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LIITTEET 

Liite 1: Tallin tarina – Kasarmista kampukseksi



 

1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Aiheenamme on tehdä julkaisu 

Mikkelin ammattikorkeakoulun opetusravintola Tallille. Tarkoituksenamme on kertoa 

julkaisussa ravintola Tallin historiasta, nykyajasta ja tulevaisuudesta. Julkaisussa kä-

sittelemme myös Ravintola Tallin lähirakennuksia ja perehdymme alueen historialli-

seen taustaan kasarmina.  

 

Opinnäytetyömme tilaajana toimii Ravintola Talli. Toiveena on tuottaa julkaisu, joka 

tulee olla kirjoitettu tarina muotoon. Haasteenamme on saada tuotoksesta lukijalle 

viihdyttävä ja tiivis tietopaketti ja noudattaa tilaajan antamia toiveita julkaisun tyylistä 

ja sisällöstä.  

 

Julkaisun tarkoituksena on toimia yhtenä markkinointivälineenä Ravintola Tallille. 

Julkaisun tulee olla markkinointihenkinen, mutta ei siten, että lukija tuntee hänelle 

markkinoitavan. Se on suunnattu asiakkaille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Alu-

een historia kiehtoo monia ja tästä syystä historiallista taustaa on hyvä käyttää mark-

kinoinnissa.  

 

Kerromme opinnäytetyössämme työmme tavoitteista ja taustasta, kasarmin alueesta 

sekä Ravintola Tallista nyt ja ennen. Lisäksi perehdymme markkinoinnin eri muotoi-

hin ja pohdimme myös hieman julkaisun merkitystä markkinoinnissa ja mainonnassa. 

Lopuksi kerromme julkaisun työstämisestä ja sen eri vaiheista.  

 

Raporttimme otsikoinnissa käytimme samaa linjaa kuin julkaisussammekin. Otsikot 

ovat luovia ja samanhenkisiä. Muuten olemme noudattaneet raportissamme perinteistä 

raportointimallia.  

 

Aloitimme opinnäytetyömme tekemisen huhtikuussa 2009 ja se valmistui joulukuussa 

2009.  

 

 

 

 

 



 

2 OLIPA KERRAN 

 

2.1 Työn tausta 

 

Julkaisumme on kirjallinen tuotos, joka koostuu Kasarmin kampuksen historian pää-

kohdista edeten historiasta nykyaikaan ja nykyajasta tulevaisuuden fiktiivisiin näky-

miin.  

 

Opinnäytetyömme perustuu markkinointihenkiseen julkaisuun, joka on tehty Ravinto-

la Tallille. Olemme perehtyneet julkaisussamme kasarmin alueeseen, Ravintola Talliin 

ja kampuksesta kirjoitettuihin tulevaisuussuunnitelmiin ja näistä olemme koonneet 

tärkeimmät pääkohdat samoihin kansiin. Hajallaan oleva tieto on siis kerätty opinnäy-

tetyömme julkaisuun. Suurimman osan lähteistä saimme Kasarmin kampuksella sijait-

sevasta hallintopalvelukeskuksesta. Hallintopalvelukeskuksella on kansio, jossa on 

historiaan liittyvää materiaalia kasarmin aikaisilta ajoilta. Olemme tutkineet erilaisia, 

jo valmiita julkaisuja, joita Mikkelin ammattikorkeakoulusta on julkaistu. Tavoit-

teenamme oli tehdä julkaisusta samanhenkinen muiden Mikkelin ammattikorkeakou-

lun julkaisujen kanssa, jotta niiden linja ja tyyli säilyisivät yhtenäisinä. Haluamme 

kuitenkin julkaisumme erottuvan muista julkaisuista persoonallisella tyylillä.  

 

Työmme taustalla on useita henkilöitä, kuten Tallin Ravintolapäällikkö Minna-Mari 

Mentula, jolta saimme tietoa julkaisua varten. Apuna tietoa etsiessämme käytimme 

henkilöitä, jotka ovat työskennelleet Ravintola Tallissa alusta asti. Kampuksellamme 

on myös opettajia, jotka olivat mukana Ravintola Tallin kehittämisessä ja sen avaami-

sessa. He antoivat hyödyllisiä vinkkejä siitä, mistä tietoa kannattaisi lähteä etsimään.  

 

Historiasta löysimme paljon tietoa, sillä alueella on pitkä ja tunnettu historia. Mikkelin 

ammattikorkeakoulun hallintopalvelukeskuksesta saamastamme kansiosta saimme 

keskeiset historiaan liittyvät faktat. Ravintola Tallista saimme tietoa muun muassa 

heidän omilta Internet sivuiltaan sekä opettajilta ja työntekijöiltä. Tulevaisuusosiossa 

hyödynsimme fiktiivisiä tulevaisuustarinoita, joita saimme käyttöömme koulumme 

opettajilta.  

 

 



 

2.2 Työn tavoitteet 

 

Julkaisun tavoitteena on luoda markkinointihenkinen tarinamuotoon kirjoitettu tuotos. 

Valmis julkaisu tulee esille Ravintola Tallin tiloihin asiakkaiden luettavaksi. Sitä käy-

tetään myös markkinoidessa Tallia esimerkiksi alan yrityksille sekä muille firmoille. 

Julkaisusta alan yritykset saavat lisätietoa restonomien koulutusohjelmasta sekä val-

miuksista, joita koulutus heille tarjoaa. Tämän myötä restonomien olisi mahdollista 

työllistyä valmistumisen jälkeen paremmin. Lisäksi julkaisua voidaan jakaa erilaisissa 

tilaisuuksissa, joissa Ravintola Talli ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat keskeisinä 

tekijöinä.    

 

Työmme tavoitteena on myös saada kokemusta itsellemme markkinoinnin eri muo-

doista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi tavoitteenamme on oppia erottamaan millainen 

markkinointiviestintämuoto sopii ravintola-alan yrityksille.  

 

2.3 Kasarmin alue 

 

Mikkeli on toiminut sotilashallinnon keskuksena kaupungin luovutettua maata Lin-

nanmäen lähettyviltä ja aikojen saatossa alue levisi kasarmiksi. Suomen ollessa Venä-

jän vallan alla kasarmista muodostui venäläisten tukikohta. Monet silloisen alueen 

rakennuksista ovat yhä olemassa ja ne ovat edelleen käytössä. Savon prikaatin muut-

taessa Karkialammelle, muutti vanhalle kasarmialueelle Mikkelin ammattikorkeakou-

lu. Tällöin kasarmista alkoi muodostua opiskelijoiden kampus.  

(Tuominen & Väänänen.) 
 

Ravitsemis- ja talousala toimi ennen vuotta 2004 Mikkelissä Lähemäellä, josta se sil-

loin muutti Kasarmin kampukselle. Samalla alueelle perustettiin opetusravintola Talli 

vanhan armeijan aikaisen hevostallin tiloihin. Vuonna 2005 Ravintola Tallin viereen 

rakennettiin informaatio- ja mediateknologian laitos Mikpoli, jossa toimii Café Mik-

poli, joka tarjoaa kahvila- kokous- ja seminaaripalveluja. (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2009.) 

 

 

 



 

2.4 Ravintola Talli 

 

Ravintola Talli on Mikkelin ammattikorkeakoulun julkisivulla sijaitseva punatiilikau-

den aikainen rakennus. Sen sisälle on rakennettu lounas-, tilaus-, kokous- ja á la carte- 

ravintola, joka on perustettu restonomi opiskelijoiden oppimisympäristöksi. Ravitse-

mis- ja talousalanopiskelijat työskentelevät harjoitusjaksoillaan Ravintola Tallin ti-

loissa. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009.) 

 

Ravintola Talli tarjoaa päivittäin lounaan, joka sisältää salaattibuffetin, keiton, pää-

ruuan sekä jälkiruuan. Vaihtoehtoina löytyy myös kasvis- tai suositusannos. Iltaisin ja 

viikonloppuisin Ravintola Talli tarjoaa á la carte annoksia. (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2009.) 

 

Ravintola Tallin asiakaskunta koostuu suurelta osin lähiyritysten työntekijöistä sekä 

Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilökunnasta. Lisäksi ravintolassa käy yksityisiä 

lounas- ja tilausravintola-asiakkaita. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009.) 

