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1 JOHDANTO 

Tutkielma sisältää analyysin sosiaalisessa mediassa tehdyn viestinnän 

merkityksestä tapahtumatiedottamisessa. 

 

Valitsin aiheen, koska sosiaalinen media on nykyisessä muodossaan mahtava 

markkinointiväline. Opinnäytetyöni produktio-osa liittyy myös suoraan tähän 

tutkielmaan, sillä käytän omia kokemuksiani yhtenä tapahtumaesimerkkinä 

tutkielmassani. 

 

Tutkielmani tietoperustana toimivat aiheesta tehdyt tutkimukset. Tämän lisäksi 

käytän kirjalähteitä ja erästä aiheeseen liittyvää blogia. 

 

Empiirinen aineistoni koostuu kolmen suomalaisen musiikkitapahtuman 

sosiaalisen median viestinnästä. Tapahtumat ovat Järvenpään Puistoblues, 

Provinssirock ja KeiteleJazz. Viimeisessä toimin itse tiedottajana kesällä 2013. 

Valitsin kyseiset tapahtumat, koska niiden sosiaalisen median käyttötavat 

erosivat toisistaan hyvin paljon, mikä toi aineistooni vaihtelevuutta. Päädyin 

musiikkitapahtumiin, koska niitä oli helppo verrata omiin kokemuksiini 

KeiteleJazzin tiedottamisessa.  

 

Tutkielmani tarkoitus on selvittää, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää 

tapahtuman viestinnässä. Tarkoituksena on myös selventää, millainen toiminta 

sosiaalisessa mediassa voi johtaa negatiivisiin tuloksiin. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA JA TIEDOTTAMINEN 

2.1 Sosiaaliset mediat 

Sosiaaliset mediat ovat tietoverkkoa ja tietotekniikkaa hyödyntäviä  

mediavälineitä, joiden kautta tiedon levittäminen onnistuu helposti ja 

reaaliajassa suoraan käyttäjälle. Sosiaalinen media määritetään yleisesti myös 

vuorovaikutteiseksi ja käyttäjälähtöiseksi viestinnän välineeksi. (Sanastokeskus 

TSK,2010.) Tässä tutkielmassa sosiaalisella medialla tarkoitetaan 

pääasiallisesti Facebookia ja Twitteriä, jotka ovat kaksi Suomen suosituinta 

sosiaalisen median palvelinta. Muita palvelimia ovat mm. Instagram, Tumblr, 

IRC-galleria, Spotify ja Pinterest.  Jatkossa käytän sosiaalisesta mediasta myös 

lyhennettä ”some”, koska se on tutkijoidenkin piirissä yleistynyt käsite 

puhuttaessa sosiaalisesta mediasta.   

 

Sosiaaliset mediat ovat lisääntyneet viime vuosina, ja niiden käyttö on 

jatkuvassa nousussa.  Varsinkin keski-ikäisten keskuudessa Facebookin ja 

Twitterin käyttö on viime vuosina ollut nousussa. Lehmätkin Lentäis -blogin 

kirjoittaja, some-asiantuntija Harto Pönkä ennustaa sosiaalisen median käytön 

lisääntyvän nimenomaan vanhemmissa ikäryhmissä.  Pönkä on kasvatustieteen  

maisteri, joka toimii nykyään sosiaalisen median kouluttajana ja konsulttina mm. 

Oulun yliopistolle ja evankelis-luterilaiselle kirkolle. Blogissaan ”Lehmätkin 

Lentäis” hän julkaisee tutkimuksia, tilastoja ja ajatuksiaan some-maailmasta ja 

sen hyödyntämisestä. Pönkän mielestä sosiaalista mediaa tulisi hyödyntää 

mahdollisimman paljon mm. opetuksessa. Myös koulutusta ja opastusta 

sosiaalisen median käyttöön tulisi lisätä. (Pönkä, 2013) 

 

Sosiaalisen median käyttö on nyky-yhteiskunnassa erittäin tärkeää. Pönkä 

väittää sosiaalisen median käytön olevan jopa osa yleissivistystä.  Kyse ei 

kuitenkaan ole pelkästään hupikäytöstä, vaan nimenomaan myös 

hyötykäytöstä. Sosiaalisen median käyttö vaatii kuitenkin sekä medialukutaitoa 

että -kirjoitustaitoa, minkä takia sosiaalista mediaa olisi hyvä sisällyttää myös 

opetukseen. (Pönkä, 2012.) 
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2.1.1 Facebook 

Facebook on  vuonna 2004 perustettu yhteisöpalvelu, joka perustuu käyttäjien 

luomiin erinäisiin sivuihin. Facebookilla on maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa 

käyttäjää, joista suomalaisia on noin 2,1 miljoonaa. (Pönkä, 2013.)  

 

Facebookissa viestimiseen on monia tapoja. Yksilö tai yhteisö voi julkaista 

pelkkää tekstiä (tätä kutsutaan yleisesti ”statuspäivitykseksi”), kuvia, videoita tai 

erilaisia linkkejä. Kaikkiin päivityksiin voidaan myös liittää tekstiä. Nämä 

päivitykset ja julkaisut, eli ”postaukset”, näkyvät tykkääjille ja ystäville. 

Päivityksen julkisuusasetuksia voi muokata hyvinkin paljon, mutta yleisen tavan 

mukaan kaikki päivitykset näkyvät kaikille ”Facebook-kavereille” ja ”tykkääjille”. 

 

Facebookissa luodaan suhteita muihin käyttäjiin tekemällä kaveripyyntöjä, jotka 

ovat  periaatteessa vain yksityinen viesti toiselle käyttäjälle ja joiden avulla tätä 

pyydetään kaveriksi. Kaveripyynnön voi hylätä tai hyväksyä, ja hyväksyminen 

liittää kaksi käyttäjää toistensa kaverilistaan, ja näin he jatkossa näkevät 

toistensa lisäämän sisällön ja ovat toistensa Facebook-kavereita. (On tärkeää 

huomata, että Facebook-kaveruus ei aina tarkoita kaveruutta reaalimaailmassa. 

Tästä johtuen monilla somen suurkuluttajilla ja julkisuuden henkilöillä voi olla 

tuhansia Facebook-kavereita.) Facebookissa julkaistuista kuvista, 

statuspäivityksistä, kommenteista, sivustoista ja linkeistä on myös mahdollista 

”tykätä”. Tykkääminen tapahtuu kun henkilö klikkaa päivityksen alareunassa 

olevaa ”Tykkää”-painiketta. Tykkäysten määrä näkyy reaaliajassa postauksen 

alla ja tykättyjen kommenttien yhteydessä ylöspäin suunnatun 

peukalokuvakkeen vieressä. Tykkääjä on siis henkilö, joka on julkisesti 

ilmoittanut pitävänsä julkaistusta sisällöstä tai tietystä sivusta.  Julkisilla sivuilla 

ei ole ystäviä, vaan nimenomaan tykkääjiä. Yksittäisestä sivustosta 

tykkääminen sallii sivuston päivitysten näkymisen käyttäjälle, mutta käyttäjän 

päivitykset eivät näy sivuston hallinnoijalle. Facebook-kaveruus on siis 

kaksisuuntaista viestintää, kun taas tykkääminen on hyvin yksisuuntaista.   
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Facebookissa on mahdollista liittää päivitykseen muita käyttäjiä tai Facebook-

sivustoja. Tätä kutsutaan ”tägäämiseksi”. Kun olet tägännyt käyttäjän 

päivitykseesi, hän saa siitä ilmoituksen ja myös näkee päivityksen 

automaattisesti. Näin Facebookissa voi käydä suoraa keskustelua tietylle 

henkilölle, kuitenkaan siirtymättä yksityisviestipalveluun. Henkilön voi myös 

tägätä kuvaan, jossa hän esiintyy, jolloin kuva näkyy hänen oman profiilinsa 

kautta osiossa ”Kuvia henkilöstä (käyttäjä)”-osiossa, joka on julkinen kaikille 

käyttäjän ystäville (ellei julkisuusasetuksia ole muutettu). 

 

Tykkäämisen ohella yksi tärkeimmistä Facebook-ominaisuuksista on 

”jakaminen”. Jakaminen tarkoittaa jo aiemmin julkaistun sisällön uudelleen 

julkaisua. Jakaminen tapahtuu tykkäämisen tavoin ”Jaa”-painiketta painamalla. 

Painike avaa päivitysikkunan, johon voi kirjoittaa oman kommenttinsa 

päivityksen yhteyteen ennen sen jakamista.  Uutislinkkien, kuvien ja 

tapahtumien jakaminen on erittäin suuri tapa saada näkyvyyttä.  

