitaan muusta henkilökunnasta erottuva asu, 

riippuen siitä, onko host mies vai nainen. Vaatevalintoihin henkilökunta saa vai-

kuttaa itse, ja lopulliset vaatteet voidaan sopia yhdessä. Jos tapahtumaan löytyy 

rohkea ja heittäytymiskykyinen mieshenkilö, voi hän tarjoilla juomia jopa yläosat-

tomissa. Tapahtuman vaatteet ja muut rekvisiitat ostetaan verkosta. Esimerkiksi 

Partyking-verkkosivusto (2020) myy lähes kaikkea tapahtumaan tarvittavaa rek-

visiittaa aina pahvifiguureista lähtien (Partyking 2020).  

 

Tapahtumassa kaikki on tarkoitus tehdä liioitellusti ja näyttävästi. Edellisissä kap-

paleissa mainitut ideat ovat osa suunnitelmaa, ja muutoksia tapahtuu varmasti 

tapahtuman toteuttamisen myötä. Myös uudet ideat kirjataan aina ylös tulevai-
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suuden varalle. Vastaavaa ei ole ennen nähty Joensuun iltaravintoloissa, ja ta-

pahtuman onnistuessa jäävät Kimmel Goes Studio 54 -klubi-illat varmasti kävi-

jöidensä mieleen. 

 

 

9.4 Markkinointi  

 

9.4.1 Markkinointikanavat  

 

Tapahtuman markkinointiin panostetaan, jotta ihmiset saadaan kiinnostumaan ja 

käymään tapahtumassa. Onnistuneen markkinoinnin avulla Kimmeliin luodaan 

myös uusia asiakassuhteita. Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuman markkinointi 

keskitetään sosiaaliseen mediaan. Markkinointialustoina käytetään Instragramia, 

Facebookia sekä Liveto-lippupalvelua. Edellä mainituista tärkeimpänä tapahtu-

man kohdalla on Instagram, johon luodaan eniten julkaisuja. Instagram on paras 

kanava tapahtuman kohderyhmän tavoittamiseen. Instagramissa julkaisuja teh-

dään sekä Instagramin feediin, eli näkyviksi Kimmelin oman profiilin seinälle, että 

Instagramin-tarinat osioon.  

 

Facebookissa julkaistaan Kimmelin yökerhon omalla sivulla ja Instagram-tarinoita 

jaetaan myös Facebookin tarinat-osioon. Sosiaalisen median kanavien lisäksi ta-

pahtumasta tehdään julisteita ja flyereita. Tapahtumasta tehdään mainokset Poh-

jois-Karjalan Osuuskaupan iltaravintoloiden mainostauluihin. Tapahtumalle kehi-

tetään oma logo nykyistä Kimmelin logoa sekä alkuperäisen Studio 54:n logoa 

hyödyntämällä. Logosta tehtiin ensimmäinen versio jo keväällä 2020. Luotua lo-

goa hyödynnetään markkinointimateriaaleissa sekä kuvien ja Facebook-tapahtu-

man yhteydessä.   

 

 

9.4.2 Toimenpiteet 

 

Tapahtuman markkinointi aloitetaan lähettämällä kutsut vip-asiakkaille. Vip-asi-

akkaiksi valitaan maksimissaan 200 henkilöä, joiden toivotaan tuovan klubille mu-

kanaan seuralaisia. Henkilöt voivat olla esimerkiksi ravintolan henkilökunnan ys-

täviä ja sukulaisia, mutta kutsuja lähetetään myös muun muassa paikallisesti 
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tunnetuille ja mahdollisesti arvovaltaisille henkilöille. Henkilöitä voivat olla esimer-

kiksi sosiaalisessa mediassa kuuluisuutta saaneet, muiden matkailu- ja ravitse-

misalan toimipaikkojen henkilökunta, paikalliset baarimestarit, artistit ynnä muut 

vastaavat.  

 

Näille vip-asiakkaille toimitetaan perinteiset kirjeet, joissa henkilöt saavat tyylik-

kään kutsun sekä oikean, teetetyn avaimen. Kimmeliin saapuessaan ja avainta 

näyttäessään pääsevät he ainoastaan heille varatusta sisäänkäynnistä kulke-

maan sisään klubille. Vip-asiakkaille on varattu klubilla oma tila, jonne he voivat 

kulkea saamiensa avainten avulla. Kutsujen toimittaminen on jo osa klubin mark-

kinointia.  