 

 

3 TEORIAA KANSIEN VÄLISTÄ 

 

3.1 Markkinointi 

 

3.1.1 Yleistä markkinoinnista 

 

Markkinointi on keino, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisiin. Tarkoituksena on pyrkiä 

tekemään yritys ja sen tuotteet tai palvelut tunnetuiksi. Kiteytettynä markkinoinnilla 

pyritään saamaan aikaan muutoksia. Asiakkaita houkutellaan antamalla lupauksia ja 

jotta markkinointi olisi onnistunutta, lupaukset tulee myös täyttää. Ensin on pohdittava 

mitä lupauksia yritys voi antaa ja mikä niistä on yrityksen kohderyhmälle tärkeintä.  

Markkinointi vaikuttaa myös yrityksen tuottamaan tulokseen. (Vuokko 2004, 38–40.) 

 

Markkinointi on usein hyvin asiakaslähtöistä. Sillä tarkoitetaan, että yrityksen toimin-

taa ohjaa asiakaskeskeinen ajattelutapa. Toiminnan lähtökohtana on aina asiakkaan 

tarpeiden tyydyttäminen. Asiakaskeskeisen ajattelutavan lisäksi on tuotantokeskeistä 

sekä myyntikeskeistä markkinointia. Tuotantokeskeisessä markkinoinnissa lähtökoh-



 

tana voi olla tarve alentaa organisaation kustannuksia, kun myyntikeskeisellä markki-

noinnilla pyritään voimakkaalla viestinnällä myymään asiakkaille organisaation tuot-

tamia tuotteita. Tässä tapauksessa lähtökohta on organisaation tarpeet eikä asiakkaan.  

(Isohookana 2007, 92–95.) Tallin tarinat julkaisulla pyritään ennen kaikkea asiakas-

keskeiseen markkinointiin. Julkaisun lähtökohtana on ollut tuottaa asiakkaille suun-

nattu tiivis, helppolukuinen ja mielenkiintoinen markkinointihenkinen tuotos.  

 

Markkinointiviestinnän on tuettava yrityksen tavoitteita ja liikeideaa. Sen tavoitteena 

on tietoisuuden luominen sekä mielikuviin, asenteisiin ja toimintaan vaikuttaminen.  

Näiden tavoitteiden tulee olla mahdollisimman konkreettisia, jotta niiden toteutuessa 

tuloksia voidaan mitata ja arvioida. Markkinointiviestintä toimii yrityksen näkyvim-

pänä kilpailukeinona, joten sen suunnitteluun on varattava tarpeeksi resursseja ja ai-

kaa. Suunnittelu alkaa nykytilanteen kartoittamisesta, joka voidaan tiivistää SWOT-

analyysi muotoon. SWOT-analyysi kertoo sisäisen toimintaympäristön vahvuudet ja 

heikkoudet sekä ulkoisen toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. (Isohookana 

2007, 92–95.) SWOT -analyysi on yleisesti yrityksissä käytetty analysointimenetelmä. 

SWOT-analyysiä sovellettaessa, esimerkiksi ravintola Talliin, on selvitettävä Tallin 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. Näiden pohjalta voidaan lähteä 

suunnittelemaan markkinointiviestintää. (Entersol Oy 2009.) 

 Taulukossa 1 on esimerkki SWOT-analyysistä. 

 

TAULUKKO 1. SWOT-analyysi (Entersol Oy 2009). 

 

VAHVUUDET: 

 

HEIKKOUDET: 

MAHDOLLISUUDET: 

 

UHAT: 

 

 

Markkinointia suunniteltaessa on olemassa monenlaisia apuvälineitä, joiden avulla 

voidaan saada toimivampaa sekä tuloksellisempaa markkinointia. Nykytilannetta kar-

toittamalla on helppo lähteä rakentamaan yrityksen tarpeille soveltuvaa markkinointi-

viestintää. Helpottaakseen kartoittamaan markkinoinnin kilpailukeinoja on kehitetty 

markkinointimix. Tarkoituksena on kartoittaa markkinoinnin keinojen kokonaisuutta. 



 

Markkinoinnin tehtävänä on saada markkinointimix palvelemaan liiketoiminnan pää-

määriä mahdollisimman tehokkaasti. (Tulos Oy 2009.) 

 

Amerikkalainen professori Jerome McCarthy on jaotellut markkinointimixin neljän P-

kirjaimen mukaisesti:  

 

• Product eli tuote tai palvelu 

• Price eli hinta 

• Place eli myyntipaikka tai saatavuus 

• Promotion eli markkinointiviestintä (Jefkins 1992, 7). 

 

Seuraavaksi käsittelemme muutamia markkinointiviestintä keinoja, joita olemme käyt-

täneet julkaisuamme suunniteltaessa sekä toteutettaessa. 

 

3.1.2 Ulkoinen ja sisäinen markkinointi 

 

Ulkoinen markkinointi kohdistetaan yrityksen asiakkaille ja sillä luodaan odotuksia. 

Markkinoitava tuote on keskeisin kilpailukeino. Asiakkaisiin pyritään vaikuttamaan 

tuotteen merkillä ja nimellä. Ulkoisella markkinoinnilla luodaan yrityksestä haluttu 

mielikuva ja kasvatetaan myyntiä. (Opetushallitus 2009.) 

 

Julkaisumme on osa ravintola Tallin ulkoista markkinointia. Sillä pyritään luomaan 

tietynlainen mielikuva ravintolasta. Julkaisulla halutaan myös vaikuttaa ihmisten toi-

mintaan ja ostopäätöksiin myönteisesti. Annamme tietynlaisia lupauksia ravintolan 

palvelusta ja tarjonnasta ja on hyvin tärkeää, että nämä lupaukset ovat täytettävissä. 

Julkaisu luo ulkoasullaan positiivisen kuvan yrityksestä.  

 

Sisäisen markkinoinnin tavoitteena on luoda hyvä sisäinen ilmapiiri, joka saa koko 

henkilökunnan innostumaan asiakkaista sekä myyntiä ja markkinointia tukevasta toi-

minnasta. (Jyväskylän yliopisto 2009.) Sisäisessä markkinoinnissa on myös tavoittee-

na saada yrityksen henkilökunta toteuttamaan yrityksen liikeideaa. Se on ensiaskel, 

jolla saadaan yritys toimimaan. Sisäinen markkinointi on pitkäjänteistä ja jatkuvaa 

tekemistä. (Rope 1991, 49.) Sisäinen markkinointi liittää yrityksen henkilöstön eri 

osastot sekä prosessit yhdeksi kokonaisuudeksi. Johdon ja esimiehien tehtävänä on 

muokata viestintäilmapiiriä ja identiteettiä. Heidän tehtävänä on myös viestiä nykyti-



 

lanteesta, visiosta, tavoitteista, strategiasta sekä yrityksen arvoista muulle henkilökun-

nalle. Sisäisellä markkinoinnilla on suuri merkitys työviihtyvyyteen ja työ hyvinvoin-

tiin. Sisäisen markkinoinnin välineitä on muun muassa henkilökunnalle suunnatut 

tapahtumat ja tilaisuudet tai henkilöstölehdet. (Isohookana 2007, 221–222.) 

 

Julkaisumme on osa Ravintola Tallin sisäistä markkinointia. Julkaisussamme tulee 

ilmi muun muassa Ravintola Tallin arvot ja strategia, joihin henkilöstön tulee sitoutua. 

Ravintolan johdon tehtävänä on varmistaa, että henkilöstö toimii näiden toimintamal-

lien mukaan. Julkaisumme toimii siis osana sisäistä markkinointia, sillä henkilöstö voi 

siitä saatavilla tiedoilla tukea ravintolan toimintatapoja.  

 

3.1.3 Mielikuvamarkkinointi 

 

Mielikuvamarkkinoinnilla on tarkoitus luoda yritykselle ulkoinen kuva, jonka se tah-

too asiakkailleen luoda. Mielikuvamarkkinoinnin roolina on siis luoda asiakkaille ku-

va, joka on kohderyhmän mielenkiintojen ja tarpeiden mukainen. Mielikuvamarkki-

nointia voi olla puhdas yrityskuvamarkkinointi, puhdas tuotekuvamarkkinointi tai 

yhdistetty yritys- ja tuotekuvamarkkinointi. (Rope 1991, 124–128.) 