 

Facebookissa tapahtumatiedottaminen perustuu tapahtumalle luotuun 

viralliseen sivustoon, jolle kerätään jatkuvasti enemmän tykkääjiä. Näille 

tykkääjille sitten jaetaan tapahtumaan liittyviä kuvia, videoita ja tiedotteita. 

Facebook-sivu toimii siten reaaliajassa päivittyvänä kotisivuna. 

 

Virallisemman Facebook-sivun lisäksi on mahdollista perustaa tapahtumasivu 

ja/tai erillinen Facebook-ryhmä. Tapahtumasivu muodostuu ajankohtatiedoista, 

osoitteesta ja muista tärkeistä yksityiskohdista. Tapahtumasivulla voi myös 

ilmoittautua tapahtumaan kävijäksi tai ilmoittaa, että ei tule paikalle. 

Tapahtumaan voi myös kutsua Facebook-kavereita. Facebook-ryhmä on 

yleensä samanmielisten käyttäjien yhteinen kommunikaatiokanava. Ryhmä voi 

olla joko avoin tai suljettu (jolloin ryhmään pääsee ainoastaan ryhmän jäsenen 

hyväksynnällä). Ryhmän kaikki jäsenet voivat päivittää ryhmän yhteistä sivua, 

vaikka aina on olemassa yksi tai useampi hallinnoija, joka pääsee 

muokkaamaan ryhmän tietoja. Toisin kuin Facebook-sivulla, Facebook-

ryhmässä myös hallinnoijat päivittävät omalla nimellään, eivätkä ryhmän 

nimellä. 
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2.1.2 Twitter 

Twitter on mikroblogipalvelu, jossa voi julkaista kuvia ja 140 merkin pituisia 

viestejä. Näitä päivityksiä kutsutaan yleisellä termillä ”twiitti”. Twiitit ovat 

luonnostaan hyvin tiiviitä, ja siksi Twitteriä yleisesti päivitetään paljon enemmän 

kuin esim. Facebook-sivustoa. Tuoreimman arvion mukaan Twitterissä on yli 

510 000 suomalaista käyttäjää, joista aktiivisia on laskettu olevan noin 110 000. 

Maailmanlaajuisesti Twitterissä on yli 200 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. 

(Pönkä, 2013.) 

 

Twiitit näkyvät kaikille yleisesti, mutta käyttäjä voi tilata tiettyjen käyttäjien 

päivitykset näkymään omalle etusivulleen. Twitterissä jokaisella käyttäjällä on 

oma etusivu, jolle seurattujen julkaisijoiden päivitykset tulevat näkyville 

reaaliajassa. 

 

Twitterin perusominaisuus ovat ”hashtagit”. (Hashtag on suomalaisittain 

risuaita-merkki.) Näillä merkeillä merkataan tiettyjä sanoja, jotka sitten toimivat 

linkkeinä muuhun samanlaiseen sisältöön. Hashtagit voivat olla ihan 

mielivaltaisia tai yleispäteviä kuten esimerkiksi tapahtuman nimi. Voit myös 

linkittää päivitykseesi toisen käyttäjän nimimerkin, jolloin hän näkee päivityksesi. 

Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen ”keskustelun” twitterissä. Hashtagin avulla voi 

myös etsiä tietoa Twitterin sisältä. Kirjoittamalla Twitter-näkymän oikeassa 

yläreunassa olevaa hakukenttään esim. ”#keitelejazz” saat näkyville kaikki 

twiitit, jotka sisältävät kyseisen hashtagin.  

 

Twiittien uudelleen julkaiseminen eli ”retweettaaminen” on myös yleinen tapa 

jakaa tietoa. Varsinkin tapahtumiin liittyvää informaatiota voi jakaa tällä tavoin 

hyvin nopeasti. Twiitin voi myös nostaa lempitwiittien joukkoon, mikä hieman 

muistuttaa Facebookin tykkäys-toimintoa, mutta sitä käytetään hieman 

harkitummin. Lempitwiitin ja uudelleen jakamisen symbolit ovat jokaisen twiitin 

alalaidassa, josta painamalla voit ottaa ominaisuuden käyttöön.  

 

Tapahtumatiedottaminen Twitterissä on hyvin samankaltaista kuin 

Facebookissakin. Twitterin luonteen mukaisesti päivittäminen on kuitenkin 
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tiheämpää. Twitterissä jaetaan tästä johtuen hieman merkityksettömämpää 

materiaalia kuin esimerkiksi Facebookissa.   

 

2.1.3 Muu sosiaalinen media 

Spotify on musiikinkuunteluun keskittynyt palvelu, joka on musiikista 

kiinnostuneille erittäin tärkeä väline. Spotifylla on 24 miljoonaa aktiivista 

käyttäjää, ja sen kautta on mahdollista kuunnella yli 20 miljoonaa kappaletta 

(Spotify, 2013). Spotifyssa on myös sosiaalisen median ominaisuuksia, ja 

Spotify on liitettävissä henkilön Facebook-tiliin, jolloin palvelussa kuunnellut 

kappaleet näkyvät henkilön Facebook-sivulla. Spotifyssa voi luoda erilaisia 

soittolistoja palvelun kappaleista, ja nämä soittolistat voi jakaa muiden käyttäjien 

kanssa. 

Instagram on kuvanjakopalvelu, joka muistuttaa hyvin paljon Twitteriä, mutta 

perustuu nimenomaan kuvien jakamiseen. Instagramilla on yli 150 miljoonaa 

aktiivista käyttäjää (Pönkä, Sosiaalisen Median Katsaus, 2013). Instagramissa 

on sisäänrakennettuna kuvanmuokkausohjelmisto, joten kuvien nopea 

parantelu nopeuttaa myös niiden julkaisutahtia. Instagramissa julkaistaan paljon 

omakuvia ja mm. kuvia ruoka-annoksista, eikä kuvilla tarvitse olla juurikaan 

syvempää merkitystä. 

2.1.4 Tapahtumatiedottaminen 

Tiedottajan työ on erittäin monipuolista, varsinkin jos hän toimii organisaatiossa 

yksin. Tiedottajaa voidaan pitää sisäisenä uutistoimistona tai jopa ilmaisen 

julkisuuden metsästäjänä, mutta tiedottajan tulisi kuitenkin olla 

konsultinomainen ammattilainen, joka arvioi tilanteet, tarpeet ja metodit ennen 

toimeen ryhtymistään. (Ikävalko, 2001, 80.) Tiedottajan käyttöön tulee 

monipuolista materiaalia aina mainoksista erilaisiin vuosikatsauksiin, ja 

tiedottajan työ on etsiä tarvittava ja organisaatiolle hyödyllinen tieto.  

 

Tapahtuman menestys riippuu hyvin paljon kävijämääristä – jos kävijöitä ei ole, 

ei ole menestystäkään. Tähän viitaten, yksi tiedottajan päämääristä on saada 

tapahtuma yleisön tietoon hyvissä ajoin ja tarpeeksi laajasti. Viesti on 
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muotoiltava niin, että se vetoaa kohderyhmään. Tämän lisäksi on erittäin 

tärkeää tuoda viesti kohderyhmän tietoisuuteen. (Vuokko, 2002, 29.) Tähän 

viitaten, perinteisten medioiden lisäksi, sosiaalinen media on hyvä tiedottamisen 

väline varsinkin nuoria aikuisia tavoittelevissa tapahtumissa. Tapahtuman 

tuominen yleisön tietoisuuteen voidaan käsittää myös markkinointiviestintänä. 

 

Markkinointiviestinnässä on tärkeää pitää päämäärä selkeänä. Tärkeimmät 

kriteerit ovat tavoitteiden realistisuus ja haasteellisuus (Vuokko, 2002, 140). Jos 

yhtenä tiedottamisen tavoitteena pidetään kävijämäärää, on hyvä pitää 

kävijämäärä mahdollisena, mutta samalla myös inspiroivana. Jos taas yritetään 

saada tapahtumalle uusia ja uutta kohderyhmää edustavia kävijöitä, on tärkeää 

muistaa, että koko yleisöä ei voi vaihtaa yhtäkkiä, vaan vaiheittain. 

2.1.5 Sissimarkkinointi sosiaalisessa mediassa 

Sissimarkkinointi on markkinointia, jossa raha ei ole pääasia. Sissimarkkinointi 

nojaa tekijänsä mielikuvitukseen, aikaan ja energiaan. Hyvä sissimarkkinoija 

käyttää hyväkseen ilmaisia (tai lähes ilmaisia) markkinointikeinoja, mutta saa 

aikaan huikeita tuloksia. (Parantainen, 2005, 15 -16.) Sosiaalisen median käyttö 

markkinointivälineenä on malliesimerkki sissimarkkinoinnista: 

mielikuvituksellisella some- käyttäytymisellä saadaan aikaan sama kuin kalliilla 

mainoskampanjalla. 