 

Tapahtumasta luodaan teaser-video, jota julkaistaan aluksi pätkissä ja lopulta ko-

konaan. Teaser kuvataan yökerhon tiloissa. Video on pituudeltaan lyhyt, maksi-

missaan puolentoista minuutin pituinen sekä tunnelmaltaan helposti katsottava ja 

mielenkiintoinen. Jos mahdollista, niin teaser-videossa hyödynnetään kuva ja vi-

deomateriaalia New Yorkin Studio 54 -klubilta. Ennen materiaalin käyttöä ja jul-

kaisua tulee tarkastaa tekijänoikeudet. Teaser-videon on tarkoitus luoda katso-

jalle tunne siitä, minkälainen klubi on. Video näyttää välähdyksiä klubin 

hahmoista ja tunnelmasta. Video välittää tunnetta ennennäkemättömästä tapah-

tumasta, joka tuo ihmisiä yhteen upeasti koristeltuun Kimmeliin. Videon osia jul-

kaistaan Instagramissa ja Facebookissa, ja koko video lopuksi molemmissa 

some-kanavissa. 

 

Teaser-videon kuvaamisen yhteydessä klubista otetaan kuvamateriaalia sekä ly-

hyitä, kestoltaan muutaman sekunnin mittaisia videopätkiä. Kuvia ja videoita var-

ten etsitään vapaaehtoisia ja lisäksi pyydetään ravintolan henkilökuntaa osallis-

tumaan kuvauksiin. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa hyödyntää usein 

markkinointimateriaaleissaan vapaaehtoisten apua. Usein vapaaehtoiset löytyvät 

PKO:n ravintoloiden henkilökunnan keskuudesta ja työntekijöiden ystäväpiiristä. 

Henkilöt ovat pukeutuneet tapahtuman teemaan sopivasti, ja mukana on paljon 

erilaisia ihmisiä. Kuvauksiin pyydetään mahdollisuuksien mukaan myös tanssi-

joita ja muita esiintyjiä. Kuvissa ja lyhyissä videoissa näytetään muun muassa 



 32 

tarjottavia juomia, tanssia ja klubin hahmoja, kuten sirkustaiteilijoita. Kuvilla luo-

daan asiakkaille etukäteen mielikuvia klubin tunnelmasta. Materiaaleja hyödyn-

netään tapahtuman markkinoinnissa Instagramin ja Facebookin julkaisuissa. Mo-

lemmissa markkinointikanavissa kuvien ja lyhyiden videoiden yhteyteen lisätään 

tekstiä. Erityisesti Instagramissa materiaalia julkaistaan sekä Instagram-tarinoi-

hin että feediin omalle Instagram-seinälle.   

 

Tapahtuman markkinoinnissa käytettävät tekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta 

informatiivisia sekä mielenkiintoa herättäviä. Ensijulkaisuissa tekstissä ei paljas-

teta tapahtumasta vielä juuri mitään, vaan saadaan kohderyhmään kuuluvat seu-

raamaan tulevia julkaisuja enemmän informaation toivossa. Tekstinä voi aluksi 

olla esimerkiksi ainoastaan tapahtuman päivämäärä ilman muuta tiedonantoa. 

Teksti on tyyliltään napakkaa, mutta vahvistaa asiakkaan tunnetta hyvähenki-

sestä klubista. Tekstien on tarkoitus tukea markkinoinnilla tavoiteltavan tunteen 

luomista. Kieli on rentoa, mutta teksti silti kieliopillisesti oikein kirjoitettua. 

  

Facebookiin luodaan tapahtuma klubista, johon ravintolan henkilökunta kutsuu 

Facebook-kavereitaan. Facebookissa ei julkaista materiaalia niin paljoa kuin In-

stagramissa, vaan Facebookissa keskitytään tärkeimpiin julkaisuihin. Faceboo-

kissa toteutetaan lippuarvonta, josta voi voittaa ilmaisen sisäänpääsyn tapahtu-

maan tietylle henkilömäärälle. Mahdollisuuksien mukaan arvonnan palkintona voi 

olla myös tapahtuma-aikana lunastettava hotellilahjakortti Original Sokos Hotel 

Kimmeliin, jolloin arvonnan voittaja pääsee nauttimaan klubin yhteydessä mak-

suttomasta hotelliyöstä.  

