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1 JOHDANTO 

 

Syksyllä 2013 kuulin ensimmäistä kertaa Jazz Finland -nimisestä jazzmusiikin vien-

titapahtumasta ja päätin samalta istumalta tehdä opinnäytyöni tähän festivaaliin liit-

tyen. Tapahtuman ainutkertaisuus ja sen kunnianhimoiset tavoitteet tekivät niin 

suuren vaikutuksen, etten voinut olla pitämättä näppejäni siitä irti. 

 

Olen lainannut opinnäytetyöni otsikon “Suomi eurooppalaiselle jazzkartalle” jazz-

muusikko Jussi Fredrikssonin (2014a) ajatuksesta, ettei Suomi ole vielä euroop-

palaisella jazzkartalla. Tilanne ei toivottavasti ole aivan näin yksioikoinen, mutta us-

kallan sanoa, että koko Suomen jazzkansa janoaa tehokkaampaa vientiä – loistavat 

jazzmuusikkomme sen ansaitsevat. Tähän ajatukseen perustuu myös Jazz Finland -

festivaali, jossa suomalaisia jazzyhtyeitä esitellään yli 200 henkiselle jazzpromootto-

rien ja -managerien kansainväliselle yleisölle. Ja olihan joukossa myös ulkoeuroop-

palaisia delegaatteja, joten toivottavasti Suomi piirtää itsensä samantien koko maail-

man jazzkartalle. 

 

1.1 Työn tarve ja tavoitteet 

 

Tutkimusta ja tapahtuman vaikutusten selvittämistä tarvitaan, jotta Jazz Finland -

festivaalin onnistumista voitaisiin arvioida. Työn avulla saatetaan kenties löytää juuri 

jazzmusiikin vientiin liittyviä erityispiirteitä tai lisätä yleistä vientitapahtumia koskevaa 

tietoa, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monenlaisissa musiikin vientiin liitty-

vissä tuotannoissa. Tapahtuman ainutlaatuisuus ja ainutkertaisuus tekevät siitä mie-

lekkään tutkimuskohteen. 

 

Festivaalin toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuu monta tahoa, jotka ovat kiin-

nostuneita tietämään, kuinka hyvin tapahtuma täytti tehtävänsä. He haluavat tietää, 

ovatko festivaaliin käytetyt resurssit tuottaneet haluttua tulosta, ja kuinka toimintaa 

voidaan tulevaisuudessa kehittää. Kulttuurin hyöty nähdään nykyisin välineellisem-

pänä kuin aikaisemmin ja siksi kulttuuriorganisaatioiden toiminnalta edellytetään do-

kumentoituja tuloksia ja vaikuttavuutta (Lindholm, Simovaara & Cantell 2011, 14). 
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Suomalaiset jazzalan toimijat näkevät jazzmusiikin viennin tärkeäksi, ajankohtaiseksi 

ja kehittämistä tarvitsevaksi asiaksi. Helsingin Musiikkitalossa 5.9.2013 pidetyssä 

Jazz Finland -seminaarissa aloitettiin jazzalan yhteisen visiotyön rakentaminen noin 

70 jazzalan toimijan voimin. Keskustelussa nousi esiin useita kehitysideoita, huomioi-

ta ja tarpeita koskien jazzmusiikin vientiä ja kansainvälistymistä. Jazzala tarvitsee 

kansainvälisesti toimivia agentuureja sekä lisää resursseja toiminnan laadun ja rahoi-

tuksen kehittämiseksi. Artistivaihtoa ja yhteistyötä ulkomaisten toimijoiden kanssa 

pidetään tärkeänä ja jazzmuusikoille kaivataan helposti haettavia matkatukia esiinty-

misiin. (Suomen Jazzliitto ry 2013.) 

 

Myös itseään ”jazztyöläiseksi” tituleeraava Jussi Fredriksson (2014a) pitää suomalai-

sen jazzmusiikin kansainvälistymistä ajankohtaisena teemana. Suomalaisen jazz-

musiikin kansainvälinen profiili ja vientihankkeet ovat nousseet ajankohtaisiksi kes-

kustelunaiheiksi, joten menestyksen avaimia täytyy alkaa etsiä nyt, toteaa Fredriks-

son (2014a) blogi-kirjoituksessaan. Kansainvälisen työn pitää käynnistyä hyvissä 

ajoin, jos haluamme saada Jazz Finland -vientitapahtumasta jotain konkreettista irti. 

Suomi ei ole vielä eurooppalaisella jazzkartalla. (Fredriksson 2014a.) 

 

Opinnäytetyöni tavoiteena on kerätä festivaalin osallistuvilta artisteilta, managereilta 

ja konserttijärjestäjiltä palautetta ja kehitysideoita. Tarkoituksena on selvittää, löytyy-

kö eroavaisuuksia ulkomaisten ja suomalaisten osallistujien kokemuksissa, ja onko 

tapahtumaa varten tehty ennakkotyö saanut riittävästi vastinetta. Kiinnostavaa on 

tietää, miten Europe Jazz Networkin jäsenet suhteuttavat tämän Suomessa toteute-

tun festivaalin ja konferenssin aikaisempiin vastaavanlaisiin tapahtumiin. Lisäksi pyrin 

selvittämään, kuinka monta kansainvälistä kontaktia ja keikkatarjousta suomalaiset 

jazzyhtyeet saavat tapahtuman kautta ja mikä on näiden kontaktien laatu. Johtavatko 

kontaktit pitkäaikaiseen yhteistyöhön, levytys- tai jakelusopimukseen tai kiertuee-

seen? Tutkin tapahtuman vaikutuksia myös mediaseuranna avulla ja laadin tilaston 

toteutuneesta osallistujamäärästä ja sen maantieteellisestä hajonnasta. 

 

2 JAZZ FINLAND -FESTIVAALI 

 

Jazz Finland -festivaalin tavoitteena on viedä kotimaista jazzia ulkomaille ja lisätä 

tietoisuutta Suomen jazzkulttuurista. Showcase-yhtyeiden toivotaan saavan mahdol-
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lisimman paljon konsertteja, kiertueita, yhteistyöprojekteja, jakelu- tai levytyssopi-

muksia ulkomaisten toimijoiden kanssa. Suomalaisen jazzin toivotaan saavan run-

saasti näkyvyyttä myös jazzmedioissa ympäri maailmaa. Tapahtumaan nimittäin 

osallistuu median edustajia Euroopan lisäksi Yhdysvalloista, Venäjältä, Koreasta ja 

Japanista. 