 

Sissimarkkinoinnin yksi perusperiaate on sen suoraviivaisuus. Tavanomainen 

markkinointi yrittää olla salaperäistä ja saada asiakkaan kiinnostumaan lähes 

tietämättään – sissimarkkinoija kertoo tavoitteensa suoraan. (Parantainen, 

s.16). Tämä on myös sosiaalisen median tavoite, asiat ovat ihmisen omissa 

käsissä ja kaikki on selkeää. 

 

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista käyttää erittäin kohdetarkkaa 

markkinointia. Esimerkiksi Facebookissa voit ostaa mainoksen, joka näkyy vain 

tietyille käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi 20-vuotiaille helsinkiläisille. Tämä on 

sissimarkkinointia parhaimmillaan, sillä sissimarkkinoinnissa kohderyhmä 

rajataan aina mahdollisimman pieneksi, että tuotto olisi mahdollisimman hyvä. 
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”Jos markkinoijalla on useita kohderyhmiä, pian hänellä ei ole ollenkaan 

kohderyhmää” (Parantainen, 2005 s.75-76). 

 

Sosiaalisessa mediassa ei ole pakko ostaa mainosta saadakseen rajatun 

kohderyhmän. Jos tapahtumalla on Facebook-sivu tai Twitter-tili, näiden 

tykkääjät ja seuraajat ovat jo hyvin rajattu kohderyhmä: He ovat selkeästi 

kiinnostuneet tapahtumasta, ja hyvällä todennäköisyydellä tietävät 

tapahtumasta jotain. Heille voi siis välittää viestejä, jotka heitä kiinnostavat. 

 

Kun tapahtuma haluaa hankkia uusia tykkääjiä tai seuraajia, on käytettävä 

erilaista viestintää. Tällöin on saatava jo olemassa olevat käyttäjät jakamaan 

tapahtuman some-sivustoja. Tämä onnistuu yleisesti videoilla ja kuvilla, joita 

sosiaalisessa mediassa jaetaan hyvin paljon.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. 

”Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, 

ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti” (Jyväskylän Yliopisto,Koppa). 

Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja se 

koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistoa 

tarkastellaan tutkimuskysymyksen puitteissa ja kiinnitetään huomiota 

ainoastaan olennaiseen tietoon. Havaintoja voidaan myös yhdistellä, jos niille 

löydetään yhteinen piirre tai nimittäjä. Näin suurestakin aineistosta saadaan 

selkeä kuva.  Arvoituksen ratkaisu taas merkitsee sitä, että käytettävissä olevan 

aineiston pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston 

pohjalta voidaan myös etsiä syy-seuraussuhteita (Alasuutari, 1994, 38 - 46). 

 

Aineistoni koostuu kolmen suomalaisen musiikkifestivaalin some-

tiedottamisesta. Kaikki tämä tieto on julkista ja kaikkien nähtävillä internetissä. 

Seurasin tapahtumien some-viestintää Twitterissä ja Facebookissa vuoden 

2013 tammikuusta marraskuun loppuun, minkä lisäksi otin selvää muista 

tapahtumien käyttämistä sosiaalisen median kanavista. 

 

Tämän aineiston pohjalta teen analyysin, jonka perustana on 

tutkimuskysymykseni ”Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää 

tapahtumatiedottamisessa?”. 

 

3.1 Provinssirock 

Provinssirock on yksi Suomen suurimmista musiikkifestivaaleista. Provinssirock 

järjestetään kesäkuun puolivälissä Seinäjoen Törnävänsaaressa. Vuonna 1979 

aloittanut festivaali on kolmepäiväinen, ja sen kokonaiskävijämäärä on noin 55 

000 henkeä. (Finland Festivals,  2012). Provinssirockin tiedotus hyödyntää 

sosiaalista mediaa erittäin tehokkaasti. Provinssirockilla on oma Facebook-sivu 
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ja Twitter-tili, jotka ovat aktiivisia ympäri vuoden. Tämän lisäksi Provinssirock on 

aktiivinen Instagramissa ja Spotifyssa. Seurasin Provinssirockin some-

tiedottamista vuoden 2013 tammikuusta alkaen. 

3.1.1 Facebook 

Provinssirockin Facebook-sivu on perustettu 28.7,2009. Sivulta löytyy 

perustiedot festivaalista, kartta ja lukuisia kuvia festivaalista. Virallisen 

Facebook-sivun lisäksi Provinssirockilla on erillinen tapahtumasivu. 

 

28.1 2013 Facebook sivulla ilmoitettiin tykkääjämäärän ylittäneen 22 000. 

Vuoden lopulla (10.11 2013) tykkääjiä oli 25 064, mikä tarkoittaa 3 000 uutta 

tykkääjää alle vuodessa.  Ottaen huomioon, että Provinssirockiin ostetaan 

vuosittain noin 22 000 lippua (Finland Festivals, 2012), tykkääjien määrä on 

valtava.  Jokainen tykkääjä on kuitenkin festivaalin potentiaalinen asiakas. 

 

Facebook-sivua päivitetään ympäri vuoden, ja päivitykset ovat erittäin 

monipuolisia. Useimmat päivitykset keskittyvät tiedottamaan festivaalin 

järjestelyistä ja esiintyjistä, mutta mukana on myös kevyempiä päivityksiä ja 

kilpailuja. Kilpailujen palkintoina toimivat festivaaliliput ja erilaiset vip-paketit. 

 

Kaikki päivitykset ovat saaneet tykkäyksiä, kommentteja, mikä tarkoittaa sitä, 

että myös tykkääjät ovat aktiivisia. Artistivahvistuksiin liittyvät päivitykset ovat 

saaneet satoja tykkäyksiä ja kommentteja, minkä lisäksi niitä on jaettu 

kymmeniä kertoja. Artistivahvistuksien alta löytyy myös kommentteja, joissa 

käyttäjät ilmoittavat osallistuvansa festivaalille.  

 

Facebook-sivulla on myös paljon päivityksiä, jotka houkuttelevat käyttäjiä 

osallistumaan tapahtumaan muutenkin kuin yleisön ominaisuudessa. 

Provinssirockin logon valinnasta tehtiin päivitys, johon tykkääjät saivat 

kommentoida mielipidettään. Myös työntekijöitä ja talkoohenkilöitä etsittiin 

päivityksillä, joihin oli liitetty linkkejä Provinssirockin kotisivuille, jossa aiheista 

löytyy enemmän tietoa. 
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Virallisella tapahtumasivulla oli 10.11.2013 mennessä 779 ilmoittautunutta 

kävijää, ja ryhmään on kutsuttu yli tuhat käyttäjää. 

 

 

3.1.2 Twitter 

Provinssirockin Twitter-tili on perustettu 28.7.2009. Tweettejä oli 10.11.2013 

mennessä yhteensä 189. Seuraajia on lähes 3 000, mikä on varsin paljon.  

 

Provinssirock seuraa itse 77 Twitter-tiliä. Näistä useimmat ovat  muita 

tapahtumia, median edustajia tai artisteja.  

 

Provinssirockin Twitter-tiliä voi kutsua aktiiviseksi, vaikka päivityksiä on hyvin 

harvoin. Twitter-tiliä päivitetään kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.  

 

Provinssirock päivittää paljon linkkejä omille kotisivuilleen. Yleisimmin twiitit 

liittyvät artistivahvistuksiin, majoitukseen tai muuhun tärkeään tietoon. Twiitin 

oman sisällön lisäksi Provinssirock yhdistää twiittiin linkin blogiin, kotisivulleen 

tai muuhun artikkeliin, josta käyttäjä saa syvempää tietoa aiheesta. 

Provinssirock käyttää hyvin vähän hashtageja, vaikka varsinkin artisteista 

puhuttaessa hashtagin käyttö on hyvin yleistä. Myös tapahtuman oman 

hashtagin käyttö olisi Twitterin luonteen mukaista, mutta sitä ei käytetä 

Provinssirockin itsensä puolelta kertaakaan. 

 

Provinssirock-hashtagilla löytyy kymmeniä muiden käyttäjien twiittejä. Tästä voi 

päätellä, että Provinssirockin yleisö ja artistit käyttävät twitteriä. Varsinkin 

festivaalin aikaan on twiitattu paljon. Twiitit ovat yleisesti joko ilmoituksia 

tapahtumaan osallistumisesta tai eräänlaisia kiitosviestejä eri artistien 

esityksistä. 
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3.1.3 Muu sosiaalinen media 

Provinssirock on julkaissut oman soittolistan musiikkipalvelu Spotifyssa ja myös 

perustanut tilin kuvapalvelu Instagramiin.  