 

Yritys- tai tuotekuvan luominen on yksi käsitellyimmistä markkinoinnin aiheista. Yri-

tyskuva kehittyy myönteiseksi, kun yritys menestyy ja saa oman asiakaskunnan. Jos 

ihmiset suhtautuvat yritykseen positiivisesti, pyrkivät he saamaan kaiken informaation 

yritykseen tai palveluun liittyen. Jos mielikuva on puolestaan negatiivinen, pyrkii ih-

minen torjumaan yrityksen viestinnän. Ihmisten ostopäätöksiin siis vaikuttaa myös 

markkinointiviestinnän emotionaalinen taso. (Rope 1991, 129–130.) 

 

Hyvällä yrityskuvalla voi myös vaikuttaa pätevän henkilöstön rekrytointiin ja tällöin 

työntekijät ovat useimmiten motivoituneempia. Huono mielikuva puolestaan aiheuttaa 

ongelmia hyvän henkilöstön palkkaamiseen. Jokaisella yrityksellä on yrityskuva jo 

yritystä perustettaessa. Huonoa yrityskuvaa on vaikea muuttaa positiiviseksi, joten on 

tärkeää, että yrityksen yrityskuva on alusta asti myönteinen. (Rope 1991, 129–130.) 

 

Julkaisumme ulkoasun tuli olla samassa linjassa muiden Mikkelin ammattikorkeakou-

lusta olevien materiaalien kanssa, jotta se tunnistettaisiin saman yrityksen tuotokseksi. 

Ulkoasulla pyrimme herättämään asiakkaassa mielenkiintoa, jotta asiakas kiinnostuisi 



 

perehtymään julkaisuun lähemmin. Julkaisun kannesta oli tärkeä saada sellainen, että 

siitä välittyy heti, mitä julkaisu pitää sisällään. Pyrimme luomaan lukijalle mielikuvan 

tietynlaisesta ravintolaympäristöstä tyylin ja kuvien avulla. Tavoitteenamme oli luoda 

julkaisulla lämmin ja tunnelmallinen mielikuva ravintolasta ja sen miljööstä. Lisäksi 

halusimme korostaa rakennuksen pitkää historiaa, jota pyrimme välittämään lähinnä 

kuvien avulla. Myös otsikoiden ja ingressien kirjoitusmuodot olivat julkaisussamme 

tunteita ja ajatuksia herättäviä.  

 

3.1.4 Visuaalinen markkinointi 

 

Visuaalinen markkinointi on lähellä mielikuvamarkkinointia. Se perustuu yrityksen 

liikeideaan, imagoon ja markkinointisuunnitelmaan. Visuaalisen markkinoinnin on 

säilytettävä sama tyyli kaikissa viestinnän eri välineissä. Se myös vahvistaa yrityksen 

imagoa, jotta asema markkinoilla säilyisi paremmin. Useilla yrityksillä on oma tun-

nusväri, josta se tunnetaan. Tunnusväri sekä logo ovat tiivistelmä yrityksen liikeideas-

ta, asiakkaista sekä arvoista. Usein tunnusväri symboloi ja viestii kyseisen yrityksen 

tyylistä. (Nieminen 2004, 87–88,103,161.) 

 

Yrityksen viestinnän tulee olla tavoitteellista ja tehokasta. Tavoitteiden mukainen 

viestintä on: 

 

• tunnistettavaa 

• positiivista yrityskuvaa luovaa 

• kilpailijoiden viesteistä erottuvaa 

• persoonallista 

• huomiota herättävää 

• mielenkiintoa aikaansaavaa 

• ostohalua synnyttävää 

• aktivoivaa 

Menestyksekkäästä viestinnästä auttaa muistuttamaan AIDA-kaava. AIDA-kaavaa 

voidaan soveltaa muitakin viestintävälineitä suunnitellessa. (Nieminen 2004, 87–

88,103,161.)  AIDA -mallin tarkoituksena on saada asiakas siirtymään tietämättömyy-

destä tietoisuuteen ja lopulta toimintaan eli ostamaan palvelua tai tuotetta. (Isohooka-

na 2007, 99.) 

Taulukossa 2 on esitetty AIDA-kaava julkaisusta. 



 

 

TAULUKKO 2. AIDA (Vuorio 2009). 

A = attention 

(huomioarvotekijä) 

I = interest 

(mielenkiintoa 

 aikaansaavat 

tekijät) 

D = desire 

(ostohaluun vai-

kuttavat tekijät) 

A = action 

(aktivointi) 

Koko Osuva otsikointi Välitetty  

mielikuva 

Tapahtumat 

Värit Julkaisun antama  

informaatio 

 Tarjonta 

Muoto Kuvat   

Fontti    

Kuvat    

 

 

Tarkoituksenamme oli saada julkaisusta ja sen ulkoasusta visuaalisesti näyttävä. Meil-

le oli tärkeää ottaa huomioon visuaalinen markkinointi julkaisua työstäessämme, jotta 

julkaisu ikään kuin markkinoisi itse itseään. Julkaisun ulkoasun ja taiton suunnitteli 

Mikkelin ammattikorkeakoulun markkinointisuunnittelija Jesse Haaja.  

 

3.1.5 Markkinoinnin suuntaaminen oikealle kohderyhmälle 

 

Ulkoisella markkinoinnilla pyritään viestimään oikealle kohderyhmälle ja tämä edel-

lyttää segmentointia. Segmentoinnilla tarkoitetaan asiakkaiden eri tarpeiden tunnista-

mista ja palvelujen suuntaamista juuri tietyille ryhmille. Samaan segmenttiin kuuluvat 

asiakkaat ovat keskenään samantyylisiä ja heillä on samanlaisia tarpeita. Riippuen 

segmentin luonteesta heille tarjotaan ja markkinoidaan heitä kiinnostavia tuotteita ja 

palveluita. Segmentointi on yleistä erityisesti palvelualoilla. Parhaimmillaan onnistu-

nut segmentointi johtaa menestykseen ja pahimmassa tapauksessa se saa aikaan huo-

nompia tuloksia kuin että oltaisiin segmentoimatta kokonaan. (Joensuun yliopisto 

2009.) 

 

Segmentointi etenee prosesseissa, joka alkaa segmenttien määrittelemisellä. Se perus-

tuu kysynnän ja ostokäyttäytymisen selventämiseen. Selventämisen jälkeen on valitta-

va kriteerit, joiden mukaan markkinat pilkotaan segmentteihin. Segmentointi voidaan 



 

jakaa kahteen osaan, jotka ovat tyyppisegmentointi ja asiakassuhdesegmentointi. 

Tyyppisegmentoinnin tarkoituksena on kuvata kohderyhmän käyttötarpeita ja osto-

käyttäytymistä. Tämän pohjalta tehdään markkinointiratkaisut kullekin eri segmentil-

le. Asiakassuhdesegmentointi puolestaan perustuu ostamisen merkitykseen ja asiakas-

suhteisiin. Segmentointiprosessin seuraava vaihe on kohdesegmenttien valinta. Yri-

tyksen määriteltyä markkinoilla olevat segmentit valitaan niistä itselleen sopivin. Yri-

tys voi myös tarjota kaikille samaa markkinointimixiä, jos yrityksen ostajien tarpeet 

näyttävät olevan samanlaiset. Prosessin kolmas vaihe, tarjonnan erilaistaminen eli 

differointi, tarkoittaa että kullekin segmentille rakennetaan oma markkinointiohjelma. 

Ilman differointia segmentoinnista ei ole hyötyä. Differointi on myös kilpailuetu. 

Segmentointiprosessin viimeisessä vaiheessa eri segmenteillä tarjotaan kohdeviestin-

tää. Tässä viestinnässä välineeksi valitaan kunkin kohderyhmän seuraamat mainosvä-

lineet. Segmentoinnin riskejä voivat olla väärin perustein tehty segmentointi, segmen-

toinnin osoittautuminen kannattamattomaksi tai yrityksen liiallinen keskittyminen 

yhteen segmenttiin. (Joensuun yliopisto 2009.) 

 

Vastakohtana segmentoinnille on massamarkkinointi, jossa markkinointi tuotetaan 

kaikille. Tällöin markkinointi saavuttaa jokaisen asiakkaan huomioon ottamatta hei-

dän yksittäisiä tarpeitaan. (Ylikoski 1999, 46.) 