 

Tapahtuman ennakkolippumyynti tapahtuu Liveto-palvelussa. Ennakkolippu-

myyntiä mainostetaan Facebookissa ja Instagramissa. Edellä mainittujen lisäksi 

tapahtumasta tehdään julisteita, joita jaetaan Joensuussa sijaitseviin Pohjois-

Karjalan Osuuskaupan toimipaikkoihin sekä korkeakouluihin. Klubista tehdään 

myös flyereita, joita viedään korkeakouluihin. Jos mahdollista, voi flyereihin liittää 

esimerkiksi sisäänpääsyalennuksen klubille. Tapahtumasta tehdään mainokset 

mainostauluihin, jotka sijaitsevat Joensuussa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan eri 

toimipisteissä. Mainoksia esitetään hotellien auloissa ja ravintoloissa ennen ta-

pahtuma-aikaa ja tapahtuman aikana.  
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Lisämarkkinoinnissa voidaan tehdä yhteistyötä esiintyjien ja yhteistyökumppanei-

den kanssa. Heitä voidaan pyytää jakamaan tapahtumasta materiaalia omissa 

somekanavissaan. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi klubin markkinoin-

nissa voi hyödyntää erilaisia tempauksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että ravintolan henkilökunta pukeutuu Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuman työ-

asuihin ja jalkautuu Joensuun keskustaan tai korkeakouluihin jakamaan tapahtu-

maan ennakkolippuja. Tempauksissa voi hyödyntää myös vuodenaikaa ja mah-

dollisia juhlapäiviä. Esimerkiksi pääsiäisen aikaan yksittäinen henkilökunnan 

jäsen voi pukeutua juhlaan sopivasti pupuasuun ja lähteä kiertämään julkisia 

paikkoja tiedottaen samalla tapahtumasta. Tällainen tempaus kiinnittäisi varmasti 

ohikulkijoiden huomion ja viestisi jo etukäteen klubilla nähtävistä hahmoista. Vas-

taavaa voi toteuttaa myös muiden juhlien tai juhlapyhien kohdalle sattuessa.  

 

 

9.4.3 Jälkimarkkinointi  

 

Tapahtumaan palkataan valokuvaaja, joka ottaa kuvia tapahtumailtoina. Kuvien 

käsittelyn jälkeen ne julkaistaan Facebookissa ja osittain myös Instagramissa. 

Kuvien julkaisu on jälkimarkkinointia, jonka avulla asiakkaille saadaan luotua mie-

likuvaa tapahtuman tunnelmasta. Jälkimarkkinoinnin avulla asiakkaat saadaan 

kiinnostumaan seuraavasta Kimmel Goes Studio 54 -tapahtumasta ja muistute-

taan aiemmin pidetyistä klubitapahtumista. Valokuvaajan ottamien kuvien lisäksi 

Instagramissa voidaan uudelleen jakaa asiakkaiden mahdollisesti ottamia kuvia 

ja videoita sekä julkaista reaaliaikaista materiaalia tapahtuman aikana Instagra-

min ja Facebookin tarinat osioissa. Tapahtumaan osallistuessaan asiakkaat an-

tavat luvan kuvien ja videoiden julkaisemiseen. Kuvien julkaisemisesta tiedote-

taan Facebook-tapahtumassa, vip-kutsuissa, ennakkolipuissa sekä paikan päältä 

ostettujen lippujen yhteydessä.  

 

Kuvien lisäksi klubista voidaan luoda aftermovie eli videon muodossa tehty tiivis-

telmä jo järjestetystä tapahtumasta. Muun muassa Joensuussa pidettävä Ilosaa-

rirock julkaisee joka vuosi festivaalien jälkeen aftermovien, joka palauttaa muis-

toja festivaalien aikaan ja saa odottamaan tulevan kesän festivaalia. 
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Vastaavanlainen aftermovie toimisi varmasti myös Kimmel Goes Studio 54 -ta-

pahtuman kohdalla. Materiaalia voisi käyttää muussakin Kimmelin markkinoin-

nissa kasvattamaan katsojien mielenkiintoa yleisesti yökerhoa kohtaan.  