 

Spotifyssa Provinssirockin profiilissa on kolme soittolistaa, joilla on yhteensä 

lähes 1 500 seuraajaa. Soittolistat on nimetty vuosien mukaan, mikä antaa sen 

kuvan, että soittolistat on koottu eri vuosien artistien kappaleista. Soittolistaa on 

mainostettu Provinssirockin Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä. 

Twitterissä ja Facebookissa mainitaan, että Provinssirockilla on käyttäjätunnus 

myös Instagramissa, mutta Instagramin sisältöä ei pääse tutkimaan ilman 

käyttäjätunnusta ja oikeaa ohjelmistoa, jota minulla ei tällä hetkellä ole 

käytettävissä.  

 

3.2 Puistoblues 

Järvenpään Puistoblues on vuonna 1978 perustettu viisipäiväinen 

musiikkifestivaali. Festivaalin luonteeseen kuuluvat lukuisat ilmaiskonsertit ja 

oheistapahtumat ympäri Järvenpään kaupunkia. (Puistoblues.fi, 2013) 

Puistobluesin kokonaiskävijämäärä on 125 000, joista myytyjä lippuja on 

14 000. Puistoblues on kävijämäärältään Suomen neljänneksi suurin festivaali. 

(Finland Festivals, 2012.) Puistobluesilla ei ole virallista Facebook-sivua eikä 

Twitter-tiliä. 

3.2.1 Facebook 

Puistobluesilla ei ole virallista Facebook-sivua. Facebookiin on kuitenkin 

perustettu Puistoblues-ryhmä, jolla on noin 3 900 jäsentä. Ryhmää hallinnoivat 

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n jäsenet, jotka järjestävät myös itse 

festivaalin. Nämä hallinnoijat myös päivittävät ryhmään paljon sisältöä, mutta 

pidättäytyvät kuitenkin yksityishenkilöinä eivätkä päivitä suoranaisesti 

tapahtuman nimissä.  
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Facebook-ryhmän sisältö on enimmäkseen käyttäjien päivittämiä Youtube-

videoita. Osa käyttäjistä päivittää ryhmään päivittäin, mikä on luonut ryhmään 

erittäin suuren sisällön. Yksi aktiivisimmista ryhmän jäsenistä on 

järvenpääläinen musiikkiravintola, joka päivittää artikkelilinkkejä, kuvia ja 

videoita blues-musiikkiin ja Järvenpäässä oleviin tapahtumiin liittyen. Ravintola 

on tiedettävästi Puistobluesin läheinen yhteistyökumppani.   

 

3.2.2 Muu sosiaalinen media 

Puistobluesilla ei ole Twitter-tiliä, mutta Puistoblues-hahstagia käytetään jonkin 

verran. Suurinosa twiiteistä liittyy tapahtumaan osallistumiseen.  Puistobluesia 

koskevat twiitit sisältävät paljon linkkejä Puistobluesin internet-sivuille. Käyttäjät 

siis jakavat Puistobluesin omaa sisältöä heidän puolestaan.  

 

Puistobluesilla ei myöskään ole virallista tiliä Instagramissa tai Spotifyssa.  

 

3.3 KeiteleJazz 

KeiteleJazz on vuonna 1985 perustettu musiikkifestivaali. Nimestään huolimatta 

KeiteleJazzin musiikkitarjontaan kuuluu nykyään myös blues-, rock- ja pop-

musiikkia. Vuonna 2013 järjestettiin 29. KeiteleJazz-festivaali. Heinäkuun lopulla 

järjestetty festivaali oli nelipäiväinen ja festivaalin kävijämäärä oli noin 7000.  

KeiteleJazzin on mainittu olevan yksi Suomen laadukkaimmista jazz-

tapahtumista, sen vaatimattomasta koosta huolimatta (Uusitorppa, 2012). 

KeiteleJazz-festivaali järjestetään talkoovoimin, ja sitä hallinnoi Äänekoski Jazz 

Ry. Vuonna 2013 toimin henkilökohtaisesti festivaalin tiedottajana, ja yksi 

suurimmista vastuualueistani oli nimenomaan some-tiedottaminen.  

 

Keitelejazzin tiedottaminen oli aiempina vuosina keskittynyt lähinnä kotisivuihin 

ja virallisiin mediatiedotteisiin. Markkinointiviestinnän osuus oli keskittynyt 

paikallislehden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Some-viestinnässä oli siis 

parannettavaa, ja sen kehittäminen olikin alun perin yksi suurimpia tavoitteitani.  
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3.3.1 Facebook 

KeiteleJazzilla on virallinen Facebook-sivu, jolla oli toukokuun 2013 lopussa 

noin 650 tykkääjää. Kun sivua alettiin päivittää kesäkuussa aktiivisemmin, 

tykkääjien määrä lähes kaksinkertaistui (Ks. Kuva 1) alle kahdessa viikossa. 

Myös KeiteleJazz-sivun sisällön tykkäykset ja jakamiset nousivat yli 4500 

prosenttia yhdessä viikossa (Ks. Kuva 2)  

 

Facebook-sivun profiilikuvaa vaihdettiin kesän ajan kerran viikossa. Profiilikuva 

on Facebook-sivun yhteydessä näkyvä kuva, joka näkyy myös tunnuksena 

kaikkien päivitysten yhteydessä. Profiilikuvan vaihtaminen näkyy ilmoituksena 

kaikille seuraajille automaattisesti. KeiteleJazzin profiilikuvat olivat kuvia 

esiintyjistä, ja kuvaan oli kirjattu myös kyseisen bändin esiintymispäivä. Näin 

profiilikuva toimi itsenäisenä vaihtuvana mainoksena. 

 

Suurin Facebook-innovaationi oli Facebook-kilpailut, joissa arvottiin jokaiselle 

festaripäivälle kaksi lippua. Kilpailuja oli siis yhteensä neljä, yksi kerran viikossa 

festivaalia edeltävinä viikkoina. Kilpailuun osallistuminen edellytti tietyn kuvan 

jakamista. Ensimmäisellä viikolla kuva oli PMMP:stä, ja kuvaa jaettiinkin 

yhteensä yli 2500 kertaa. Yhteensä kuvan näki Facebookissa yli 90 000 ihmistä. 

Seuraavat kolme kilpailua tavoittivat myös paljon ihmisiä, mutta huomattavasti 

ensimmäistä vähemmän.  

 

Facebook-sivulla julkaistiin kesän aikana myös tarkka ohjelma, ruoka- ja 

juomalistat, ohjeita lippujen hankkimiseen ja kuljetuksien järjestämiseen. Jos 

työryhmälle tuli tietoon asioita, jotka olivat jääneet yleisölle epäselviksi, ne 

julkaistiin nopeasti Facebookissa, jotta yleisö saisi tiedon mahdollisimman 

nopeasti. Nopea tiedonjako sai kiitosta käyttäjiltä, mikä näkyy myös päivitysten 

kommenttiosioissa. 

 

Facebook-sivulle laitettiin kesän aikana myös paljon kuvia, linkkejä ja videoita 

artisteista. Myös teltta-alueen pystyttämisestä ja muista valmisteluista ilmoiteltiin 

Facebookissa. Useimmat päivitykset saivat tasaisen määrän tykkääjiä, ja useita 

myös jaettiin eteenpäin ja kommentoitiin. 
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Tapahtuman lähestyessä yleisön jäsenet esittivät kysymyksiä Facebookin 

kautta, sekä julkisesti että yksityisesti. Kaikkiin kysymyksiin ja tiedusteluihin 

pyrittiin vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja informaatiota jaettiin 

tarvittaessa tämän jälkeen myös muita kanavia pitkin, jotta epäselvyydet 

saataisiin ratkaistua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

 

Facebook-tiedottamisen tarkoituksena oli luoda selkeä reaaliaikainen kanava, 

jolla tapahtuman järjestäjät ja yleisö voivat jakaa informaatiota. Päämäärä oli 

päivittää Facebookia mahdollisimman sujuvasti ja paljon, mutta kuitenkin niin, 

ettei jatkuva mainostus ja informaatio ala rasittaa tykkääjiä. Liiallinen 

päivittäminen rikkoo ärsytyskynnyksen erittäin helposti ja johtaa tykkääjien 

määrän laskuun, mikä on erittäin harmillista. Kiinnostuksen ylläpitäminen on siis 

erittäin tarkkaa tasapainottelemista.  

 

Tapahtuman  jälkeen tykkääjien määrä on ollut pienessä laskussa, mutta 

tykkääjiä on silti kaksinkertainen määrä alkutilanteeseen verrattuna. Myös 

päivitykset ovat vähentyneet valtavasti, mutta tarkoituksenmukaisesti uutta 

informaatiota julkaistaan silti. 