 

Jazz Finland -festivaalin odotetaan lisäävän kotimaisten artistien vientiosaamista eli 

kykyä myydä omaa musiikkia, verkostoitua, markkinoida ja etsiä potentiaalisia yhtei-

työtahoja. Tätä tavoitetta tuettiin järjestämällä kaksi mentorointitilaisuutta, joissa kes-

kusteltiin muun muassa musiikin myymisestä ja vientitapahtumien luonteesta ja pe-

rehdyttiin Jazz Finland -festivaalin kansainvälisten vieraiden taustoihin sekä heidän 

edustamiinsa organisaatioihin. 

 

Tapahtuman osallistujat edustavat hyvin erilaisia tahoja, kuten agentuureja, mediaa, 

oppilaitoksia ja levy-yhtiöitä, joilla on erilaisia intressejä ja tavoitteita tapahtumaan 

liittyen. Yhteistä näille lienee kuitenkin halu verkostoitua ja pysyä mukana jazzalan 

kehityksessä. 

 

2.1 Järjestäjä ja yhteistyökumppanit 

 

Jazz Finland -festivaalin vastuullisena järjestäjänä toimi vuonna 1966 perustettu 

suomalaisen jazzin katto-organisaatio Suomen Jazzliitto ry. Suomen Jazzliitto ry on 

yleishyödyllinen organisaatio, joka edistää jazzkulttuuria ja toimii jazzin edunvalvoja-

na Suomessa. Liitolla on noin 40 jäsenyhteisöä eri puolilla maata ja ne toimivat 

itsenäisesti järjestäen omilla paikkakunnillaan konsertteja ja tapahtumia. (Suomen 

Jazzliitto ry 2015). 

 

Suomen Jazzliitto ry ylläpitää suomalaisen jazzin tietopankkia, Jazz Finland -sivustoa 

ja osallistuu aktiivisesti sekä alan sisäiseen- että maamme kulttuuripoliittiseen 

keskusteluun. Liitto järjestää vuosittain useita kiertueita ja tapahtumia ja jakaa muun 

muassa Yrjö-palkinnon vuoden ansioituneemmalle suomalaiselle jazzmuusikolle. 

Suomen Jazzliitto ry:n kansainväliseen toimintaan kuuluu muun muassa Europe Jazz 

Network -verkostossa vaikuttaminen ja näkyminen sekä kansainvälisen yhtyevaihdon 
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lisääminen muun muassa yhteistuotantokiertueiden avulla. (Suomen Jazzliitto ry 

2015).  

 

Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat jazzin asemaa Euroopassa edistävä Euro-

pe Jazz Network, erityisesti suomalaisen musiikin vientiä edistävä Music Finland se-

kä Taideyliopisto Sibelius-Akatemia. Rahoittajina ovat Musiikin edistämissäätiö, Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen kulttuuri- ja taideinstituu-

tit ja Helsingin kulttuurikeskus. Festivaalin tuotantokumppaneina toimii Suomen jazz-

alan organisaatioista; April Jazz -festivaali, Tampere Jazz Happening, Koko Jazz 

Club, Rajatsi ry, UMO Jazz Orchestra ja We Jazz. 

 

 
Kuva 1. Europe Jazz Networkin jäsenten yhteiskuva otettiin Hotel Crowne Plazan Talvipuutarhassa. 
Eturivissä neljäntenä (vasemmalta oikealle katsottuna) EJN:n tuore puheenjohtaja Ros Rigby ja vii-
dentenä hänen edeltäjänsä Annamaija Saarela. Kuva: Maarit Kytöharju. 
 
Europe Jazz Network on noin sadan jäsen-organisaation muodostama verkosto, joka 

pyrkiin säilyttämään ja edistämään eurooppalaisen jazzkulttuurin monimuotoisuutta. 

Europe Jazz Networkin vuoden 2014 yleiskokous päätettiin pitää Suomessa ja tämä 

loi erinomaisen mahdollisuuden järjestää suomalaisen jazzin showcase- ja vientita-

pahtuma EJN:n yleiskokouksen ja -konferenssin yhteyteen. 
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Itseasiassa Suomi on jo kerran aikaisemmin isännöinyt yleiskokousta ja se tapahtui 

vuonna 2006 UMO Jazz Orchestran ja silloisen musiikin tiedotuskeskuksen FIMIC:n 

organisoiman Finnish Jazz Weekend -tapahtuman yhteydessä. Tuolloin Suomeen 

saapui lähes 70 jazzalan ammattilaista ja esiintymiset poikivat useita työtilaisuuksia 

ulkomailta (Silas 2007, 84). Pitkään jazzin parissa työskennelleen Annamaija Saare-

lan (2007) mukaan kansainvälisessä toiminnassa tärkeintä on henkilökohtaiset suh-

teet ja juuri Europe Jazz Networkin kautta ihmiset luovat uusia kontakteja ja suunnit-

televat yhdessä projekteja. Hänen (2007) mielestään EJN:n avulla Suomi on tänä-

päivänä aivan eri tavalla jazzkartalla kuin kymmenen vuotta sitten. (Silas 2007, 84.) 

 

2.3 Showcase- ja seminaariohjelma 

 

Jazz Finland -festivaalin liveohjelma koostui showcase-konserteista, joiden tarkoituk-

sena oli esitellä yhtyeitä potentiaalisille ostajille. Ostajia olivat muiden muassa tapah-

tumaan osallistuneet ulkomaalaiset festivaalien promoottorit ja levy-yhtiöiden edusta-

jat. Yksi showcase-konsertti on pituudeltaan vain kaksikymmentä minuuttia, jolloin 

ohjelmaan voidaan mahduttaa useampia yhtyeitä ja näin esitellä suomalaista jazzia 

monipuolisesti. 

 

Jazz Finland -festivaalin esiintyjät valittiin 74:n hakemuksen joukosta. Valinnoissa 

painotettiin yhtyeiden persoonallisuutta, korkeaa taitteellista tasoa, ammattimaista 

osaamista sekä valmiuksia kansainväliseen toimintaan (Suomen Jazzliitto ry 2014a). 