 

 

9.4.4 Resurssit 

 

Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuman markkinoinnista huolehtii ravintolan henki-

lökunta. Markkinoinnin voi aloittaa ensimmäisen klubin kohdalla siihen erikseen 

palkattu ammattilainen, jolloin henkilökunnan on helppo jatkaa markkinointia esi-

merkkien myötä tulevaisuudessa. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, jos hen-

kilökunta ohjeistetaan hoitamaan markkinointia perusteellisesti. Tästä pitää huo-

len Kimmelin ravintolapäällikkö. Markkinoinnissa käytetään yhtenäistä linjaa 

muun muassa värien avulla. Värejä voivat olla musta, kulta ja hopea, joita käyte-

tään esimerkiksi kuvien yhteyteen kirjoitettavissa teksteissä.  

 

Kuviin pyydetään Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Mainokselta ulkoasu. Tällöin 

julkaistavissa kuvissa on tekstin lisäksi samanlainen ulkoasu. Näitä raameja käy-

tetään etukäteen suunnitelluissa materiaaleissa, mutta ei spontaanisti tehdyissä 

julkaisuissa, kuten tapahtuman aikana julkaistuissa sisällöissä. Mainokselta pyy-

detään myös klubin logo sekä tapahtuman julisteiden, kutsujen, flyereiden ja Fa-

cebook-tapahtuman ulkoasu.  

 

Markkinointisuunnitelmaan kuuluvan kustannusarvion tekeminen on tällä hetkellä 

epäolennaista tapahtuman ollessa vielä täysin suunnitteluvaiheessa ja kustan-

nusten muuttuessa tapahtumaa järjestäessä. Klubia ei voida järjestää vallitsevan 

Covid-19-pandemian takia, joten kustannusarvio ei ole ajankohtainen. Tapah-

tuma voidaan budjetoida siinä vaiheessa, kun järjestäminen ja suunnittelu on jäl-

leen mahdollista. Tapahtuman pääsylippujen hinta pidetään kohtuullisena, noin 

neljästä seitsemään euroa. Lipun hinta ei sisällä eteispalvelumaksua. Kuluja ker-

tyy rekvisiitan hankinnasta, Mainokselle tehdyistä toimeksiannoista, valokuvaa-

jan tekemästä työstä, esiintyjien palkkaamisesta sekä mahdollisesti markkinoin-

tiin palkattavan henkilön kuluista.  
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9.5 Sisältökalenteri  

 

Seuraavassa esittelen Kimmel Goes Studio 54 -klubille kehittämäni sisältökalen-

terin (taulukko 1). Sisältökalenterissa on näkyvissä aikataulu neljän viikon ajalle 

alkaen viikoittain maanantaista ja päättyen perjantaihin. Tapahtuman markki-

nointi alkaa näin ollen neljä viikkoa ennen tapahtumapäivää. Sisältökalenteri on 

avoin, koska klubin järjestämisaika ei ole vielä tiedossa. Koska sisältökalente-

rissa on näkyvissä suunnitelma sisällön tuottamiseen neljän viikon ajaksi, on si-

sältökalenteri helppo sovittaa tulevalle tapahtuma-ajalle.  

 

Loin sisältökalenterin (taulukko 1) Excel-taulukkoon. Sisältökalenteripohjaan sain 

idean Pohjois-Karjalan Osuuskaupan sometuottajille järjestämästä somekoulu-

tuksesta, jossa sain olla mukana (Kinnunen 2020). Mielestäni kyseinen sisältö-

kalenteripohja on selkeä kokonaisuus, joka eroaa virkistävällä tavalla perintei-

sestä kalenterityylistä.  
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Sisältökalenteri: Kimmel Goes Studio 54