 

 

Kuva 1 - Tykkääjien määrän nousu 
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Kuva 2 Facebook-liikenteen kasvuprosentti 

 

3.3.2 Twitter 

KeiteleJazzin Twitter-tili perustettiin heinäkuun alussa 2013. Seurattavia on 

muutamia, joista suurin osa on vuoden 2013 esiintyjiä. Päivityksiä vuoden 2013 

lopussa oli yhteensä 18. Useimmat päivitykset ovat lyhyitä ilmoituksia festivaalin 

kulusta, ja osa on Twitter-keskustelua esiintyjien kanssa.  

 

Varsinkin lauantaina esiintynyt Iiro Rantala merkkasi KeiteleJazzin twiitteihinsä, 

mikä johti muutamien twiittien mittaiseen keskusteluun.  Rantalan kautta 

KeiteleJazz on tavoittanut myös kaikki 8 382 Rantalan seuraajaa. Twitter-

keskustelu oli varustettu lämminhenkisellä huumorilla molempien osapuolien 

puolelta, ja Rantala jopa nosti KeiteleJazzin twiittejä lempitwiiteiksi. Rantalan 

lisäksi pienimuotoinen keskustelu käytiin myös HERD-yhtyeen kanssa.  

 

KeiteleJazzin Twitter-tiliä seuraa 18 ihmistä, mikä on erittäin vaatimaton määrä.   
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka analysoin aineistopohjaisesti. 

Nostan aineistosta esiin tutkimuskysymyksen (Miten sosiaalista mediaa voi 

käyttää hyväkseen tapahtumatiedottamisessa?) valossa  vain olennaisen.  

 

Erittelen sosiaalisen median päivitykset erilaisiin luokkiin ja analysoin erilaisten 

päivitystyylien ominaisuuksia ja vaikutuksia. Käsittelen kaikki tapahtumat 

lomittain, jotta eri käyttäytymismallien erot tulisivat mahdollisimman hyvin esiin. 

 

“Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä 

aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä” (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002).  

4.1 Facebook 

Provinssirockin Facebook-sivulla on liikennettä ympäri vuoden, ja on erittäin 

esimerkillinen tapahtuma sosiaalisen median käytössään. Jatkuva informaatio 

ja yleisön huomiointi luovat yhteisöllisyyden tunnetta ja pitää festivaalin ihmisen 

tietoisuudessa pitkään. Provinssirockin lippuja aletaan myydä jo yli puoli vuotta 

ennen tapahtumaa, mikä voi osittain johtua juurikin hyvästä 

informaatiokanavasta, jonka kautta esim. esiintyjät tulevat yleisön tietoon 

reaaliajassa. Tällainen informaatio on elintärkeää lipunmyynnin kannalta, minkä 

huomaa jo myönteisestä kommentoinnista Facebookissa 

esiintyjävarmistuspäivityksissä. 

 

KeiteleJazzin aikaisempi Facebook-käyttäytyminen oli niin pientä, että pienikin 

parannus oli tervetullut. Kesäkuussa aloitettu päivittäminen kuitenkin nosti 

tykkääjien ja muun liikenteen määrää hämmästyttävän paljon. Facebook-

liikenne jatkoi lopulta tasaista kasvua läpi kesän, mitä voi suoraan pitää hyvänä 

merkkinä päivityskäyttäytymisen muuttamisesta. 

 

Puistobluesilla ei ole ollenkaan virallista Facebook-sivua, mikä antaa 

vaikutelman, että järjestäjät eivät ole ymmärtäneet sosiaalisen median luomia 
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mahdollisuuksia. Facebook-ryhmällä ei nimittäin ole moniakaan niistä 

hyödyllisistä ominaisuuksista kuten virallisella Facebook-sivulla. Ryhmässä on 

kuitenkin paljon jäseniä, mistä voi päätellä, että tilaus virallisellekin sivulle 

tärkeine informaatioineen on suuri. 

 

Käsittelen tässä osiossa erilaisten päivitysten vaikutuksia ja erittelen 

tapahtumien yleistä päivitystyyliä. 

 

 

4.1.1 Informaatio-päivitykset  

Informaatio-päivitykset välittävät käyttäjille olennaista ja ajantasaista tietoa. 

Informaatiopäivitykset voivat tiedottaa uusista asioista, kuten tapahtuman 

artistikiinnityksistä tai muistuttaa jo tiedossa olleista asioista.   

 

Suosituin informaatiopäivitys ovat artistikiinnitykset. Provinssirock ilmoittaa 

artistikiinnityksistä heti vuoden alusta lähtien. Artistikiinnityksistä ilmoitellaan 

harvakseltaan, mutta yleisesti samassa päivityksessä ilmoitetaan useampi 

artisti kerrallaan. Provinssirockin ensimmäinen suuri ilmoitus ilmestyi 5.2. 2013. 

ja se sai lähes 700 tykkäystä ja sitä jaettiin yli 100 kertaa. Kommentteja 

päivityksellä on myös hurjat 58. Tämän jälkeen artistivahvistukset saavat 

tykkäyksiä n. 50 - 200, ja kommentteja ja jakojakin varsin kiitettävästi. Yleisellä 

tasolla artistipäivitykset luovat kaikkein eniten keskustelua ja muuta Facebook-

liikennettä. Kommenttiosioista huomaa, että artistipäivitykset toimivat myös 

markkinointina, sillä käyttäjät ilmoittavat ostavansa lippuja heti kiinnityksistä 

kuultuaan.  

 

Muista Provinssirockin informaatiopäivityksiä olivat aikataulut ja lipunmyyntiin 

liittyvät asiat. Tällaiset päivitykset saivat ainoastaan muutamia tykkäyksiä, 

jakoja ja kommentteja, mutta yksikään päivitys ei jäänyt huomiotta. 

 

KeiteleJazz ilmoitti artistikiinnityksensä kolmessa osassa heti vuoden alussa. 

Kiinnitykset ilmoitettiin aina festivaalipäivä kerrallaan, paitsi viimeisessä 
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päivityksessä ilmoitettiin sekä lauantain ja perjantain ohjelma. Ilmoitukset tehtiin 

päiväkohtaisesti, koska KeiteleJazzilla on ollut tapana identifioida 

esiintymispäivät erillisiksi kokonaisuuksiksi. Vuonna 2013 ”JazzKeskiviikkona” 

esiintyi naispuolisten artistien luotsaamia yhtyeitä ja ”JazzTorstaina” ohjelma 

koostui Suomirockin Legendoista. Näin artistipäivitysten ilmoittaminen tukee 

tätä jakoa ja päivien omaa profiilia.  

Suosituin artistipäivitys julkaistiin 12.2 2013, sillä oli yli sata tykkäystä, lähes 70 

jakoa ja muutamia kommentteja.  

 

KeiteleJazzilla oli paljon erilaisia informaatiopäivityksiä kuljetuksista ja  

aikatauluista, Jazzravintolan menuun ja oheisohjelmasta tiedottamiseen. 

Useimmat näistä julkaisuista saivat muutamia tykkäyksiä ja kommentteja. 

Jokainen informaatio-päivitys tavoitti 1500 - 2000 henkeä, mikä oli 

huomattavasti enemmän kuin tykkääjien kokonaismäärä.  

 

Puistobluesin Facebook-ryhmässä on hyvin vähän informaatiopäivityksiä, ja 

nekin vähät hukkuvat video-, kuva ja linkkipaljouden alle. Ryhmän jäsenet 

postaavat päivittäin, ja koska ryhmän sivu ei ole samalla tavalla järjestetty kuin 

virallisen Facebook-sivun aikajanapäivitykset, vanhoja päivityksiä joutuu 

etsimään monia minuutteja. 

 

4.1.2 Kuvat ja videot 

Facebookille ominaista on kuvien, linkkien ja Youtube-videoiden saumaton 

jakamismahdollisuus. Kaikissa tutkimissani tapahtumissa nämä päivitykset ovat 

erittäin yleisiä. Videot ja kuvat ovat yleensä tapahtumien omien artistien 

esiintymisistä ja toimivat markkinointina. Kun käyttäjät näkevät esim. tulevien 

artistien esiintymisvideon, he saavat esimakua tulevasta tapahtumasta, mikä 

taas saattaa nostaa lipunmyyntiä.  

 

Provinssirock päivittää videoita, kuvia ja medialinkkejä hyvin harvakseltaan, 

mikä on todennäköisesti harkittua. Liian tiheä päivittäminen voi nimittäin alkaa 

ärsyttää tykkääjiä, joiden etusivuille kaikki päivitykset ilmestyvät automaattisesti, 
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mikä taas saattaa johtaa tykkääjien määrän vähenemiseen.  