Valinnat teki alkuvuodesta 2014 taiteellinen työryhmä, johon kuului Matti Lappalainen 

(April Jazz Festival), Juhamatti Kauppinen (Tampere Jazz Happening), Annamaija 

Saarela (Rajatsi ry), Hans Petter Klintrup, (Suomen Jazzliitto ry), Jukkis Uotila (Sibe-

lius-Akatemia) ja  Matti Nives (We Jazz) (Suomen Jazzliitto ry 2014b). Ohjelmis-

toa valittaessa pyrittiin luomaan tyylillisesti laaja-alainen kirjo suomalaisesta jazz-

musiikista sekä tuomaan esille monipuolisesti solistista ja taiteellista jazzosaamista 

(Suomen Jazzliitto ry 2014a). 
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Kuva 2. Dalindéo voitti Emma-palkinnon vuonna 2013 jazzalbumillaan “Kallio”. Yhtye esiintyi Kulttu-
uritehdas Korjaamon Vaunusalissa osana Jazz Finland -festivaalin showcase-ohjelmaa. Kuva: Maarit 
Kytöharju. 
 

Keskiviikkona 17.9.2014 pidettiin Iiro Rantalan, Lars Danielssonin ja Peter Erskinen 

muodostaman trion konsertti, joka ei kuulunut viralliseen ohjelmaan. Konserttiin 

kutsuttiin kuitenkin ne jazzammattilaiset, jotka olivat jo tässä vaiheessa saapuneet 

Suomeen. Seuraavana päivänä järjestettiin pohjoismainen Young Nordic Jazz Com-

ets -showcase, joka nimensä mukaisesti esitteli nuoria pohjoismaisia jazzkykyjä Su-

omesta, Islannista, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista. Tämän showcasen rajasin kui-

tenkin tutkimusalueen ulkopuolelle, koska tapahtuman tavoitteet ja rahoittajat eivät 

olleet samoja kuin Jazz Finland -festivaalin. Perjantaina 19.9.2014 Muusiikkitalossa 

pidettyssä showcase-kokonaisuudessa esiintyivät Aki Rissanen Trio, AR Quartet, 

Ilmiliekki Quartet, Kari Ikonen Trio ja Nina Mya. Jatkoklubilla esiintyivät Mopo sekä 

We Jazz DJ:t. Lauantaina 20.9.2014 Kulttuuritehdas Korjaamolla pidetyssä show-

case-kokonaisuudessa esiintyivät Elektro GT, UMO Jazz Orchestra, Mikko Innanen & 

Innkvisitio, SUN Trio, Elifantree feat. Olavi Louhivuori, Jussi Fredriksson Jazz Wars, 

Raoul Björkenheim eCsTaSy, Timo Lassy Band ja Dalindéo. Elifantree tuli Teemu 

Viinikainen Trion tilalle esiintymään, sillä Viinikainen estyi tulemasta paikalle. Panu 
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Savolaisen soolokonsertti pidettiin sunnuntaina 21.9.2014 levykauppa Digeliuksessa. 

Showcase-ohjelmasta painettiin paperinen käsiohjelma yhtyeiden kuvien, -

esittelytekstien sekä -yhteystietojen kera. Käsiohjelman PDF-versio (liite 1) löytyy 

liitteistä. 

 

Ensimmäistä kertaa Europe Jazz Networkin vuotuinen seminaari pidettiin yleisölle 

avoimena ja sen yhteydessä järjestettiin laaja showcase-festivaali. Itse asiassa yleis-

kokous oli nyt myös ensimmäistä kertaa nimeltään European Jazz Conference, johon 

kuului lukuisia seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia. Seminaariohjelman (liite 2) 

sisällön laati sitä varten nimetty työryhmä, johon kuului Jazz Finland -festivaalin vas-

taava tuottaja Lauri Laurila, Europe Jazz Networkin silloinen puheenjohtaja Annamai-

ja Saarela ja Jazztopad Festivalin taiteellinen johtaja Piotr Turkiewicz. Seminaarioh-

jelma oli avoin kaikille tapahtumaan rekisteröityneille lukuun ottamatta EJN:n yleisko-

kousta. 

 

 
Kuva 3. Seminaariohjelma käsitti luentoja, paneelikeskusteluja sekä työskentelyä pienryhmissä. Kuva: 
Maarit Kytöharju. 
 

Seminaariohjelman esitykset, Speed meetings -tilaisuus, paneelikeskustelut ja haas-

tattelut pidettiin Helsingin Hotel Crowne Plazassa, jonne myös valtaosa tapahtuman 
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ulkomaisista vieraista majoittautuivat. Seminaarit käsittelivät muun muassa kansain-

välistä musiikkibisnestä, jazzalan organisaatioiden erilaisia rahoitus- ja toimintamalle-

ja, ulkoeurooppalaista jazzkenttää sekä musiikkikasvatusta ja -koulutusta.  

 

3 TIETOPERUSTA, NÄKÖKULMA JA MENETELMÄT 

 

3.1 Suomalaisen jazzin historiaa 

 

Uskon, että edes jonkinlainen perehtyminen suomalaisen jazzin ja sen viennin histo-

riaan auttaa ymmärtämään jazzin kehityksen kulkua ja tulevaisuuden suuntaa. Nyky-

ajan- ja lähitulevaisuuden ilmiöihin saa enemmän tarttumapintaa, kun niitä peilaa his-

torian tapahtumiin. 