 

Julkaisumme on suunnattu kaikille Ravintola Tallin asiakkaille, joten se lukeutuu 

osaksi massamarkkinointiin. Julkaisu saavuttaa jokaisen ravintolassa vierailevan asi-

akkaan ja siinä on tietoa monipuolisesti melkein jokaisen mielenkiinnon mukaan. Jul-

kaisua on helppo jakaa välittämättä ihmisen mielenkiinnon kohteista ja se sopii mo-

niin erilaisiin tilaisuuksiin myös ravintolan ulkopuolellakin. 

 

Toisaalta julkaisumme on pääosin segmentoitu eli suunnattu vain tietyille ryhmille, 

kuten ravintolan asiakkaille. Tallissa vierailevat ovat henkilöitä, jotka saapumisellaan 

osoittavat, että mielenkiinto ravintolaa kohtaan on herännyt tai on jo olemassa. Julkai-

sussa on tietoa eri aiheista kiinnostuneille, kuten historiaa, Tallin nykyhetkeä ja tule-

vaisuutta. Kukin voi valita luettavaksi oman mielenkiinnon kohteensa. Tällöin julkai-

summe saavuttaa juuri oikean kohderyhmän. Toisaalta julkaisumme on suunnattu 

myös Tallin henkilökunnalle, sillä heidän on hyvä tuntea yrityksen historiaa sekä ny-

kyisiä toimintatapoja ja arvoja.  

 



 

3.1.6 Julkaisun merkitys markkinoinnissa 

 

Yritykset julkaisevat paljon erilaisia kirjallisia julkaisuja eri sidosryhmille. Kirjalliset 

julkaisut ovat yksi tärkeimmistä viestintävälineistä. Ihmiset lukevat paljon kirjoitettuja 

tekstejä, kuten artikkeleita, lehtiä ja kirjoja. On myös vaivatonta kuljettaa mukanaan 

kirjallista materiaalia. (Isohookana 2007, 210–213.) 

 

Julkaisuamme voi rinnastaa osittain yrityslehteen ja yritysesitteeseen. Yrityslehden 

tarkoituksena on kertoa asiakkaille yrityksestä sekä sen toiminnasta ja vaikuttaa yri-

tyksestä saatuun kuvaan. Lisäksi yritys voi kertoa lehdessä arvomaalimastaan. Yritys-

lehdestä voidaan tehdä näyttävä julkaisu, jonka ulkoasuun sekä sisältöön panostetaan 

paljon. Tärkeää on ajatella, missä roolissa lehti tulee olemaan muiden viestintävälinei-

den joukossa, kenelle lehti on tarkoitettu ja mitä lisäarvoa lehti tarjoaa sen lukijalle. 

Lehden tulee tukea brändiä ja yrityskuvaa. (Isohookana 2007, 210–213.) 

 

Yritysesitteen tehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin yrityslehdellä, mutta esitteet 

ovat käyttökelpoisempia, sillä ne sopivat muun muassa jaettavaksi vieraille, asiakkail-

le sekä messuille. Ulkoasussa tulee noudattaa yrityksen visuaalista tyyliä ja linjaa. 

Esitteen on oltava huolellisesti suunniteltu ja toteutettu. (Isohookana 2007, 210–213.) 

 

Julkaisussa on yleensä seuraavia tietoja: 

 

• yrityksen liike-idea 

• yrityksen arvot 

• yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut 

• yrityksen kilpailuedut ja vahvuudet 

• työntekijöiden esittelyä 

• yrityksen historia ja tarinat 

• kehitystoiminta ja tulevaisuuden suunnitelmat 

• asiantuntijoiden näkökulmia 

• haastattelut (Isohookana 2007, 210–213). 

 

Julkaisumme rakenne muodostuu hyvin pitkälle yllä olevan luettelon mukaisesti. Ky-

seiset tiedot luovat kattavan ja johdonmukaisen rungon julkaisulle.  

 



 

Yrityksen 

tavoitteet

Markkinoinnin 

tavoitteet

Markkinointivie

stinnän 

tavoitteet

Mainonnan 

tavoitteet

Julkaisua suunniteltaessa on tärkeää pitää mielessä, miten julkaisu tulee eroamaan 

muista jo valmiista teoksista. Erilaisuus, poikkeavuus ja luovuus ovat markkinoinnin 

perusta.  Luova ajattelu on kuitenkin kestävän kilpailuedun tärkein pohja. Albert 

Szent-Györgyi kiteytti markkinoinnin luovasta ajattelusta seuraavan aforismin: kek-

siminen on sitä, että näkee sen mitä kaikki muutkin ovat nähneet, mutta ajattelee sitä, 

mitä kukaan muu ei ole ennen ajatellut. (Mannermaa 1993, 263–267.) Mielestämme 

julkaisumme toteuttaa ajatusta, sillä julkaisumme pohjana on faktatietoa, joka on 

kaikkien saatavilla, mutta joka julkaisussamme on ilmaistu rohkeasti muista eroavalla 

tavalla. Emme halunneet etukäteen tutustua liikaa muihin jo valmiina oleviin julkai-

suihin, sillä halusimme julkaisun eroavan muista omalaatuisella tyylillään. Jo tehtä-

vänannossa toivottiin, että kyseinen julkaisu kirjoitettaisiin viihdyttävästi tarinamuo-

toon ja ettei se sisältäisi vain pelkkää faktatietoa, kuten useimmat julkaisut.   

 

3.2 Mainonta 

 

Mainonnan tavoitteena on saada yritykselle tunnettavuutta, rakentaa haluttua mieliku-

vaa sekä nostaa yrityksen myyntiä. Mainonta on massaviestintää, jolla välitetään tietoa 

suurellekin asiakasjoukolle. (Isohookana 2007, 139–141.) 

 

Ennen kuin mainontaa aletaan suunnitella, on sille asetettava tavoitteet. Mainontaa 

voidaan alkaa harjoittamaan vasta kun nykyinen markkinatilanne on analysoitu ja ai-

kaisempien tasojen tavoitteet saavutettu. (Isohookana 2007, 139–141.) 

Tässä tilanteessa tavoitehierarkia on kuvan 1 mukainen.  

 

KUVA 1. Tavoitehierarkia (Isohookana 2007, 139–141). 

 

Mainonnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi: 

• myyntitavoitteet 

• välitavoitteet (eli tunnettuus ja tietoisuus) 

• kannattavuustavoitteet 

 



 

Viime kädessä näistä kolmesta mainonnan perimmäinen tavoite on myyntitavoite.  

(Rope & Vahvaselkä 1998, 180–181.) Julkaisumme mainonnalla pyritään kuitenkin 

ennen kaikkea lisäämään tunnettavuutta sekä tietoisuutta. Tunnettavuuden myötä us-

komme, että ravintola Talli ja sen toiminta tulee yhä useamman ihmisen tietoisuuteen. 

Täytyy muistaa, että mainonta on yksi markkinointiviestinnän osa-alueista ja se näkyy 

kaikkein selkeimmin yleisölle. (Isohookana 2007, 139). 

 

Mainonta voidaan jakaa mediamainontaan tai suoramainontaan. Mediamainontaa on 

ilmoittelu-, televisio-, radio- ja elokuvamainonta sekä ulko- ja liikennemainonta. Mai-

nonta on maksettua joukkoviestintää, jolla tiedotetaan tuotteista, palveluista tai ideois-

ta. Mediamainonta on paras markkinointiviestinnän keino silloin, kun tuotteen tai pal-

velun käyttäjiä on paljon. (Isohookana 2007, 139.) 

 

 

4 ETSIVÄN TUTKIMUSMENETELMIÄ  

 

4.1 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Haastattelu on yksi tutkimusmenetelmistä. Menetelmät voidaan jakaa kahteen osaan, 

jotka ovat kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu usein 

numeraalisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Kyseinen tutkimus vastaa kysymyksiin: 

miten monta, miten usein tai miten paljon. Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään 

lisäämään ymmärrystä sekä selittämään motiiveja ja asenteita. Menetelmiä ovat muun 

muassa haastattelut tai ryhmäkeskustelut. (Joensuun yliopisto 2009.) Julkaisussamme 

käytimme kvalitatiivista tutkimusmuotoa haastattelemalla.  

 

Haastattelututkimuksen pääideana on, että haastattelijat saavat vastauksia ja asiantun-

tevia kannanottoja juuri heille tärkeisiin kysymyksiin. Haastateltavana on usein henki-

lö, joka on alansa asiantuntija. (Vuorinen 2001.) Haastattelun avulla pyritään kerää-

mään sellainen aineisto, jonka avulla voidaan tehdä luotettavia päätelmiä aiheesta. 