 

Provinssirockin jakamat videot saavat parikymmentä tykkäystä, mutta kuvat 

paljon enemmän. Suurimman suosion saavat Provinssirockin valmistelusta 

otetut kuvat, jotka julkaistiin 13.6.2013: kuva-albumista tykättiin yli 200 kertaa. 

Tällaisten kuvien julkaisemisen taustalla on halu ottaa tykkääjät mukaan 

tapahtumaan muutenkin kuin yleisönä. Provinssirockia on aina pidetty hyvin 

yleisölähtöisenä ja talkoohenkisenä festivaalina, mitä tällainen päivittäminen 

tukee.  

 

KeiteleJazz julkaisee kuvia ja videoita hieman enemmän kuin Provinssirock, 

mutta kuitenkin erittäin harkitusti. Videot ovat tulevan kesän esiintyjien 

esiiintymisvideoita. Videot on kaikki valittu tarkasti: videot eivät ole liian vanhoja 

ja ne ovat erittäin hyvälaatuisia. Keitelejazzin julkaisemat kuvat ovat yleisesti 

kuvia festivaalin järjestämisestä ja festivaalin esityksistä. Järjestelyistä otettujen 

kuvien tarkoituksena on (samoin kuin Provinssirockillakin) luoda ryhmähenkeä 

ja ottaa käyttäjät ikään kuin mukaan toimintaan.  

 

KeiteleJazz vaihtoi profiilikuvaansa noin kerran viikossa, mikä toimi hienona ja 

lähes huomaamattomana mainoksena. Tämä ei virallisesti ole kuvapäivitys, 

mutta se ilmestyy tykkääjien etusivulle 

 

Puistobluesin ryhmässä ei julkaista juuri muuta kuin videoita. Käyttäjät 

julkaisevat omilla nimillään, vaikka osa käyttäjistä onkin Puistobluesin 

järjestävää organisaatiota. Tämä helpottaa sitä, että liiallista videoiden 

postaamista ei yhdistetä heti Puistobluesiin itsessään, eikä sitä kautta ehkä ala 

niin nopesti rasittamaan käyttäjää. Facebook-ryhmässä ei myöskään ole samaa 

ongelmaa postaustiheyden kanssa kuin virallisella sivulla on: ryhmän jäsenet 

eivät saa postauksia etusivulleen vaan postausten määrä näkyy numeroikonina 

ryhmän nimen ja kuvakkeen kanssa käyttäjän Facebook-näkymän vasemmassa 

laidassa. Kun päivitykset eivät ilmesty automaattisesti etusivulle, niiden suuri 

määrä ei haittaa.  
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4.1.3 Kilpailut, arvonnat ja kampanjat 

Facebookin omien sääntöjen mukaan kaikenlaiset arvonnat ja kilpailut, jotka 

vaativat Facebook-ominaisuuksien käyttämistä (jakaminen, tykkääminen jne.), 

ovat kiellettyjä (Facebook, Käyttöehdot, 2013). Käyttöehtojen vastaisesta 

toiminnasta voidaan rankaista varoituksella tai jopa käyttötilin poistamisella. 

Tällaiset kilpailut ja arvonnat ovat kuitenkin erittäin suosittuja, sillä ne ovat 

valtavan hyvä keino tavoittaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Kilpailun tuoma 

hyöty perustuu hyvin paljon sissimarkkinoinnin valtaan.  Monet yritykset ja 

tapahtumat käyttävät näitä kilpailuja rangaistuksen uhallakin, koska hyöty ylittää 

rangaistuksesta johtuvat ongelmat.  

 

Provinssirockin kilpailut ja arvonnat eivät kuitenkaan perustu Facebookin omiin 

ominaisuuksiin, vaan kilpailut käydään Provinssirockin internet-sivujen kautta. 

Provinssirock kuitenkin mainostaa kilpailuja ja arvontoja Facebook-sivullaan, 

mikä luo lähes samankaltaisen ilmiön, mutta selkeästi pienemmässä 

mittakaavassa: kilpailupäivityksiä jaetaan ja niistä tykätään.  

 

Provinssirockilla on myös pienimuotoisia kampanjoita, joissa tykkääjät saavat 

ehdottaa tulevia esiintyjiä. Kampanjat toteutetaan Facebookin omalla 

kyselytoiminnolla, jossa kaikki ääniä saaneet artistit näkyvät selkeänä 

pylväsdiagrammina. 

 

KeiteleJazz käytti nimenomaan sääntöjenvastaista kilpailutapaa. Tähän syynä 

oli se, että kiellosta ei oltu tietoisia, ja kilpailutyylin yleisyys hämäsi uskomaan 

sen olevan täysin luvallista. KeiteleJazzin tarkoituksena oli saada tykkääjien 

määrä nousemaan ja yleinen tietoisuus tapahtumasta lisääntymään. Kilpailu 

tuotti paljon enemmän tulosta, kuin osattiin odottaa. Kilpailujen ansiosta 

tykkääjien määrä tuplaantui ja yleinen liikenne Facebook-sivulla lisääntyi yli 40 

kertaiseksi. Koska kilpailusta ei lopulta tullut mitään rangaistusta, voidaan 

ajatella kilpailun olleen hyvä ajatus. Tulevaisuudessa sääntöjenvastaiset 

kilpailut jätetään kuitenkin pois, koska Facebook-sivun menettäminen ei olisi 

tapahtuman edun mukaista.  
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Puistobluesilla ei ole Facebookissa järjestettyjä eikä mainostettuja kilpailuja.   

 

 

4.1.4 Linkit 

Erilaiset linkkipäivitykset ovat Facebookin jaetuinta sisältöä. Tapahtumien 

sivuilla linkit ovat yleensä linkkejä artikkeleihin, omille kotisivuille tai artisteihin 

liittyvään sisältöön. Linkkipäivityksissä on yleisesti selvitetty kuvatekstin 

tyyppisesti, minkälaisesta linkistä on kyse. Tämän lisäksi linkkien yhteydessä 

näkyy yleensä jonkinlainen kuva, joka avaa hieman linkin sisältöä. 

 

Provinssirock päivittää paljon linkkejä omille kotisivuilleen ja Provinssirockin 

omalle blogisivustolle. Varsinkin kotisivulinkit tukevat Provinssirockin Facebook-

sivustolla annettua informaatiota. Huhtikuussa 2013 Provinssirock ilmoitti 

Facebookissa internet-sivujen olevan kuitenkin poissa käytöstä, mutta ehdotti 

samalla tykkääjien seuraavan Provinssirockin omaa blogia. Facebookin kautta 

tapahtuman henkilöstö siis kykeni pahoittelemaan teknistä ongelmaa, ja sen 

kautta jopa tuomaan tykkääjille lisäsisältöä.   

 

KeiteleJazzin päivittämät linkit olivat pääasiassa lipunmyyntiin liittyviä linkkejä ja 

linkkejä KeiteleJazz-aiheisiin artikkeleihin. KeiteleJazz tekee läheistä yhteistyötä 

kahden paikallislehden kanssa, minkä takia KeiteleJazz aiheisia artikkeleita on 

paljon. Myös muihin suomalaisiin medioihin on artikkeleita.  

 

Puistobluesin ryhmässä jaetaan hyvin paljon linkkejä erilaisiin 

bluesmusiikkitapahtumiin ja niitä koskeviin artikkeleihin. Eräs ryhmän jäsenistä 

on Järvenpääläinen musiikkiravintola, joka päivittää ryhmään hyvin usein. 

Musiikkiravintolan päivitykset ovat itsessään hyvää markkinointia ja on hyvin 

selvää, että Puistoblues ja kyseinen ravintola ovat yhteistyökumppaneita. 
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4.1.5 Tapahtumasivut 

Kaikilla tutkimuksessa mainituilla tapahtumilla on myös erilliset tapahtumasivut 

Facebookissa. Koska tapahtumasivut muuttuvat merkityksettömiksi tapahtuman 

jälkeen, ne poistetaan facebookista yleensä pian tapahtuman loputtua. Vuoden 

2013 lopussa on kuitenkin jo perustettu tapahtuma nimeltä Provinssirock 2014, 

jossa on jo yli 800 osallistujaa. Tapahtumasivujen osallistujamärät ovat yleensä 

kuitenkin vain murto-osa oikeasta osallistujamäärästä. 

 

Tapahtumasivu on hyvä lisä viralliselle Facebook-sivulle. Tapahtumasivulla 

voidaan käydä käyttäjien kesken keskustelua mm. kimppakyydeistä ja 

menneistä kokemuksista. Hyvin usein viralliset järjestäjät linkittävät 

tapahtumasivulle linkkejä viralliselle sivulle. Näin tapahtumasivullakin on 

nähtävissä tärkeää informaatiota, vaikka se ei olekaan virallinen kanava sen 

jakamiseen.  