 

Jazz kirjaimellisesti rantautui Suomeen, kun Amerikasta saapuva Andania-höyrylaiva 

sitoi köytensä Helsingin satamaan vuonna 1926. Laiva oli lastattu aineellisten hyö-

dykkeiden lisäksi jazzvaikutteilla. Vaikka Huvudstadsbladet oli opettanut suomalaisil-

le jazz-sanan jo 1920-luvulla, kesti vielä tovin ennen kuin meilläpäin ymmärrettiin, 

mitä jazzilla tarkoitetaan sen synnyinmaassa Amerikassa (Vesterinen 2006, 13). An-

danian orkesteri palkattiin soittotehtäviin ensiksi Oopperakellariin ja sen jälkeen Fen-

nia-ravintolaan, joista musiikilliset vaikutteet levisivät hiljalleen yhä laajemmin suoma-

laiseen musiikkipiiriin. Orkesteri palasi vuonna 1927 Amerikkaan, mutta yhtyeen 

suomalaissyntyinen saksofonisti Wilfred Tuomikoski jäi vielä muutamaksi vuodeksi 

Suomeen. Tuomikosken vaikutus suomalaiselle tanssimusiikille on kiistatonta; hän 

julkaisi saksofonikoulu-oppikirjan, järjesti orkesterikilpailuja ja oli ennen kaikkea esi-

kuva teknisesti taitavasta improvisoijasta. Andanian vierailun jälkeen Suomessa alkoi 

tanssi- ja jazzmusiikin uusi aikakausi, jonka voidaan katsoa jatkuneen aina 60-luvulle 

asti. (mt., 13–15.) Merkittävimpänä osoituksena tuolloisesta jazzin suosiosta Suo-

messa pidetään Louis Armstrongin loppuunmyytyä konserttia Messuhallissa vuonna 

1949 (mt., 15). Myöhemmin jazzin suosio hiipui rock & roll -musiikin nousun myötä, 

jota johtivat muun muassa Elvis, Bill Haley ja The Beatles. 

 

Suomalaisen jazzmusiikin vienti on varsin tuore ilmiö ja kansainväliseen menestyk-

seen yltäneitä yhtyeitä on vain muutamia. Maailmalla tunnetaan kohtalaisen hyvin 

suomalaiset jazzlegendat kuten Juhani Aaltonen, Seppo ”Paroni” Paakkunainen ja 
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Martti ”Edward” Vesala, jotka loivat uransa 1960-luvulla. Progressiivista rockia ja jaz-

zia musiikissaan yhdistäneet Wigwam ja Tasavalla presidentti rakensivat myös on-

nistuneesti kansainvälistä uraa 1970-luvulla. 

 

1980-luvulla vienti oli syystä tai toisesta lähes olematonta, eikä koko lajityypillä men-

nyt erityisen hyvin. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ei löytynyt yhtyeitä, jotka 

olisivat jollain tapaa uudistaneet jazzia. (Silas 2007, 76.) Pianisti Iiro Rantalan, basisti 

Eerik Siikasaaren ja rumpali Rami Eskelisen muodostama Trio Töykeät onnistui kui-

tenkin ennennäkemättömällä tavalla luomaan suomalaisen, fuusio- ja lattarijazzista 

koostuvan menestystarinan vailla vertaa. Vuoden 1988 April Jazz -festivaalin ensi-

esiintymisen jälkeen Trio Töykeät teki yli 2000 keikkaa ja vieraili 40 eri maassa, jo-

kaisessa maanosassa (Rantala 2011, 168–169). 

 

1990-luvulla eurooppalaisen jazzin elinolosuhteet paranivat huomattavasti. Euroopan 

jazzfestivaalien järjestäjät eivät buukanneet enää pääesiintyjiksi vain amerikkalaisia 

tähtiä ja yhä useampi eurooppalainen yhtye sai mahdollisuuden menestyä. Myös Eu-

roopan unionin kehittymisellä oli osuutta tähän muutokseen. (mt., 198.) Suomessa on 

2000-luvun aikana voinut havaita reipastakin jazzmusiikin suosion kasvua. Suhteelli-

sen uudet tulokkaat kuten We Jazz, Kansi Auki Piano Jazz Festival ja Porvoo Jazz 

Festival ovat vakiinnuttaneet asemansa vuotuisina jazztapahtumina ja myös monet 

Helsingin kahvilat ja baarit ovat alkaneet järjestämään jazzkonsertteja. 

 

3.2 Vientiä tarvitaan 

 

Vienti ei ole käsitteenä aivan niin yksinkertainen kuin se aluksi kuulostaa. Yhä use-

ammin musiikissa puhutaan eri maiden välisestä yhteistyöstä tai artistivaihdosta. 

Tämä johtuu siitä, että jos kaikki maat pyrkisivät vain ja ainoastaan viemään omaa 

musiikkiaan ulkomaille – eivätkä ottaisi ulkomaisia esiintyjä omaan maahansa – niin 

kaikki jäisivät lopulta vain kotimaahansa. Artisti- tai yhtyevaihdossa molemmat osa-

puolet pääsevät ”viemään” ja tällainen toimintapa on parhaimmillaan myös taloudelli-

sesti kannattavaa, kun tuotantokulut voidaan jakaa. Jos yhteistuotantona tehdyt kon-

sertit saadaan vielä muutettua kiertueiksi, tulee konserttien järjestämisestä suhteessa 

niiden määrään edullisempaa. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta ”Kulttuurivienti näkyy, uudistaa ja vaikuttaa: 

Suomen kulttuuriviennin 2007-2011 loppuraportti” ilmenee Suomen kulttuuriviennin 

kehittämisen tarve. Immateriaalisen tuotannon ja kulutuksen osuus kansantaloudes-

samme kasvaa ja toimiva kulttuurin ekosysteemimme (taidekasvatus, infrastruktuuri, 

yritykset ja kulutus) takaa meille hyvät lähtökohdat laadukkaitten vientituotteiden 

luomiseen (Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 9). Kulttuurin kulutuksemme 

on siis melko suurta ja kulttuurimme laatu tasokasta, mutta vienti laahaa jäljessä. 

Vienti ei myöskään ole kaikille vain ”lisämyyntiä” vaan suorastaan elinehto. Muiden 

muassa saksofonisti Pauli Lyytinen (2014) on todennut, että jos haluaa tulla toimeen 

taiteella, Suomi ei yksinkertaisesti riitä (Kallionpää 2014). Useat toimijat ovatkin ko-

rostaneet, että kotimarkkinat eivät niiden toimivuudesta huolimatta mahdollista 

liiketoiminnallisesti kannattavaa tuotantoa, vaan kasvua ja kannattavuutta on haetta-

va viennistä (Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 9–10). 

 

Kulttuurimatkailu on myös kulttuurivientiä. Matkailija vie aina mukanaan kokemuksia, 

tarinoita ja hankkimiaan matkailutuotteita, jotka kertovat jotain Suomesta. Siksi 

kulttuurituotteiden saatavuutta olisikin parannettava ja kiinnitettävä huomiota niiden 

osuuteen matkailupalveluissamme. (Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 2013, 5.) 