Tästä syystä kysymysten tulee olla kattavia ja selkeitä, siten että kyseinen aihe ei jää 

epäselväksi. Haastattelussa apuvälineenä käytetään usein nauhuria. (Hirsjärvi & Hur-

me 1995, 24.) 

 



 

Avoin haastattelu on vapaamuotoinen haastattelu tietystä aihepiiristä. Tämä haastatte-

lu sopii menetelmäksi silloin kun henkilöiden kokemukset aiheesta vaihtelevat paljon. 

Myös tässä haastattelu muodossa aihe on usein arkaluontoinen. Avoin haastattelu 

muistuttaa lähinnä keskustelua, sillä aihe muuttuu yleensä haastateltavan aloitteesta. 

Tällainen haastattelumuoto vaatii paljon aikaa ja useita haastattelu kertoja. Haastatteli-

ja nauhoittaa keskustelut tai haastattelut ja myöhemmin kirjoittaa ne puhtaaksi. (Kas-

vatustieteellinen tiedekunta 2009.) 

 

Haastatteluilla pyrimme saamaan julkaisuun tietynlaista rentoutta, jotta lukijan mie-

lenkiinto heräisi. Liian markkinoiva julkaisu saattaisi olla liian vakava, eikä asiakkaan 

mielenkiinto säilyisi alusta loppuun.  

 

4.2 Historian tutkiminen 

 

Historiantutkimuksen ytimen muodostavat erilaiset lähdeaineistot. Näiden lähdeai-

neistojen mukaan voimme rakentaa tulkintoja menneestä. Ilman niitä historiaa ei pys-

tyisi kirjoittamaan. Henkilöiden ja ihmisten toiminnasta ja erilaisista tapahtumista jää 

jälkiä. Näitä löydetään esimerkiksi asiakirjoista sekä muista virallisista dokumenteista, 

lehtikirjoituksista, kirjeistä, kirjoista, elokuvista, valokuvista, piirroksista, radiosta, 

televisiosta sekä suullisesta perimätiedosta. (Hyytiäinen & Tähtinen 2009.) 

 

Historialliset lähdeaineistot luokitellaan muun muassa alkuperäis- ja aikalaislähteisiin 

sekä julkisiin ja yksityisiin lähteisiin. Lisäksi on myös lähteitä välittömästä jäämistös-

tä, esittävistä lähteistä sekä jäänteenluontoisista lähteistä tai primaari- ja sekundaari-

lähteistä. (Hyytiäinen & Tähtinen 2009.) 

 

Aikalaislähteet liittyvät tutkittavaan aikakauteen tai tapahtumaan. Näitä lähteitä ovat 

menneen ajan tapahtumia koskevat kirjeet, lehtijutut tai päiväkirjat ja ihmisten muis-

tot. Jäänteenluontoiset lähteet ovat jonkin toimenpiteen tai tapahtuman seurauksena 

syntyneitä lähteitä. Näitä ovat muun muassa erilaiset asiakirjat. Yleensä nämä asiakir-

jat ovat syntyneet tapahtuman tai toiminnan tarpeisiin nähden eivätkä historian tutki-

musta varten. (Hyytiäinen & Tähtinen 2009.) Julkaisumme historiatietoa etsiessämme 

käytimme pääosin aikalaislähteitä sekä jäänteenluontoisia lähteitä. Lähteemme olivat 

suurelta osin lehtijuttuja menneiltä ajoilta, ihmisten muisteloita sekä asiakirjoja.  

 



 

5 TEKEMISEN MEININKIÄ 

 

Aloitimme julkaisun työstämisen syyskuussa 2009 ja valmiina julkaisu oli marras-

kuussa 2009. Aluksi keräsimme aineistoa julkaisua varten, jonka jälkeen muok-

kasimme ja tiivistimme asiat tarinamuotoon. Julkaisun ulkoasun suunnitteli Jesse Haa-

ja, joka toimii Mikkelin ammattikorkeakoulussa markkinointisuunnittelijana. 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa produktio, kuten esimerkiksi esi-

ne, opas, ohjekirja, tapahtuma, näyttely, kokous, kongressi tai portfolio. Tavoitteena 

on siis konkreettinen tuotos. Pelkkä tuotos ei riitä toiminnalliseksi opinnäytetyöksi, 

vaan sen tekemisestä on kirjoitettava opinnäytetyöraportti. Raportin tulee olla ehjä 

kokonaisuus, jonka tekijä on luokitellut johdonmukaisesti. Toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä opiskelija pääsee yhdistämänä käytäntöä, teoriaa, tutkivaa otetta työskente-

lyssä ja tutkivaa viestintää raportoinnissa. (Vilkka & Airaksinen 4004, 5-7.) 

 

5.1.1 Suunnittelu ja aineiston kerääminen 

 

Kuulimme opinnäytetyömme aiheesta Ravintola Tallin ravintolapäällikkö Minna-Mari 

Mentulalta. Otimme heti yhteyttä häneen ja varasimme aiheen toteutettavaksemme. 

Osallistuimme keväällä 2009 aiheseminaariin, jossa pääsimme jo hieman suunnittele-

maan työtä ja sen sisältöä. Kesän ajaksi työmme jäi pohdittavaksi ja syksyllä lukukau-

den alkaessa käynnistimme opinnäytetyömme julkaisun työstämisellä. 

 

Julkaisun varsinaisen suunnittelun aloitimme tapaamalla Ravintolapäällikköä Minna-

Mari Mentulaa. Hänellä oli muutamia toiveita ja ideoita julkaisun sisällöstä ja tyylistä. 

Mikkelin ammattikorkeakoululle on aiemmin tehty juliste, jossa esitellään sen henki-

löstöä ja organisaatiota kuvattuna ikään kuin sukupuussa. Mentulalla oli toiveena, että 

olisimme rakentaneet julkaisun saman mallin mukaisesti. Halusimme kuitenkin erot-

tua jo vanhoista teoksista sekä käytetyistä tyyleistä, joten saimme ”vapaat kädet” luo-

da omantyylisemme julkaisun. Otimme kuitenkin hänen toiveensa julkaisun sisällöstä 

huomioon. Mentula toivoi erityisesti, että sisällöstä kävisi ilmi Kasarmin kampuksen 

sekä Tallin historiaa, ravintolan nykytoimintaa, liike-idea, arvot sekä tärkeimmät saa-

vutukset. Lisäksi toiveena oli saada julkaisuumme tarinaa restonomikoulutuksen 



 

muuttamisesta Lähemäeltä Kasarmin kampukselle sekä koulutuksen tulevaisuusnä-

kymää mielikuvituksellisesti. Saimme Mentulalta lähteitä, joista lähdimme etsimään 

tietoa. Julkaisumme aineistona käytimme kirjallisuuslähteitä, Internet lähteitä sekä 

haastatteluja.  

 

Aluksi luulimme, että aineistoa historiasta löytyy liikaa ja että sen rajaaminen tulee 

olemaan vaikeaa. Alueen historiasta on jo paljon olemassa olevaa tietoa, joten haas-

teenamme oli keskittyä vain keskeisimpiin historian tapahtumiin. Onneksi tietoa löytyi 

kampukselta jo valmiiksi koottuna tiiviinä kansiona, johon keskitymme enemmän 

kirjallisuuslähteet -kappaleessa. 

 

Ravintola Tallin nykytilanteesta löytyi helposti tietoa, sillä heillä on laajat kotisivut, 

joita päivitetään säännöllisesti. Lisäksi itsellämme on jo paljon tietoa Tallin toimin-

nasta ja sen saavutuksista. Myös haastattelemalla saimme hyödyllistä ja päivitettyä 

tietoa ravintolan toiminnasta.  

 

Alussa suurin osa ajastamme meni yhteydenottoihin. Oli haastavaa saada kiinni henki-

löitä, joilla uskoimme olevan hyödyllistä tietoa opinnäytetyötämme varten. Loppujen 

lopuksi saimme muutamilta henkilöiltä materiaalia, jota pystyimme hyödyntämään, 

mutta melko suuri osa ei edes vastannut yhteydenotto pyyntöihimme.  

 

5.1.2 Kirjallisuuslähteet 

 

Kirjallisuuslähteiden etsimisen aloitimme tiedustelemalla niitä työn tilaajalta. Saim-

mekin apua Ravintolapäällikkö Minna-Mari Mentulalta niiden löytämiseen. Ravinto-

lapäällikkö ohjasi meidät ensimmäisenä Kasarmin kampuksella sijaitsevaan Hallinto-

palvelukeskukseen, jossa säilytetään jonkin verran alueeseen liittyvää historiatietoa.  