Vko Päivä Kanava Sisältö Aika Teksti-ideat 

Vko 1 Ma Vip-kutsujen toimittaminen* Tärkeä

Ti Vip-kutsujen toimittaminen* Osallistava

Ke Vip-kutsujen toimittaminen* Mielenkiintoa herättävä

To Vip-kutsujen toimittaminen*

Pe

La

Su

Vko 2

Ma Korkeakoulut Flyereiden ja julisteiden jako koko päivä

PKO:n toimipisteet henkilökunnan toimesta 

Ti

Ke Facebook Valokuva klo 18 Tapahtuman päivämäärä ja

To maininta Instagramista 

Pe Instagram feed Teaser-pätkä klo 18 Tapahtuman päivämäärä 

La

Su Liveto Ennakkolippumyynti alkaa

Vko 3

Ma Instagram feed Teaser-pätkä klo18 Tapahtuman päivämäärä ja

Facebook Teaser-pätkä klo18 "to be continued" + "liput myynnissä nyt"

Ti Facebook Facebook-tapahtuman luonti klo 17

Ke

To

Pe Instagram-tarinat & Kysely: "Tunnistatko termin klo 16 1. kuva = "coming soon"

Facebook-tarinat Studio 54?" + kaksi kuvaa 2. kuva= tapahtuman päivämäärä 

La

Su Instagram feed & Koko teaserin julkaiseminen klo 15 Facebookiin iskevä mainosteksti tapahtumasta,

Facebook Instagram samaan tyyliin, maininta lipuista 

Vko 4

Ma

Ti Facebook Lippuarvonta klo 12 Lippuarvonnan säännöt ja kestoaika

tapahtumaa edeltävään päivään saakka

Ke

To Instagram feed Kuva/lyhyt video klo 18 "Oletko valmis" + muistutus lipunmyynnistä

Instagram-tarinat Lähtölaskenta tapahtumaan

Pe Facebook Lippuarvonta päättyy -> klo 18 Voittajan julkaisun yhteydessä 

julkaisuna kuva/video viime hetken markkinointia 

La Instagram Teaser-pätkä klo 15 Teaser-pätkien päälle kirjattu "tänään"

Facebook Teaser-pätkä klo 15  + lippujen hinta ja aukioloaika 

"The bold, the brave & the beautiful", korostetaan 

tapahtuman tapahtuvan tänään -> tervetuloa

Instagram-tarinat Lähtölaskenta päättyy + klo 22

"sneak peakeja" yökerhosta klo 20- 

Facebook-tarinat "sneak peakeja" yökerhosta klo 20- 

Su Instagram-tarinat & Uudelleen jaetaan materiaalia Kiitetään eilisistä huikeista bileistä

Facebook-tarinat tapahtumasta "jatkoa tulossa…" 

* = Kutsut toimitetaan 
ravintolapäällikön 

valitsemalla tavalla, 
kyseisten päivien 
aikana

 

Taulukko 1. Kimmel Goes Studio 54 -markkinoinnin sisältökalenteri.  



 37 

Sisältökalenteri on muokattavissa ja esimerkiksi kalenterissa esitellyt kuvien yh-

teyteen liitettävät teksti-ideat ovat vain suuntaa antavia, joskin silti toteutettavia. 

Sisältökalenterista selviää helposti markkinointikanavat ja eri kanaviin jaettava 

sisältö. Kalenteriin voi lisätä myös julkaisujen tekijät, jos julkaisuja tekee useampi 

kuin yksi henkilö. Sisältökalenterin pohjaa voi hyödyntää muidenkin tapahtumien 

kohdalla. Markkinointisuunnitelmasta on tehty myös yksinkertainen tiivistelmä 

(liite 2). 

 

 

10         Pohdinta ja johtopäätökset  

 

 

Opinnäytetyötä aloittaessani minulla ei ollut juurikaan omakohtaista kokemusta 

yrityksen markkinoinnista. Olin tehnyt joitakin Kimmelin Facebook-päivityksiä tiet-

tyä kaavaa noudattaen sekä päässyt osaltani vaikuttamaan julkaisujen sisältöihin 

ja seuraamaan markkinointia sivusta. Olin seurannut myös monien muiden yri-

tysten markkinointia, joten Kimmel Goes Studio 54 -tapahtumaa suunnitelles-

samme minulla oli jo jonkinlainen kuva siitä, mitä kanavia markkinoinnissa tulisi 

käyttää ja minkä tyylistä markkinointi voisi olla. En ollut kuitenkaan syventynyt 

markkinointiaiheeseen juuri lainkaan. 