Suomen jazzviennistä vastaa omalta osaltaan siis myös helsinkiläinen jazzmusiikkiin 

erikoistunut levykauppa Digelius, joka toimii myös yhtenä Jazz Finland -festivaalin 

konserttipaikoista. Liikkeen pitäjän, Emu Lehtosen (2014) mukaan kesäaikaan 

kaupan päivittäisistä asiakkaista saattaa jopa puolet olla ulkomaalaisia jazzmusiikin 

kuluttajia (Kallionpää 2014). 

 

Jazzkentällä toimii monta erilaista tahoa ja vain niiden kaikkien aktiivinen ja kannat-

tava toiminta voi suoda parhaimmat edellytykset musiikin viennille. Tarvitsemme 

muun muassa yleisöä, muusikoita, oppilaitoksia, levy-yhtiöitä, opettajia, säveltäjiä, 

konserttijärjestäjiä ja mediaa. 

 
3.3 Näkökulma ja menetelmät 

 
Opinnäytetyöni lähestymistavaksi olen valinnut tapaustutkimuksen, jonka pyrkimyk-

senä on tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta asiasta. Tapaustut-

kimuksessa yritetään saada selville paljon tietoa suppeasta kohteesta ja tämä sovel-
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tuu esimerkiksi työhön, jossa halutaan tuottaa kehitysehdotuksia tai -ideoita. (Ojasa-

lo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52.) Käytän opinnäytetyössä sekä kvalitatiivisen- että 

kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä: mediaseurantaa, kyselyä ja havainnointia. 

 

Havainnointi on systemaattista tarkkailua, jossa saadaan tietoa ihmisten käyttäytymi-

sestä ja ympäristön tapahtumista (mt., 114). Koska teen avustavia tehtäviä Jazz Fin-

land -festivaalin tuotannossa, minulla on erinomainen mahdollisuus toimia aktiivisena 

ja osallistuvana havainnoijana ja kerätä tietoa tapatumasta kokonaisuudessaan. Ha-

vainnoin myös yksittäistä Speed Meetings -myyntitilaisuutta ja laadin havaintojen 

pohjalta kehittämisehdotuksia jazzmusiikin makkinointiin ja -myyntiin. 

 

Yhteistyössä Music Finlandin ja Europe Jazz Networkin kanssa toteutetun kyselyn 

avulla selvitän Jazz Finland -festivaalin osallistujien tyytyväisyyden tapahtumaan ja 

sen eri osa-alueisiin. Kyselyssä kerätään tietoa myös tapahtuman konkreettisista tu-

loksista sekä ideoita vienti- ja verkostoitumistapahtumien kehittämiseen. Mediaseu-

rannan avulla puolestaan selvitän tapahtuman mediaosumien määrän ja niiden 

maantieteellisen hajonnan. Hyödynnän myös median Jazz Finland -festivaalia ja mu-

siikin vientiä  -käsitteleviä huomioita ja tuon niitä esille useissa työni kappaleissa. 

 

4 MYYNTITILAISUUDEN HAVAINNOINTI 

 

Tutkimushavainnointi on kokonaisvaltaista ja tietoista ilmiöiden aistimista suhteessa 

siihen, missä ne ilmenevät. Jokaiseen havaintoon sisältyy esitieto, johon nojaten ke-

räämme uutta tietoa. (Vilkka 2006, 9–11.) Havainnointi on siis täysin subjektiivista 

toimintaa ja siihen saattaa sisältyä tulkintavirheitä, koska havainnointia ohjaa useim-

miten omat tarpeemme, mielenkiintomme ja aiemmat kokemuksemme. Subjektiivi-

suuden ja sen aiheuttamien riskien tunnustaminen on kuitenkin jo askel kohti laaduk-

kaampaa tiedon tuottamista. Pyrin välttämään havainnointivirheitä muun muassa jär-

jestelmällisyyden, suunnitelmallisuuden sekä tutkimuksen rajaamisen avulla. (Ojasa-

lo ym. 2014, 115; Vilkka 2006, 44–46). 

 

Tärkeimmät kysymykset havaintojen tuottamisessa, yhdistämisessä ja tulkitsemises-

sa ovat mitä, miten, kuinka ja miksi (Vilkka 2006, 78).  Yritän tulkita havaintojani mo-

nipuolisesti ja selvittää niiden avulla jazzmusiikin viennin erityispiirteitä ja haasteita. 
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Luon uutta tietoa ja kehitysideoita, jota voi soveltaa tulevissa Speed Meetingsin kal-

taisissa tilaisuuksissa sekä jazzmusiikin viennissä ja -vientitapahtumissa. 

 

4.1 Speed Meetings -tilaisuus 

 

Music Finland järjesti osana Europe Jazz Conferencen ohjelmaa Speed Meetings -

tilaisuuden, johon valittiin 21 ulkomaista delegaattia ja 21 suomalaista artistiedusta-

jaa. Tässä asiayhteydessä käytän näistä henkilöistä termejä ”myyjä” ja ”ostaja”, jotta 

tilaisuuden olennaisin tarkoitus tulee paremmin esille. Ulkomaalaiset ostajat edustivat 

pääasiassa festivaaleja ja klubeja, mutta mukana olisi myös yleishyödyllisiä, Jazzlii-

ton kaltaisia organisaatioita, joilla on erittäin kattava kontaktiverkosto maansa jazz-

kenttään. 

 

 
Kuva 4. Kuvan oikeassa alakulmassa: Olli Suutela näyttää Nina Torskelle taltiointia Timo Lassyn kon-
sertista. Kuva: Maarit Kytöharju. 
 

Noin tunnin mittainen tilaisuus pidettiin perjantaina 19.9. kello 13.30–14.30. Tilaisuu-

dessa suomalaisilla myyjillä oli noin viisi minuuttia aikaa esitellä ja myydä omia artis-

tejaan tai omaa musiikkiaan yhdelle ostajalle, jonka jälkeen hän siirtyi seuraavan luo. 
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Ostajat istuivat omien pöytiensä ääressä, jotka oli aseteltu kiertämään huonetta ja 

vain myyjät vaihtoivat paikkaa. Speed Meetingsin ideana oli siis mahdollistaa konk-

reettinen myynti- ja markkinointitilaisuus suomalaisiile jazzala toimijoille. Havainnointi 

sopii erinomaisesti juuri tällaisen tilaisuuden tutkimiseen, sillä sen kohteena on yksi-

lön toiminta ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa (Ojasalo ym. 2014, 114). 