 

Hallintopalvelukeskukselta saimme kansion, johon oli kerätty tietoa ja kuvia kasarmin 

alueen historiasta. Kansio sisältää paljon eri lähteistä peräisin olevia kirjoituksia. Siinä 

on myös kirjoituksia armeijan ajoilta, joita erinäiset henkilöt olivat tuolloin kirjoitta-

neet. Kansiosta löysimme muun muassa Tauno Tuomisen ja Kyösti Väänäsen kirjoi-

tuksia. He ovat perehtyneet alueen historiaan ja kirjoittaneet paljon aiheeseen liittyviä 

kirjoitelmia. Hyödynsimme erityisen paljon heidän kirjallisuuslähteitään, sillä ne oli-

vat kaikkein selkeimpiä ja tuoreimpia tuotoksia. Kansiosta löytyi myös muutamia 



 

vanhoja lehtiartikkeleita, jotka liittyivät aiheellaan kasarmin alueeseen ja toimintaan. 

Näitä artikkeleita emme kuitenkaan hyödyntäneet julkaisussamme, mutta tutkimme 

niitä päästäksemme sisälle aiheeseemme.  

 

Tallista ja sen historiasta löysimme tietoa Ravintola Tallin omilta Internet sivuilta. 

Internet sivuilla perehdytään Tallin historiaan armeijan ajoilta asti. Internet sivuilla on 

myös tietoa Ravintola Tallista ja sen palveluista ja siellä kerrotaan myös palvelujen 

tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Lisäksi sivuilla on lyhyesti kerrottu 

pääkohdat niin joutsenmerkistä kuin älykeittiöstäkin, jotka ovat Tallin ylpeydenaiheita 

ja saavutuksia. Joutsenmerkistä tietoa löysimme myös ympäristömerkki.fi Internet 

sivuilta.  

 

Etsiessämme hieman erilaisia tietolähteitä, kävimme Mikkelin kaupungin kirjastossa 

tutustumassa, josko sieltä löytyisi aiheeseen liittyviä lehtileikkeitä, mutta vierailumme 

osoittautui turhaksi.  

 

Loppujen lopuksi kirjallisuuslähteet löytyivät melko vaivattomasti ja saimme tarvit-

semamme tietoa niistä aiheista, joihin halusimmekin perehtyä. Tärkeimmäksi tietoläh-

teeksemme osoittautui jo aiemmin mainitsemamme Kasarmin kampuksen historiasta 

kasattu kansio, jossa on tietoa tärkeimmistä armeijan aikaisista historiallisista tapah-

tumista. Historiasta oli kerrottu erilaisia tarinoita eri aikakausilta. Mielestämme kansi-

osta löytämämme tieto oli hyvin selkeää ja oleelliset asiat löytyivät vaivattomasti. 

Historia osuutta kirjoittaessamme oli hyvin tärkeää tarkistaa faktat ja oikeat vuosilu-

vut. Välillä tämä tuotti hieman ongelmia, sillä jotkin tiedot olivat ristiriitaisia keske-

nään. Tallin toiminnasta meidän oli melko helppo kirjoittaa, sillä olemme molemmat 

työskennelleet Tallissa. Tallin toiminnasta kirjoitimme siis kokemuksemme sekä In-

ternet lähteiden perusteella. Tallin Internet sivut ovat hyvin selkeät ja sieltä löytyy 

laajasti tietoa.  

 

5.1.3 Haastattelut 

 

Tarkoituksenamme oli haastatella henkilöitä, jotka ovat toimineet kasarmin alueella 

tavalla tai toisella armeijan aikaan. Saimme muutamien henkilöiden yhteystietoja Ra-

vintola Tallista, sillä näitä henkilöitä on haastateltu jo aiemmin kyseisen aiheen tii-

moilta. Otimme yhteyttä erääseen heistä, mutta hän ei ollut yhteistyöhaluinen, sillä 



 

hän ei uskonut omaavansa tarpeeksi hyödyllistä tietoa opinnäytetyömme varten. Lo-

pulta luovuimme ajatuksesta saada haastattelua henkilöltä, joka tunsi alueen historiaa 

olemalla jollain tapaa osana sitä.  

 

Julkaisuamme varten haastattelimme kolmea eri henkilöä eri näkökumista. Haastatel-

tavinamme toimivat Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistunut restonomi Henna 

Rouhiainen, Ravintolapäällikkö Minna-Mari Mentula sekä koulutusjohtaja Tuija Pe-

sonen. Päädyimme siis haastattelemaan nykypäivän tilanteesta ajan tasalla olevia hen-

kilöitä.  

 

Haastattelumme olivat hyvin eriluontoisia. Ensimmäiseksi valitsimme haastateltavak-

semme entisen restonomiopiskelija Henna Rouhiaisen, joka on valmistunut Mikkelin 

ammattikorkeakoulusta restonomiksi vuonna 2006. Hän pääsi näkemään opiskelua 

myös Lähemäellä, jossa restonomikoulutus toimi ennen muuttoa Kasarmin kampuk-

selle. Nämä 2006 vuonna valmistuneet opiskelijat olivat mukana avaamassa Ravintola 

Tallia, joten katsoimme kyseisen henkilön olevan mielenkiintoinen haastattelukohde.  

Henna Rouhiaista haastattelimme hänen opiskelija-ajoistaan, josta kerroimme hänelle 

jo etukäteen haluavamme kuulla. Emme tehneet valmiita kysymyksiä haastattelua 

varten, sillä tarkoituksenamme oli saada spontaaneja tarinoita ja mieleen jääneitä 

muistoja. Haastattelu käytiin ikään kuin keskusteluna, jolloin saimme Rouhiaiselta 

enemmän tietoa. Rouhiaisella oli paljon mielenkiintoisia tarinoita ja hän oli miettinyt 

selvästi jo etukäteen, mitä hän haluaa meille kertoa. Olimme erittäin tyytyväisiä saa-

maamme materiaaliin Rouhiaisen haastattelusta. 

 

Haastattelimme Ravintolapäällikkö Minna-Mari Mentulaa hieman leikkimielisillä 

kysymyksillä liittyen Talliin ja sen tapahtumiin. Katsoimme ravintolapäällikön tietä-

vän eniten ravintolaan liittyvistä asioista, joten hänen haastattelunsa oli tärkeä osa 

julkaisuamme. Teimme hänelle valmiiksi kysymyksiä, jotka lähetimme hänelle etukä-

teen. Näin hän kerkesi miettiä kysymyksiä ja osasi valmistua tulevaan haastatteluun.  

Kysymykset liittyivät lähinnä Ravintola Tallia koskeviin asioihin. Kysymysten muoto 

oli kuitenkin rentohenkinen ja tarkoituksena oli saada haastattelusta viihdyttävä. Valit-

simme kysymykset tarkkaan, jotta esille tulisi mielenkiintoisimmat puolet Ravintola 

Tallista ja sen työntekijöistä. Mentulan haastattelu sisälsi paljon tietoa ja kokemusta. 

Saimme hänen haastattelustaan elävän ja hauskan kokonaisuuden. 

 



 

Kolmantena haastattelimme koulutusjohtaja Tuija Pesosta, joka oli myös mukana Tal-

lin avaamisvaiheessa sekä koulutuksemme siirtyessä Lähemäeltä Kasarmin kampuk-

selle. Haastattelimme häntä siitä syystä, että hän oli yksi niistä henkilöistä, joka taiste-

li ravitsemis- ja talousalan koulutuksen ammattikorkeakoulu tasoiseksi. Koulutusjoh-

taja Tuija Pesosen haastattelusta halusimme siis tuoda esille tarinoita koulutuksemme 

alkuajoilta. Tiedotimme Pesosta etukäteen aiheesta, jotta hän osaisi miettiä, onko hä-

nellä meille tarpeellista tietoa. Pesosen haastattelusta oli vaikea valita yhtä ja tiettyä 

tarinaa, mutta löysimme kuitenkin hänen muistoista koulutusalamme syntyyn liittyvän 

arvokkaan ja tunteikkaan tarinan, jota käytimme sitaattina julkaisussamme. Tarinas-

saan Pesonen iloitsee kollegansa kanssa ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelman 

siirtymistä ammattikorkeakoulu tasoiseksi. Toivomme sitaatin olevan silmäänpistävä 

ja ajatuksia herättävä yksityiskohta.   