4.1.6 Tyyli ja tahti 

KeiteleJazz ja Provinssirock pitävät yllä erittäin rentoa ja hauskaa imagoa, mikä 

sopii tapahtumien yleiseen imagoon. Kun päivitykset ovat ajoittain humoristisia, 

saavat käyttäjät helpostilähestyttävän kuvan tapahtuman järjestäjistä, ja sitä 

kautta tapahtumasta itsessään. Tämä taas lisää tykkääjien halua osallistua.  

 

KeiteleJazzin ja Provinssirockin Facebook-sivuilta on huomattavissa, että 

humoristiset ja maanläheiset päivitykset saavat enemmän tykkäyksiä kuin 

neutraalit ja uutismaiset päivitykset.  

 

Provinssirock päivittää virallista sivuaan ympäri vuoden vähintään kahdesti 

viikossa, mutta lähempänä tapahtumaa päivityksiä saattaa olla jopa päivittäin. 

Päivityksissä on kuitenkin sen verran variaatiota, että ne pysyvät kiinnostavina.  

 

KeiteleJazzin päivitykset keskittyvät lähinnä kesäaikaan, jolloin Facebook-sivua 

yritetään päivittää ainakin kahdesti viikossa – tapahtuman aikana päivittäin. 

Keitelejazz päivittää vuoden aikana tärkeitä tietoja, kuten artisteihin liittyvää 

tietoa, mutta hyvin vähän muuta sisältöä. Tämä johtuu osittain siitä, että 
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KeiteleJazzilla ei ole resursseja ylläpitää tiedotuskanaviaan ympäri vuoden ja 

osittain se johtuu siitä,että KeiteleJazziin liittyvää uutta tietoa on hyvin vähän, 

eikä pelkkä viihteellisen sisällön päivittäminen olisi järkevää.  

 

Puistobluesilla ei ole virallista sivua, minkä takia sillä ei myöskään ole selvää 

omaa tyyliä. Koska Facebook-ryhmässäkin päivityksiä tekevät henkilöt 

esiintyvät omalla nimellään, on vaikea muodostaa mielikuvaa Puistobluesin 

yleisestä tyylistä ja ilmeestä. Pariin kertaan järjestäjinä toimivien henkilöiden 

päivityksistä voi rivien välistä lukea, heidän puhuvan koko organisaation 

puolesta, mutta nämäkin päivitykset ovat hyvin pieni osa ryhmän sisällöstä.  

 

4.1.7 Vaikutukset 

Provinssirockin Facebook-päivityksien kommenttiosioissa on käynyt selväksi, 

että artistikiinnityksien tiedottaminen on johtanut tapahtuman lipun ostamiseen. 

On kuitenkin mahdotonta sanoa, onko tiedottaminen itsessään lisännyt 

lipunmyyntiä vain ainoastaan vauhdittanut sitä.  

 

KeiteleJazzin tapauksessa some-tiedottamisella uskotaan olleen positiivinen 

vaikutus lipunmyyntiin. Edellisistä vuosista poiketen tapahtumalla oli hyvin 

tasainen kävijämäärä eri päivien välillä ja varsinkin lauantai-illan suosio yllätti 

järjestäjät. Uusi tiedottamisen muoto on saattanut lisätä potentiaalisten 

asiakkaiden määrää, mikä taas on voinut olla osasyynä hyviin lipputuloihin. 

Some-tiedottamisen vaikutukset noteerattiin myös KeiteleJazzin hallituksessa.   

KeiteleJazz onnistui luomaan sissimarkkinointikanavan Facebook-arvonnallaan. 

Yksi yksittäinen arvonta tavoitti yli 95 000 käyttäjää (ks. Kuva 3), mikä on 

enemmän kuin esimerkiksi yhteistyölehtien avulla tavoitetut henkilöt. Ilmainen 

kampanja, joka tavoittaa näin suuren määrän potentiaalisia asiakkaita on 

hämmästyttävää markkinointia. Valitettavasti kyseiset kilpailut ovat Facebookin 

käyttöehtojen vastaisia, mikä valitettavasti kävi ilmi vasta kampanjoiden jälkeen.  

Uutta tiedotussuunnitelmaa hahmoteltaessa tulee ottaa selvää muista 

sissimarkkinoinin mahdollisuuksista, joita facebook varmasti tarjoaa. 
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Kuva 3 Facebook-kuvan tavoittamat henkilöt 

4.2 Twitter 

Vaikka Provinssirock ei myöskään ole juuri keskittynyt kehittämään Twitter-

tiliään, on heillä silti enemmän seuraajia kuin KeiteleJazzilla, mutta tämän ei 

välttämättä voi päätellä johtuvan Twitter-käyttäytymisestä. Provinssirock on 

paljon suurempi ja kuuluisampi festivaali, mikä itsessään voi luoda seuraajia. 

KeiteleJazzin suurin saavutus Twitterissä oli Twitter-keskustelu Iiro Rantalan 

kanssa, joka tavoitti tuhansia ihmisiä. Provinssirockia oli tägätty twiiteissä 

huomattavasti enemmän, mutta Provinssirock ei itse ollut vastannut useimpiin 
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twiitteihin. Tämä voi luonnollisesti olla harkittua, sillä kaikkiin twiitteihin 

vastaaminen on erittäin aikaavievää, mutta kyse voi myös olla siitä, että 

Twitterin käytölle ei ole olemassa vielä suurempia resursseja. 

 

Provinssirock päivittää Twitterissä kahdella kielellä, mikä viittaisi siihen, että 

Twitterissä yritetään tavoittaa varsinkin ulkomaisia käyttäjiä. Tämä on erittäin 

järkevää, sillä vaikka Twitterin käyttö ei ole suomalaisille kovin tuttua, monet 

ulkomaalaiset käyttävät Twitteriä paljon Facebookia ahkerammin.  

 

KeiteleJazz on julkaissut erittäin vaatimattoman määrän twiittejä. KeiteleJazzin 

Twitter-tili oli käytössä koko festivaalin ajan, mutta twiittien määrä on erittäin 

vaatimaton. KeiteleJazzin tapauksessa twiittien määrä on suora seuraamus 

resurssipulasta: tarkoituksena oli päivittää reaaliaikaisia kuvia ja tietoja 

festivaalialueelta, mutta se olisi vaatinut yhden henkilön keskittymistä ja 

paikallaoloa jatkuvasti, mikä ei lopulta ollut mahdollista. 

 

Puistobluesilla ei ole omaa Twitter-tiliä, mutta hashtagilla puistoblues on liitetty 

muutamiin twiitteihin tapahtuman aikana.  

 

Twitter ei ole Suomessa vielä kovin suosittu, mutta sen käyttö on jatkuvassa 

nousussa (Pönkä 2013), minkä takia sen käyttäminen tulisi ottaa osaksi some-

tiedottamista. Twitterin luonteeseen kuuluu, että päivityksiä tehdään nopeasti ja 

tiiviissä tahdissa, eli päivityksien ei tarvitse kaikkien olla kovinkaan 

merkityksellisiä. Tällainen päivitystyyli on opeteltava erikseen, jos on käyttänyt 

aiemmin ainoastaan Facebookia, jossa tiheään tahtiin ilmestyvät päivitykset 

aiheuttavat negatiivisia tuloksia. 

 

4.2.1 Informaatiopäivitykset 

Twitterissä tarkoituksena on pitää yllä tasaista tiedonvirtaa, joka koostuu 

pienistä uutismaisista asioista. Tutkitut tapahtumat eivät ole vielä omaksuneet 

Twitterin käyttöä osaksi some-tiedottamistaan. KeiteleJazzilla ja 

Provinssirockilla on kuitenkin aktiiviset Twitter-tilit, ja selkeää parannusta 
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aikaisempaan on huomattavissa. 

 

Provinssirock päivittää Twitter-tiliään hyvin harvoin, mutta kuitenkin suhteellisen 

säännöllisesti. Suurinosa twiiteistä on nimenomaan informatiivisia. Informaatiota 

jaetaan artisteista, aikatauluista ja esimerkiksi majoittumisesta. Eniten huomiota 

Twitterissä kiinnitetään artistivahvistuksiin, aivan kuten Facebookissakin. 

Artistikiinnityksiin liittyviä twiittejä on jaettu kaikkein eniten, mutta siltikin hyvin 

vaatimattomasti alle 20 kertaa.  

 

KeiteleJazz ei päivittänyt suoraa informaatiota ollenkaan. Myöskään 

Puistoblues-hashtagilla ei jaettu suoraa informaatiota.  