 

 
Kuva 5. Toisessa pöydässä (edestä kauemmaksi katsottuna): Minna Huuskonen esittelee edustami-
aan jazzyhtyeitä Pablo Janczurille. Seison vieressä ja kirjoitan havaintojani muistiin. Kuva: Maarit Ky-
töharju. 
 

Olin tilaisuudessa tarkkailevana havainnoijana eli en osallistunut varsinaiseen toimin-

taan myyjänä tai ostajana, vaan ulkopuolisena havainnoijana (Ojasalo ym. 2014, 

116; Vilkka 2007, 43). Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että seurasin Jazz HUG -

agentuurin Minna Huuskosta, kun hän esitteli edustamiaansa yhtyeitä vuoron perään 

jokaiselle ostajalle. Kirjoitin muistiinpanoja koko tilaisuuden ajan ja kiinnitin huomioita 

useaan eri asiaan. Tarkkailin ihmisten olemusta ja kommunikointitapoja. Kirjoitin ylös 

asioita, joista myyjät ja ostajat keskustelivat. 

 

Emme Huuskosen kanssa ehtineet tapaamaan aivan kaikki Speed Meetings -

tilaisuuteen saapuneita ostajia. Tapaamamme henkilöt olivat Martel Ollerenshaw 
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(Serious Events Ltd.), Yvonne Moissl (Palatia Jazz Festival & German Jazz Federati-

on), Pablo Janczur (Orchard Media & Events Group), Jan Ole Otnæs (Nasjonal 

jazzscene), Julie Bissot (Gaume Jazz Festival), Ernst-Wiggo Sandbakk (Trondheim 

Jazz Festival), Jozsef Gedeon (Gyula Castle Jazz Festival), Henk van Leeuwen 

(Australia Northern Europe Liaisons), Kenneth Hansen (Copenhagen Jazz Festival), 

Agus Setiawan Basuni (Warta Jazz), Lucie Karafiatova (BUJO ART - Moravia Music 

Fest), Antanas Gustys (Vilnius Jazz Festival), Anne Erm (Jazzkaar festivals), Indre 

Jucaite (Kaunas Jazz Festival) ja Nina Torske (Vestnorsk jazzcenter). 

 

4.2 Havainnot ja kehitysehdotukset 

 

Tilaisuus lähti käyntiin hieman verkkaisesti. Edeltäväna ohjelmanumerona oli lounas, 

joten ihmiset valuivat omaan tahtiin huoneeseen. Myös yksi kyselyyn vastanneista 

harmitteli tilaisuuden ajankohtaa. Minna Huuskonen ja muutamat ajoissa paikalla ol-

leet kuintenkin aloittivat työnteon. Alun hämmennyksen jälkeen homma lähti luista-

maan ja huone täyttyi innokkaasta keskustelun sorinasta.  

 

Ostajan vakuuttaminen viidessä minuutissa on melkoinen haaste ja tuntui siltä, että 

osalla suomalaisista oli kovat paineet saada mahdollisimman paljon irti tästä lyhyestä 

tilaisuudesta. Ostajilla puolestaan tuntui olevan varsin rentoutunut ja kiireetön ole-

mus. Uskon että suomalaisille kehittyi kuitenkin muutamien keskusteluiden jälkeen jo 

jonkinlainen rutiini, jolloin pahin stressi voitiin hyvästellä. Hektisen Speed Meetingsin 

päätyttyä huone täyttyi aplodeista, leveistä hymyistä ja naurusta – tilaisuus sai arvo-

sensa lopetuksen. 

 

Kannattaako ostajalle puhua vai pitäisikö ennemminkin keskustella hänen kanssaan? 

Minna Huuskonen kysyi jokaiselta ostajalta jotain jazzmusiikin vientiin liittyvää, mikä 

näytti herättävän mielenkiinnon ostajassa. Uskon tällaisen lähetymistavan toimivan 

paremmin, kuin että vain vain puhuisi itse ja ylistäisi omia artistejaan loputtomiin. 

Keskustelussa molemmat osapuolet saavat jotain uutta; ideoita, näkökulmia tai mieli-

piteitä. Mielenkiintoinen keskustelu jää varmasti ostajalle pitkäksi aikaa mieleen. 

Keskusteluista syntyi yllättävän paljon melua huoneeseen, mikä koetteli ajoittain ai-

nakin omaa keskittymiskykyäni  – ja mahdollisesti myös ostajien. Tämänkin takia os-

tajan osallistaminen keskusteluun tuntuu järkevältä. 
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Osa suomalaisista myyjistä hyödynsi äänitteitä ja viedeotallenteita promootiotyös-

sään. Musiikissa sisältö ratkaisee ja siksi tallenteiden esitteleminen tuntuu perustel-

lulta. Toisaalta hektinen Speed Meeting -tilaisuus ei ole paras kuunteluympäristö ja 

kuuntelutilanne vie arvokasta aikaa ostajan ja myyjän välisestä, inhimillisestä vuoro-

vaikutuksesta. Ehkä tehokkainta olisi siis keskustella muutama minuutti positiivisen 

ensivaikutelman ja luottamuksen saamiseksi, jonka jälkeen voisi vielä näyttää kah-

den minuutin videoklipin. 

 

Kaikkein hedelmällisimmät havaintoni sain kuuntelemalla Minna Huuskosen ja ostaji-

en välisiä keskusteluja. Huuskonen kysyi ostajilta monia yleisluontoisia kysymyksiä 

muun muassa jazzmusiikin viennistä sekä festivaalien ohjelmavalinnoista. Taulukos-

sa 1 on lista, jonka olen koonnut ostajien kommenteista. Siitä esimerkiksi selviää, 

millaiset tarpeet ja reunaehdot vaikuttavat ostopäätökseen. 