 

Vasta opinnäytetyöprosessi avasi minulle markkinointikäsitteen laajuuden. Sosi-

aalisessa mediassa on näkyvillä päivittäin eri vaikuttajien ja yritysten ynnä mui-

den tahojen markkinointisisältöä sisältäviä julkaisuja. Julkaisuja on helppo selata 

rutiininomaisesti päivästä toiseen, mutta ennen tätä prosessia en ollut ajatellut 

laisinkaan taustatyötä julkaisujen takana. Aiheeseen perehtymättömät, kuten 

minä itse aiemmin, voivat ajatella, että esimerkiksi Instagram-julkaisujen tekemi-

nen on helppoa. Asia voikin olla näin, mutta jos kyse on markkinoinnista, niin 

taustalle tarvitaan toimiva suunnitelma, jolloin itse julkaiseminen helpottuu. Al-

kuun tietyn suunnan löytäminen ja sen jälkeen siinä pysyminen on haastavaa. 

Jos halutaan luoda uskottavaa markkinointia, on mielestäni silloin tärkeää, että 

julkaisujen tyyli pysyy yhtenäisenä ja julkaisut on tehty laadukkaasti. Yhtenäi-

syyttä voi vaikeuttaa esimerkiksi se, jos julkaisuja tekee useampi eri henkilö. On-

nistumisen varmistamiseksi tarvitaan siis suunnitelmallisuutta, jonka avulla esi-

merkiksi edellä mainittu ongelma voidaan välttää.  
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Kun markkinointiin käytetään sosiaalisen median lisäksi muitakin työkaluja, on 

käsillä jo laaja hallittava kokonaisuus. Olen oppinut opinnäytetyöprosessin aikana 

valtavan paljon uutta tästä kokonaisuudesta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Tutki-

musmenetelmänä käyttämäni haastattelu (liite 1) oli minulle henkilökohtaisesti 

mahdollisesti avartavin kokemus prosessissa. Silja Suomalaista haastatellessani 

ymmärsin asioita, joista olen kyllä tiennyt ja jotka ovat ikään kuin itsestäänsel-

vyyksiä, mutta vasta keskustellessamme todella sisäistin ne. Tuntui siltä kuin 

lamppu olisi syttynyt pääni ylle, ja opinnäytetyön jatkaminen helpottui huomatta-

vasti uusien ideoiden myötä. 

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan on ollut laaja ja yllättävänkin haas-

tava. Aiheen kunnollinen käsittely on vaatinut perehtymistä ja ajan tasalla pysy-

mistä. Haastavin osuus opinnäytetyössä oli sisältökalenterin tekeminen, joka 

vaati visuaalisen näkemyksen lisäksi tarkkaa pohdintaa siitä, milloin ja missä 

alustoissa materiaalia julkaistaan. Työn tekeminen on ollut antoisaa ja silmiä 

avaavaa. Sosiaalinen media on aiheena mielenkiintoinen ja prosessin aikana 

huomasin kiinnittäväni yhä tarkemmin huomiota somessa näkyviin sisältöihin 

sekä uusiin tyyleihin.  

 

Olen päässyt opinnäytetyötä tehdessäni tuottamaan sisältöä oman työpaikkani 

sosiaaliseen mediaan. Koska kyseessä on myös iltaravintola, on sisällön tuotta-

misesta ollut apua opinnäytetyöprosessin aikana. Olen päässyt seuraamaan eri 

sisältöjen dataa, kuten näyttökertoja, ja sitä kautta nähnyt, minkälainen sisältö 

ihmisiä kiinnostaa. Erityisesti itse sisältöä luodessani pidän mielessäni sen, min-

kälaisia julkaisuja itse haluan kuluttaa. Tällä periaatteella pyrin luomaan mielen-

kiintoista sisältöä, joka ei tylsistytä katsojiaan. Samalla ajatustavalla loin myös 

opinnäytetyön markkinointisuunnitelman, pitäen mielessä kuitenkin laajan kohde-

ryhmän. Uskon, että tämän markkinointisuunnitelman kohdalla markkinoinnissa 

käytetty tyyli, kuten kuvien raamit, tekstit ja värimaailma, sekä julkaisujen tapa 

paljastaa tapahtumasta pikkuhiljaa yhä enemmän pitäen yllä mielenkiintoa, ovat 

onnistumisen salaisuus. Kun markkinointi saadaan tapahtuman kohdalla onnis-

tumaan ja yökerhomiljöö vastaamaan suunnitelmassa esille tuotuja lupauksia, tu-

lee Kimmel Goes Studio 54 -tapahtuma olemaan suosittu.  
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Opinnäytetyön tekoon on vaikuttanut maailmassa tällä hetkellä vallitseva Covid-