 

Haastatteluissa emme käyttäneet nauhuria tai muita apuvälineitä, sillä emme halunneet 

haastattelutilanteiden olevan liian virallisia. Mielestämme saimme pelkkien kirjoitus-

välineiden avulla haastateltavilta enemmän aitoja tarinoita ja kommentteja. Haastatte-

luista opimme sen, että haastateltavat on valittava hyvin tarkkaan, sillä aina ei haastat-

telusta saa vastauksia haluamiinsa kysymyksiin. Onnistuneesta haastattelusta selviää 

olennaiset asiat ja niistä on vaivatonta kasata aiheeseen liittyvä materiaali tiivistetyksi 

paketiksi.  

 

5.1.4 Kuvalähteet 

 

Julkaisuun suunnittelimme liittävämme kuvia, niin historian ajalta kuin nykypäivästä-

kin. Historiallisia kuvia armeijan ajalta saimme kirjallisuuslähteiden tavoin Mikkelin 

ammattikorkeakoulun Hallintopalvelukeskukselta. Suurimman osan näistä historian 

aikaisista kuvista saimme jo valmiina olevasta CD-levystä, johon oli kasattu Mikkelin 

vanhan kasarmialueen valokuvia. Kuvat, joita käytimme, olivat suurelta osin ostettu 

Jalkaväkimuseolta, joihin Mikkelin ammattikorkeakoululla on julkaisuoikeus. Lisäksi 

saimme käyttöömme Virpi Kukkosen ja Anu Vitikaisen tekemän julkaisun, Vanhaa ja 

uutta kasarmielämää, jossa oli paljon mielenkiintoisia kuvia, joita halusimme hyödyn-

tää. Selvisi, että kuvat ovat tallessa Mikkelin ammattikorkeakoulun kuvapankissa, 

jossa pääsimme niihin käsiksi. Kuvapankki on Mikkelin ammattikorkeakoulun henki-

lökunnan käytettävissä oleva sähköinen kansio, johon aikojen saatossa on kerätty ku-

via liittyen Mikkelin ammattikorkeakouluun. Pääsimme tutkimaan kuvapankkia yh-



 

dessä ohjaavan opettajamme Malla Eteläpään sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun 

viestintäassistentti Aki Ilmasen kanssa. Ilmaselta saimme talteen valitsemamme kuvat, 

joita halusimme käyttää julkaisussamme.  

 

Kuvien alkuperät saimme selville Aki Ilmaselta, joka myös itse on ottanut suuren osan 

kuvapankista löytyvistä kuvista. Ilmasen kuvia ovat Mikkelin ammattikorkeakoulusta 

nykyajalta otetut kuvat. Julkaisumme sisältää paljon hänen ottamiaan valokuvia. Käyt-

tämämme kuvat historian ajalta ovat suurelta osin peräisin teoksesta nimeltään Den 

finska militären, jotka on kerätty teoksesta sähköiseen muotoon Mikkelin ammattikor-

keakoulun kuvapankkiin. 

 

5.2 Julkaisun sisällön rakentaminen 

 

Julkaisun sisältöä pohtiessamme ja kirjoittaessamme päädyimme työstämään aineistoa 

mahdollisimman rauhalliseen ympäristöön. Tarvitsimme tekstin luomiseen viihtyisän 

ja luovan ilmapiirin. Alussa ryhdyimme pohtimaan, minkä tyylinen julkaisun tulisi 

olla, jotta siitä saataisiin mahdollisimman helppolukuinen. Päädyimme kirjoittamaan 

lyhyitä kappaleita, jolloin teksti ei vaikuttaisi niin pitkältä ja yhtenäiseltä, tällöin luki-

jan on myös helppo ryhtyä lukemaan tekstiä. Käytimme läpi julkaisun samaa kirjoi-

tusmuotoa, joka tässä tapauksessa on sinä-muoto. Tämän kirjoitusmuodon ansiosta 

lukija tuntee, että teksti on suunnattu juuri hänelle. Lisäksi käytimme työssämme pal-

jon ingressejä, jotka johdattavat lukijan tulevaan kappaleeseen. Ingressit herättävät 

myös lukijan mielenkiinnon ja niiden avulla lukija pystyy helposti valitsemaan julkai-

susta sellaiset kohdat, jotka eniten häntä kiinnostavat. Ingressi on lihavoimalla kirjoi-

tettu, tiivis kuvaus tekstin sisällöstä. (Tampereen kaupunki 2006). Otsikoista pyrimme 

saamaan mahdollisimman omaperäiset, mutta johdonmukaiset. Osan otsikoista muok-

kasimme hieman rentohenkisemmiksi, mutta osan niistä jätimme virallisempaan muo-

toon säilyttääksemme julkaisussa tietynlaisen ryhdikkyyden ja selkeyden.   

 

Kerättyämme tarvittavat tiedot ja haastattelumateriaalit, aloimme työstää julkaisun 

sisältöä. Aloitimme julkaisumme historiaosiolla, jossa kerromme kasarmin päätapah-

tumat lyhyesti ja viihdyttävästi. Haastavinta oli saada historia osasta rento ja mielen-

kiintoinen. Historiasta siirryimme pikkuhiljaa nykyhetkeen, jossa kerroimme kasarmin 

muuttumisesta kampusalueeksi sekä restonomien koulutusohjelman siirtymisestä alu-

eelle. Nykypäiväosiossa kirjoitimme Tallin nykyisestä toiminnasta sekä Tallin ylpey-



 

denaiheista, kuten joutsenmerkistä ja älykeittiöstä. Myös tekemämme haastattelut lii-

tettiin nykypäiväosioon. Viimeisessä osiossa kirjoitimme tulevaisuuteen liittyvän tari-

nan, jossa hyödynsimme kampuksesta kirjoitettuja tulevaisuustarinoita.   

 

5.3 Visuaalinen suunnittelu 

 

Olimme miettineet julkaisun ulkoasua jo etukäteen ennen kuin aloimme kirjoittaa sen 

sisältöä. Lähtökohtana oli, että halusimme julkaisun sisältävän paljon kuvia. Lisäksi 

pohdimme julkaisun todellista kokoa, jotta se erottuu muista, mutta on kuitenkin sa-

mantyylinen muiden jo olemassa olevien Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisujen 

kanssa. Toivomuksenamme oli saada julkaisusta hieman normaalikokoista suurempi.  

 

Julkaisun tekstiosioon emme halunneet laittaa lainkaan vuosilukuja, jotta lukija ei 

kokisi tekstiä liian vaikealukuiseksi. Päädyimme ratkaisuun, jossa julkaisun alareunas-

sa kulkee aikajana läpi koko tuotoksen. Aikajanaan olemme merkinneet kaikki merkit-

tävimmät vuosiluvut tapahtumineen.  

 

Etukäteen tiesimme, että julkaisumme tullaan painamaan valmiiksi kopiointiliike Ko-

pijyvässä. Luulimme, että meidän tulee itse suunnitella ulkoasu ja tyyli, joten mieles-

sämme oli tietynlainen visio siitä, millainen valmis julkaisu tulee olemaan. Myöhem-

min meille kuitenkin selvisi, että koulumme markkinointisuunnittelija Jesse Haaja 

suunnittelee työmme ulkoasun, sillä hän on tehnyt jo aiemmin samantyylisiä julkaisu-

ja niin Tallille kuin Mikkelin ammattikorkeakoulullekin. Meille tämä sopi erittäin 

hyvin, sillä meillä ei ole kokemusta visuaalisesta suunnittelusta. Kerroimme kuitenkin 

markkinointisuunnittelijalle toiveistamme ja odotuksistamme.  

 

Julkaisun kuvitusta suunnittelimme osittain yhdessä Jesse Haajan kanssa. Olimme 

suunnitteluvaiheessa valinneet kuvia, joita halusimme käyttää julkaisussamme. Koska 

emme päässeet itse käsiksi Mikkelin ammattikorkeakoulun kuvapankkiin, annoimme 

Haajan valita loput kuvat toiveidemme perusteella. Haaja otti toiveemme hyvin huo-

mioon ja lopulta julkaisumme kuvitus koostui meidän toiveistamme ja Haajan ammat-

titaitoisesta visuaalisesta näkemyksestä. 