 

 
 
Taulukko 1. Tein muistiinpanojeni pohjalta listan asioista, jotka nousivat keskusteluissa esille. Kaikki 
nämä kommentit ovat ostajien sanomia ja niitä analysoimalla yritän löytää ideoita jazzviennin kehittä-
miseksi. 
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Taulukosta 1 näkee, kuinka erilaisista näkökulmista käsin festivaalit rakentavat oh-

jelmistonsa. Jotkut painottavat yleisöprofiiliaan, toiset taiteellista erottuvuutta. Eräät 

toimijat näyttävät – luultavasti taloudellisista syistä – pyrkiä yhteistyöprojekteihin, 

joissa kustannukset jaetaan usealle taholle. Erilaisten kulttuurien ja festivaalien kirjo 

pakottaa jazzyhtyeet ja agentit tutustumaan tarkasti ulkomaisten ostajien taustoihin ja 

toimintatapoihin. On suorastaan välttämätöntä oppia tuntemaan kohdemarkkinoiden 

ja -yleisön piirteet ja tarpeet, jos haluaa menestyä kansainvälisesti (Karjalainen, Leh-

tonen & Niipola 2014, 236). Yhtyettä on helpompi myydä, jos voi osoittaa kuinka hy-

vin se sopii festivaalin teemaan tai muuhun ohjelmakokonaisuuteen. Vaikka usein 

kuulee sanottavan, että taiteellinen taso on tärkeintä, vaikuttaa siltä ettei sekään ole 

vielä tae ulkomaille pääsyyn. Agentin tulee siis olla jatkuvasti kartalla koko jazzken-

tästä ja sen uusista trendeistä. Tällainen taustatyö auttaa kohdentamaan markkinoin-

tia, jolloin myös taloudellisia- ja ajallisia resursseja pystytään käyttämään tehok-

kaammin.  

 

Mielestäni yksi tärkeimmistä havainnoista oli, että neljä ostajaa mainitsivat haluavan-

sa ehdottomasti nähdä yhtyeen esiintyvän livenä, ennenkuin voivat edes harkita 

buukkaavansa sitä. Jazzmusiikin kaltaisessa improvisoidussa musiikissa tämä on 

varsin ymmärrettävää. Ostajat sanoivat muun muassa haluavansa nähdä, kuinka 

yhtye pystyy ottamaan yleisön haltuunsa ja toisaalta, kuinka yleisö reagoi yhtyeen 

soittoon. Uskon, että tämä tapa buukata yhtyeitä on kohtalaisen hyvin yleistettävissä 

moneen jazzfestivaalin promoottoriin, vaikkei se kaikissa Speed Meetings -

tilaisuuden keskusteluissa käynytkään ilmi. Havainnosta voi tehdä muutamia johta-

päätöksiä ja kehitysideoita. Jazzin vientitapahtumia kannattaa järjestää tulevaisuu-

dessakin ja suomalaisia yhtyeitä pitäisi viedä ulkomaille myös erilaisten kiertuetukien 

ja yhtyevaihtojen avulla. Kansainvälisiin showcase-tapahtumiin ja kilpailuihin osallis-

tuminen on suotavaa. Joko ostajat tuodaan tänne tai me menemme heidän luokse. 

Speed Meetings -tilaisuuteen voisi puolestaan jatkossa valita lähinnä sellaisia yhtyei-

tä, jotka esiintyvät showcase-tilaisuuksissa. Myyminen olisi kokonaisvaltaisempaa, 

kun kontaktit luodaan ensin Speed Meetings -tilaisuudessa ja showcasessa vakuute-

taan ostaja lopullisesti. 

 

Katsomalla taulukkoa 1 voi huomata monien ostajien kaipaavat uutta ja erikoista mu-

siikkia. Mielestäni kommentit ”ohjelmisto rakennetaan yleisön pohjalta, joka ei tule 
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konsertteihin isojen nimien takia”, ”erityisesti nuoret artistit kiinnostavat”, ”uudenlai-

nen musiikki kiinnostaa” ja ”uudenlainen ja hieman vaikeampi musiikki kiinnostaa” 

kertovat keskenään melko samanlaisista tarpeista. Uudenlainen jazzmusiikki on 

usein ilmaisultaan rohkeampaa ja kenties ”vaikeampaa” kuin perinteinen jazz. Tällai-

nen musiikki on mahdollisesti myös nuoremman sukupolven muusikoiden tekemää. 

Ehkä perinteistä ja tasokasta jazzia on jokaisessa maassa niin paljon, että ostajat 

haluavat löytää ulkomailta nimenomaan uutta ja erikoista musiikkia. Kyselyyn vas-

tanneet delegaatit pitivät eniten Jazz Finlandin yhtyeistä, joiden musiikkia voidaan 

pitää rohkeana tai avant-gardena. Tällaista musiikkia haluttiin myös showcase-

konsertteihin enemmän. 

 

 
Taulukko 2. Kehitysehdotuksia. 

 

Taulukossa 2 on lista tekemistäni kehitysehdotuksista. Kuten edellä jo kuvailin, tär-

keimmät kehitysehdotukseni liittyvät ostajien tarpeeseen nähdä yhtyeet livenä. Se 

onnistuu showcase-tapahtumien avulla sekä toiminnalla, joka tähtää ulkomaankiertu-

eisiin, artistivaihtoon ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. Ennakkotyö eli ostajan 

tarpeiden- ja oman kohderyhmän tunnistaminen on oleellista erityisesti myynnin- ja 

markkinoinnin kannalta. Yhtyeen takana täytyy olla myös toimiva tukijoukko, joka te-

kee töitä viennin eteen. Jotta yhtye voi keskittyä musiikin tekemiseen, tulee muun 
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muassa viestintä, markkinointi ja myynti ulkoistaa muille tahoille mahdollisuuksien 

mukaan. 

5 OSALLISTUJIEN TYYTYVÄISYYS 
 

Analysoin osallistujien tyytyväisyyttä kyselyn (liite 3) avulla kerätyn tiedon perusteel-

la. Aluksi kuvailen, miten kysely toteutettiin ja millaisesta vastaajien joukosta on ky-

symys. Sen jälkeen perehdyn vastaajien mielipiteisiin ja kehitysehdotuksiin, jotka  

liittyvät tapahtuman eri osa-alueisiin. 