19-pandemia. Tapahtuma-aikaa on jouduttu siirtämään useaan otteeseen julkis-

ten rajoitteiden takia, eikä tälläkään hetkellä tiedetä, milloin klubi voitaisiin turval-

lisesti ensimmäisen kerran järjestää. Tapahtuma kiinnostaa minua kovasti ja toi-

von todella, että järjestäminen onnistuisi tulevaisuudessa. Tapahtuman 

järjestäminen oli keväällä 2020 jo niin pitkällä, että klubille ehdittiin hankkia osa 

rekvisiitasta. Markkinointisuunnitelmaa voidaan hyödyntää myös muissa Pohjois-

Karjalan Osuuskaupan iltaravintoloissa, joten näkisin mahdollisuutena myös sen, 

että tapahtuma järjestettäisiin esimerkiksi työpaikallani Joensuun BePop-yöker-

hossa. Samat Covid-19-pandemiasta johtuvat rajoitukset koskevat tällä hetkellä 

kuitenkin jokaista iltaravintolaa, eikä niiden puitteissa tapahtumia voida järjestää. 

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan iltaravintoloiden ryhmäpäällikkö toivoisi itsekin 

klubin onnistuvan tulevaisuudessa. Hän kommentoi opinnäytetyötä seuraavasti:  

 

Työsi on erinomainen ja etenkin sisältökalenteri oikein potentiaalinen 
työkalu mihin tahansa paikkaan. Teksti tempaisi mukaansa ja hetken 
jo kuvittelin, että bileet voi alkaa, kunnes taas muistin Iso K:n (=koro-
navirus eli Covid-19-pandemia) olemassaolon. Voi kunpa suunnitel-
masi päästäisiin vielä toteuttamaan, tapahtuu se sitten Kimmelissä tai 
Bepopissa uskon, että oikeanlaisin viilauksin tulee olemaan se hitti. 
(Pohjoranta 2020.) 

 

Tulevaisuuden kannalta uskon kuitenkin, että Kimmel Goes Studio 54 -tapahtu-

malla on paljon mahdollisuuksia, ja kun tapahtuma päästään järjestämään, toi-

voisin olevani myös itse järjestelyissä mukana. Uskon, että koronaviruspande-

mian ollessa ohi niin, että Suomessa voidaan palata normaaliin elämään ilman 

rajoituksia, valtaavat ihmiset pitkän odotuksen jälkeen jälleen yökerhojen tanssi-

lattiat ja kysyntä juhlille on varmasti suurta. Tapahtuman voisi sijoittaa sellaiseen 

ajankohtaan, että yökerhot ovat vasta avautuneet normaalein aukioloajoin ja ih-

miset haluavat juhlistaa rajoitteiden päättymistä. Tämä voi toki olla haasteellista, 

sillä tapahtuman järjestämiseen tarvitaan aikaa sekä resursseja, ja muutoksia ko-

ronaviruspandemian suhteen tulee jatkuvasti. Koska tapahtuma on ennennäke-

mätön, uskon sen kiinnostavan kohderyhmäänsä joka tapauksessa ja saavan 

suosiota. Kuten Suomalainenkin haastattelussa mainitsi, on tärkeää tietää omat 

vahvuutensa ja uskoa onnistumiseen.  
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Liite 1  

 
HAASTATTELURUNKO  

 

1. Kerro itsestäsi ja työstäsi lyhyesti. (työnimike, työnkuva)  

Teema 1. SOSIAALINEN MEDIA 

2. Mikä/mitkä trendit ovat tällä hetkellä pinnalla, kun markkinoidaan sosiaali-

sessa mediassa? 