 

Suunnittelimme myös ohjaajamme Malla Eteläpään kanssa jonkin verran julkaisun 

ulkoasua. Hän oli melko samoilla linjoilla kanssamme julkaisun ulkoisesta tyylistä. 



 

Suomen kielen opettajana Malla Eteläpäällä oli hyviä vinkkejä liittyen esimerkiksi 

kuvateksteihin, jotka tarkoituksenamme oli liittää julkaisun kuviin. Halusimme kuva-

tekstien olevan lennokkaita ja hauskoja sekä ajatuksia herättäviä. Saimme pienen poh-

dinnan jälkeen kuvatekstit valmiiksi ja liitimme ne sen hetkiseen versioon, jonka lähe-

timme sähköisesti julkaisumme suunnittelijalle. Haajan tutustuttua materiaaliimme 

päädyimme kuitenkin yhdessä jättämään kuvatekstit kokonaan pois, sillä ne eivät olisi 

sopineet julkaisun tyyliin. Näin julkaisusta ei tullut niin tavanomaista ja julkaisumme 

pääsi jälleen erottumaan muista omalla tyylillään.  

 

Luotimme Jesse Haajan ammattitaitoon täysin ja jätimme lopullisen materiaalin koko 

julkaisusta hänen käsiinsä luottavaisin mielin. Saimme häneltä raakaversion, josta 

näimme hieman julkaisun tulevaa tyyliä. Olimme siihen hyvin tyytyväisiä ja siitä tuli 

loppujen lopuksi juuri Tallin tyyliin sopiva. Saatuamme julkaisun painosta olimme 

muuten tyytyväisiä tulokseen, mutta itse nidonnassa oli vielä parannettavaa. Onnek-

semme julkaisuja ei tässä vaiheessa teetetty kuin tusina, joten pystyimme vielä muok-

kaamaan julkaisun lopullista ulkoasua. Lopullinen versio painetusta julkaisusta oli 

edellistä versiota hieman pienempi kooltaan ja uusi nidonta toi julkaisulle enemmän 

arvokkuutta.  Julkaisuja on tarkoitus teettää 100 kappaletta. 

 

6 RUUSUT JA RISUT 

 

Opinnäytetyömme aihe oli kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen. Koko projek-

tin ajan teimme yhteistyötä ja paneuduimme työhömme intensiivisesti. Mielestämme 

intensiivinen työskentely osoittautui eduksemme, sillä näin lyhyellä aikavälillä työs-

kentelymme pysyi tehokkaampana. Jaoimme opinnäytetyömme vaiheet etappeihin, 

joita saavutimme luomamme aikataulun mukaisesti.  

 

Ravintola Tallista ja sen historiasta ei ole ennen tehty kirjallista julkaisua. Mieles-

tämme julkaisu kätkee sisälleen kaiken oleellisen tiedon Ravintola Talliin liittyen. 

Onnistuimme löytämään aiheeseen sopivan tyylin, joka on tarinallinen ja viihdyttävä. 

Näin saimme tuotua Tallin tarinat lähemmäksi lukijaa.  

 

Uskomme julkaisumme olevan hyödyksi Tallille ravintolaa markkinoitaessa. Julkai-

summe on edustuskelpoinen ja sitä voidaan jakaa ja esitellä ylpeänä niin talon sisällä 

kuin ulkopuolellakin. Opimme julkaisua tehdessämme, että tämäntyylisen teoksen 



 

kasaaminen valmiiksi vaatii paljon työtä ja aikaa. Tulee myös ottaa huomioon monia 

asioita, kuten tilaajan toiveet, resurssit, aikataulu sekä ennen kaikkea lukijat. Opimme 

myös ymmärtämään, kuinka tärkeää yhteistyön toimivuus on lopputuloksen kannalta.  

 

Itsellämme oli tiukat kriteerit julkaisun sisällöstä ja ulkoasusta. Työstimme julkaisua 

niin kauan, kunnes olimme molemmat täysin tyytyväisiä tulokseen. Koska kyse oli 

opinnäytetyöstämme, emme halunneet vain tyydyttävää lopputulosta. Oli tärkeää, että 

meillä molemmilla oli samat tavoitteet ja visiot julkaisun laadusta. Samanhenkisen 

ihmisen kanssa on helppo työskennellä ja yhteistyömme sujui moitteettomasti. Olem-

me työskennelleet jo monesti yhteisten projektien parissa, joten tunnemme toistemme 

työskentelytavat. Parin kanssa työtä pystyi tekemään luottavaisin mielin, sillä kaksi 

silmäparia näkee paremmin kuin yksi. Toimiva parityöskentely vaatii molemmilta 

joustavuutta sekä yhteiset aikataulut. Tämä onnistui meiltä erinomaisesti.  

 

Ongelmia julkaisumme työstämisessä oli melko vähän. Alkuvaiheessa suurimmaksi 

ongelmaksemme koitui ihmisten tavoitettavuus. Oli turhauttavaa huomata, että kaikki 

ne henkilöt, joilta olisimme halunneet informaatiota, eivät olleet valmiita yhteistyöhön 

kanssamme. Pelkkä yhteydenotto heihin vei aikaa ja turha vastausten odottelu viiväs-

tytti työmme käynnistämistä ja työstämistä.  Välillä ongelmia tuotti myös julkaisum-

me idean välittäminen yhteistyöhenkilöillemme. Meidän oli tarkkaan kerrottava mil-

lainen julkaisu on kyseessä ja minkä tyylistä julkaisua olemme työstämässä, jotta hen-

kilöt ymmärtäisivät millaisen tiedon tarpeessa olimme. Pieneksi ongelmaksi muodos-

tui myös julkaisun loppuvaiheessa lopullisen tuotoksen nidonta. Valmis materiaalim-

me oli nidottu yhteen väärällä tyylillä, joka ei sopinut mielestämme julkaisuun. Tästä 

syystä lopullisen tuotoksen valmistuminen viivästyi hieman. Jesse Haajan kanssa so-

vimme uudesta nidonnasta, johon olimme hyvin tyytyväisiä.  

 

Olemme erityisen tyytyväisiä julkaisun ulkoasuun, josta markkinointisuunnittelija 

Jesse Haaja oli vastuussa. Hän sai ulkoasulla välittymään juuri sen oikean tunnelman 

ja tyylin, jonka halusimmekin. Onnistuimme ylittämään odotuksemme, sillä aluksi 

meitä askarrutti kirjoittamistaitomme ja luovuutemme, mutta prosessin edetessä huo-

masimme, että luottamalla omiin taitoihimme saimme aikaan tuloksia. Työn myötä 

itsevarmuutemme kirjoittamista kohtaan kasvoi ja uskalsimmekin heittäytyä täysin 

aiheeseen.  

 



 

Mielestämme suurin osa työmme tavoitteista toteutui. Saimme tuotoksesta halua-

mamme näköisen ja myös työmme tilaaja oli tyytyväinen työhömme. Nähtäväksi jää, 

miten julkaisumme toimii osana Ravintola Tallin markkinointia. Mielenkiintoista olisi 

päästä seuraamaan, miten asiakkaat ottavat julkaisumme vastaan ja kuinka monen 

mielenkiinnon se herättää.  

 

Työmme tilaajalta saamamme palaute oli pelkästään positiivista. Erityisen tyytyväisiä 

oltiin julkaisumme aikajanaan, joka toi selkeyttä kuvaamalla ajankulkua. Julkaisumme 

on herättänyt paljon kiinnostusta ja vaikka lopullinen julkaisumme ei vielä ole tullut 

painosta, on sen kysyntä ollut yllättävän suurta. Tilaaja oli myös erittäin yllättynyt 

työmme valmistuessa restonomikoulutuksen 10-vuotisjuhlille marraskuulle 2009. Täs-

tä saimme paljon kiitosta.  

 

Julkaisustamme on tekeillä englanninkielinen versio, jonka toteuttaa neljännen vuoden 

restonomiopiskelija. Näin Ravintola Tallia voidaan markkinoida julkaisumme avulla 

myös kansainvälisille vieraille. Suunnittelimme työmme tilaajan kanssa mahdollisia 

tulevia julkaisuja ja niiden tyylejä. Olisiko mahdollista että myös tulevaisuudessa Tal-

lille tehdyt julkaisut kirjoitettaisiin tarinamuotoon ja olisiko julkaisustamme hyötyä 

niitä tehtäessä? 
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