4.2.2 Kuvat ja videot 

Provinssirock ei jaa juurikaan videoita tai kuvia Twitterissä. Tämä saattaa johtua 

siitä, että Provinssirock käyttää myös kuvien julkaisuun erikoistunutta some-

palvelua, Instagramia. Kuvien julkaisu on mahdollisesti keskitetty siis toisaalle. 

Muutamat Twitterissä julkaistut kuvat ovat uudelleen julkaisuja muiden 

käyttäjien kuvista.  

 

KeiteleJazz julkaisi muutamia kuvia Twitterissä, jotka kaikki olivat kuvia 

tapahtumasta itsestään ja sen oheisohjelmasta. KeiteleJazzin tarkoituksena oli 

luoda seuraajille kuva kulissien takana tapahtuvista asioista, mutta se olisi 

vaatinut tiheämpää ja keskittyneempää päivittämistä.  

 

Puistoblues-hashtagilla ei löydy kuvia tai videoita.  

4.2.3 Linkit 

Provinssirockin twiiteissä on lähes aina jonkinlainen linkki, yleensä 

Provinssirockin omille kotisivuille tai tapahtuman omaan blogiin. Näin 

Provinssirock saa lyhyeen twiittiin mahtumaan paljon enemmän sisältöä. Tästä 

voisi päätellä, että Provinssirock ei ole välttämättä sisäistänyt Twitterin 

mahdollisuuksia nimenomaan lyhytmuotoisen informaation kanavana.  
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Puistoblues-hashtagilla löytyy paljon linkkejä sisältäviä twiittejä. Useimmat linkit 

johtavat Puistobluesin omille kotisivuille. Useimpien twiittien aiheena on 

lipunmyynti ja artistit.  

 

KeiteleJazz ei ole julkaissut yhtäkään linkkiä.  

4.2.4 Tyyli ja tahti 

Provinssirockin päivitystahti on tutkituista tapahtumista kaikkein vilkkain, mutta 

Twitterin yleiseen tasoon nähden silti hyvin vaatimaton. Twitterille on ominaista 

monet päivittäiset päivitykset, mutta Provinssirock päivittää Twitteriään hyvin 

satunnaisesti. Juuri ennen tapahtumaa ja sen aikana twiittejä on kuitenkin 

keskimääräistä enemmän, jopa useampia päivässä.  

 

Provinssirock käyttää erittäin vähän hashtageja, mikä myöskin viittaa siihen, 

että Twitterin käyttö ei ole tapahtumanjärjestäjille kovinkaan tuttua. KeiteleJazz 

käyttää hashtageja lähes jokaisessa twiitissään, mikä on enemmänkin Twitterin 

tyylistä kommunikaatiota. KeiteleJazz käyttää sekä omaa hashtagiaan, että 

artisteihin viittaavia hashtageja.  

 

Provinssirockin päivitystyyli onTwitterissä hyvin neutraali. Facebookissa 

päivitykset ovat rentoja ja humoristisia, mutta Twitterissä päivitykset ovat 

asiallisia ja ytimekkäitä, vaikka huumorille olisi paljonkin mahdollisuuksia.   

KeiteleJazzin päivitykset ovat jopa huolettomia ja humoristisia. Jotta 

KeiteleJazzin tyyli pysyisi yhtenäisenä ja loisi yleisesti rennon kuvan, olisi 

päivityksiä pitänyt olla selvästi enemmän.  

 

Puistobluesin poissaolo Twitterissä on harmillista, sillä on selvää, että 

potentiaalisia seuraajia on palvelussa jo valmiiksi. Tämän voi päätellä siitä, että 

Puistoblues-hashtagilla on jaettu Puistobluesin omaa tietoa, vaikka Puistoblues 

ei itse ole sitä tekemässä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Monipuolisuus, kekseliäisyys ja harkittu tahti ovat sosiaalisen median 

hyödyntämisen salaisuus. Kun päivitykset antavat tasaisen virran informaatiota 

ja viihteellisyyttä, käyttäjät omaksuvat sen helpommin. Sosiaalisen median 

oikeaoppinen käyttö mahdollistaa myös brändinluomista ja sissimarkkinointia. 

 

Twitterissä tahdin tulee olla Facebookia tiheämpi ja päivitykset saavat olla 

hieman merkityksettömämpiä. Twitterin pääasiallinen tarkoitus on verkostoitua, 

mikä vaatii sekä seuraajia, että seurattavia käyttäjiä. Kun Twitter-verkosto on 

laaja, päivityksetkin saavat monipuolisuutta ja luonnollisempaa jatkuvuutta.  

 

Facebookissa on erittäin tärkeää pitää yllä virallista Facebook-sivua, jonka 

käyttäjät löytävät vaivattomasti. Sivun ylläpito ja päivittäminen saattaa vaikuttaa 

monimutkaiselta, mutta on lopulta vaivan arvoista. Twitter-tilin olemassaolo ei 

ole tässä vaiheessa vielä yhtä tärkeää, mutta sen nouseva suosio ja toimivan 

Twitter-tiedottamisen tarve on nähtävissä jo nyt. 

 

Sosiaalisen median keinojen hallitseminen on nykyaikana erittäin tärkeää, 

varsinkin nuorille suunnatuissa tapahtumissa. ”Kaikki on facebookissa” on 

yleinen puhekielen ilmaisu, joka yksinkertaistaa sen asian, että Facebook on 

vienyt tilaa jopa perinteiseltä internet-sivulta – jos tieto ei löydy Facebookista, se 

jää monelta näkemättä kokonaan.  Osittain tämä siirtymä johtuu nimenomaan 

Facebookin interaktiivisista mahdollisuuksista.  

 

Vaikka sosiaalinen media käsitetään ennemminkin viihteelliseksi, on 

huomattava, että informaatiosisältö on some-tiedottamisen tärkein alue. Kun 

viihteellisen sisällön ja informaatiosisällön välillä vallitsee tasapaino, on 

sosiaalisen median käyttö onnistunutta.  

 

Vaikka Facebook-käyttäytymisen ja –markkinoinnin ei voi todistaa (ainakaan 

tässä tutkimuksessa) suoraan vaikuttavan tapahtuman suosioon, voi kuitenkin 
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olettaa, että Facebookissa saavutetulla suosiolla on positiivista vaikutusta myös 

tapahtuman lipunmyyntiin.  

 

Twitterin nouseva suosio on hyvä ottaa huomioon, kun tehdään 

tiedotussuunnitelmaa, sillä sen luomat mahdollisuudet olisi hyvä saada käyttöön 

mahdollisimman hyvin jo suosion tässä vaiheessa.  
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6  POHDINTA 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ne keinot, joilla tapahtumanjärjestäjä 

voi hyödyntää sosiaalista mediaa tiedottamisessaan. Käytin hyväkseni kaikille 

avoimia medioita, Facebookia ja Twitteriä. Valitsin tutkimuskohteeni 

suomalaisten musiikkitapahtumien joukosta siten, että saisin mahdollisimman 

laajan kuvan sosiaalisen median mahdollisuuksista. Yksi tutkimuskohteistani oli 

tapahtuma, jossa itse toimin tiedottajana ja vastasin varsinkin some-

tiedottamisesta. 

 

Tutkimuksen suorittaminen oli tutkielman teon aikaavievin ja vaativin osa. 

Jouduin keskittymään aiheeseen monelta eri kannalta ja analysoimaan 

pienimpiäkin erikoisuuksia voidakseni tehdä päteviä johtopäätöksiä aiheesta. 

Myös sosiaalisen median lainalaisuuksien selkeyttäminen oli haastavaa.  

 

Omasta mielestäni olen selvittänyt tutkielmassani muutamia tärkeitä seikkoja, 

jotka tulee huomioida sosiaalisen median hyödyntämisessä. Uskon 

tutkimukseni auttavan tapahtumia, joilla ei ole vielä tarvittavaa ymmärrystä 

sosiaalisen median keinoista ja mahdollisuuksista.  
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https://www.facebook.com/groups/puistoblues/?fref=ts 

  

Puistobluesin kotisivu http://www.puistoblues.fi/ 

  

Spotifyn kotisivu http://press.spotify.com/fi/information/  

 

http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto
https://www.facebook.com/Keitelejazz?fref=ts
https://twitter.com/KeiteleJazz
http://www.keitelejazz.fi/
https://www.facebook.com/Provinssirock
https://twitter.com/Provinssirock
http://fi.wikipedia.org/wiki/Provinssirock
https://www.facebook.com/groups/puistoblues/?fref=ts
http://www.puistoblues.fi/
http://press.spotify.com/fi/information/
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