3. Mitkä ovat parhaimpia keinoja saavuttaa suuren ihmisjoukon huomio, kun 

markkinoidaan sosiaalisessa mediassa? (kuvat, videot, tekstit?) 

4. Miksi? 

5. Mikä on konkreettisesti parhain aika tavoittaa ihmisiä? (vuorokauden aika, vii-

konpäivä jne.)  

6. Miksi? 

7. Mikä on tärkeintä, kun markkinoidaan sosiaalisessa mediassa?  

8. Mikä/mitkä ovat parhaimpia sosiaalisen median kanavia 25-35 vuotiaille, kun 

markkinoidaan yökerhon tapahtumaa?  

Teema 2. MARKKINOINTISUUNNITELMA 

9. Mitä markkinointisuunnitelman luomisessa tulee lähtökohtaisesti ottaa huomi-

oon? 

10. Mitä markkinointisuunnitelman tulee sisältää?  

11. Mikä on tai mitkä ovat tärkeimpiä asioita markkinointisuunnitelman luomi-

sessa? 

12. Minkälaisena näet markkinointisuunnitelman merkityksen yrityksessä? 

Teema 3. YÖKERHON TAPAHTUMAMARKKINOINTI 

13. Mitä ottaisit erityisesti huomioon, ja mikä on mielestäsi tärkeintä, kun mark-

kinoidaan yökerhon tapahtumia?  

14. Milloin markkinointi tulee aloittaa uuden tapahtuman kohdalla, ja miten? 

15. Kuinka paljon päivityksiä/tapahtuma on mielestäsi sopiva määrä, ja miten ne 

tulee jaotella tapahtumien kesken? (Kyseessä yökerhon tapahtumat) 

16. Millä toiminnoilla yökerhon markkinointia voi saada niin sanotusti virkistet-

tyä/parannettua? 

17. Miten tämänhetkisiä markkinoinnin trendejä voi hyödyntää, kun markkinoi-

daan yökerhon tapahtumia? 

Teema 4. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

18. Mikä on mielestäsi seuraava trendi markkinoinnin saralla?  



Liite 2  

MARKKINOINTISUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEEMA 

Studio 54 ja 1970-luku 

-Näyttävää, liioiteltua 

• Koristeet                                     

• Musiikki 

• Efektit 

• Aktiviteetit (rodeokaraoke, 

pallomeri yms.) 

• Vip-asiakkaat 

• Juomatarjoilut  

• Henkilökunnan vaatetus  

• Hahmot, esiintyjät 

• Kuuluisuudet  

 

Markkinointika-
nava 

Sisältö Kohderyhmä 

Sosiaalinen media 
 

• Facebook 

• Instagram 

• Liveto  

-Tiedonanto  
-Teaser-videot 
-Kuvat 
-Facebook- ja In-
stagram -tarinat 
-Arvonta  
-Ennakkolippujen 
myynti  
-Jälkimarkkinointi  
-Mielikuvien luonti  
 
 

-25-50 vuotiaat 
-Kimmel Yön some-
seuraajat 
-Joensuun iltaravin-
toloiden asiakkaat 
-Suomalaisten li-
säksi ulkomaalaiset  
-Laaja näkyvyys 

Suoramarkkinointi 
 

• Flyerit 

• Julisteet  

• Painetut en-
nakkoliput  

• Vip-kutsut 

• Mainostelevi-
siot 

-Tiedonanto  
-Mielenkiinnon he-
rättäminen  
-Mielikuvien luonti  
 

-Korkeakouluopiske-
lijat 
-PKO:n ravintoloi-
den asiakkaat 
-Ennakkolippujen 
ostajat/saajat 
-Vip-asiakkaat 
-Laaja näkyvyys 

Henkilökohtainen 
myyntityö 
 

• Markkinointi-
tempaukset 

• Kimmelin 
henkilökunta 

• Hotellin hen-
kilökunta 

• Esiintyjät 
 

-Mielenkiinnon he-
rättäminen  
-Tiedonanto  
-Positiivisten muis-
tijälkien jättäminen 
(asiakaspalvelu) 

-Henkilökunnan tut-
tavapiiri  
-Joensuulaiset 
-Hotellin asukkaat  
-Tapahtuman asiak-
kaat  
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