 

5.1 Kyselyn toteutus ja vastaajat 

 

Kyselyn suunnittelu lähti käyntiin – ainakin alitajuntaisesti – lähes heti kun olin päät-

tänyt tehdä opinnäytetyöni Jazz Finland -festivaalista. Syksyllä 2013 sovimme suulli-

sesti Suomen Jazzliiton toiminnanjohtaja Maati Rehorin ja Jazz Finland -festivaalin 

vastaavan tuottajan Lauri Laurilan kanssa opinnäytetyön ja harjoittelun suorittamises-

ta sekä aikataulusta. Tällöin Rehor ja Laurila antoivat kokonaiskuvan siitä, millainen 

selvitys tapahtumasta olisi hyvä saada ja mitkä ovat oleellisimmat tutkimuskysymyk-

set. 

 

Loppuvuodesta 2013 kävin Music Finlandin toimitiloissa tapaamassa Riitta Huttusta, 

Riku Salomaata ja Kristiina Vuorelaa, joilla on paljon käytännön kokemusta suoma-

laisen musiikin viennistä ja musiikkialasta ylipäänsä. Riitta Huttunen on Music Fin-

landin jazz- kansanmusiikin promootio- ja projektipäällikkö ja hän oli tiiviisti mukana 

Jazz Finland -festivaalin järjestämisessä. Sain Huttuselta, Vuorelalta ja Salomaalta 

hyviä ideoita siitä, kuinka tutkimusaihettani kannattaisi lähestyä. Sovimme, että voin 

liittää omat tutkimuskysymykseni osaksi Music Finlandin kyselyä. Loppujen lopuksi 

kyselyyn tuli lisäyksiä myös Annamaija Saarelalta, sillä Europe Jazz Network halusi 

tilastoida ja tutkia tiettyjä yleiskokoukseen liittyviä asioita. Yhteen kyselyyn tuli siis 

lopulta kolmen eri tahon kysymyksiä ja näin saatiin parempi vastausprosentti, kuin 

että olisimme lähettänyt useita erilaisia kyselyjä. 

 

Yksi perusvaatimus kyselyn käytölle on, että tutkittava aihe tunnetaan riittävän hyvin. 

Se on edellytys sekä hyvien kysymysten muodostamiselle että hyvien vastausten 



 

 

24 
 

saamiselle. (Ojasalo ym. 2014, 122.) Music Finlandin ja Jazzliiton jakama asiantun-

temus oli siis tärkeässä osassa onnistuneen kyselyn toteuttamisessa. 

 

Kysymykseni olivat määrällisiä- ja laadullisia ja kysymystyyppejä oli useita: asteikkoja 

(1–5), avoimia kysymyksiä sekä numeerisia kysymyksiä. Kyselyssä rajattiin tietyt 

kohdat eri kohderyhmille: suomalaisille, ulkomaalaisille, medialle, artisteille, Europe 

Jazz Networkin jäsenille ja delegaateille. Osa vastauksista käsittelivät Young Nordic 

Jazz Comets -yhtyekilpailua ja olen rajannut ne analyysini ulkopuolelle. 

 

Tutkimukseni sisältää suoria lainauksia avoimista vastauksista ja olen pyrkinyt jättä-

mään niiden muotoilun melko autenttiseksi. Yksinkertaiset kielioppivirheet kuten isot 

alkukirjaimet ja pisteet olen lisännyt tekstiin. Joihinkin vastauksiin olen lisännyt sub-

jektin tai verbin, jotta lauseesta tulisi kokonainen. 

 

Music Finland lähetti kyselyn kaikille tapahtumaan osallistuneille delegaateille sekä 

showcase-yhtyeiden edustajille. Vastauksia tuli yhteensä 61 kappaletta, joten vasta-

usprosentiksi saatiin noin 27 prosenttia. 62 prosenttia vastaajista olivat ulkomaisia ja 

31 prosenttia suomalaisia. Noin 5 prosenttia vastaajista eivät kertoneet asuinpaik-

kaansa. Kuvaaja 1 osoittaa vastaajien maantieteellisen hajonnan. Vastaajista 47,5 

prosenttia oli Europe Jazz Networkin jäseniä. 



 

 

25 
 

 
Kuvaaja 1. Kyselyyn vastanneiden maantieteellinen hajonta. Yksiköt ilmaisevat vastaajien määrän. 

 

Vastaajat saivat kyselyn alussa määrittää oman työnkuvansa valitsemalla yhden tai 

useita seuraavista vaihtoehdoista; club promoter, festival promoter, independent pro-

duction company, supporting organization (jazz federation, export office ect.), artist or 

artist manager, booking agency, record label ja media. Vastaukset jakautuivat kuvaa-

jan 2 osoittamalla tavalla. 
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Kuvaaja 2. Vastaajien toimenkuva. Yksiköt ovat valintojen määrä. Vastaaja sai valita useita 

vaihtoehtoja. 

 

5.2 Osallistujien tyytyväisyys 

 
Kuvaajasta 3 näkee osallistujien tyytyväisyyden tapahtuman eri osa-alueisiin sekä 

tapahtumaan kokonaisuudessaan. Näihin kysymyksiin vastasi sekä suomalaiset että 

ulkomaalaiset osallistujat. Kyselyn avoimet, Jazz Finland -festivaalin erityispiirteitä 

kartoittavat, kysymykset keräsivät lähinnä neutraaleja tai positiivisia vastauksia. Ne-

gatiiviset vastaukset koskivat hyvin yksityiskohtaisia asioita – eivätkä yleistä tyytyväi-

syyttä – joten olen jättänyt niiden käsittelyn myöhempiin kappaleisiin. 

 

”I have attended three of similar kind of events in the past ten years. This one was 

the best organised and presented.” – Australia, artist or artist manager 
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Kuvaaja 3. Tyytyväisyys tapahtuman eri osa-alueisiin asteikolla 1–5 (1 = poor, 5 = exellent). 

 

Tapahtuman saamaa kokonaisarvosanaa (4,12) voi pitää hyvänä ja eri osa-alueet 

arvioitiin keskenään melko tasalaatuisiksi. Parhaimmaksi ja heikoimmaksi arvioitujen 

osa-alueiden erotus on vain 0,84 yksikköä. Toisaalta ihmiset ovat useimmiten tyyty-

väisiä saamaansa palveluun, joten aina kun tyytyväisten (täysin tai jokseekin) osuus 

laskee alle 90 prosentin, on syytä selvittää tyytymättömyyden syyt (Lindholm & Can-

tell 2011, 72).  

 

Kuvaajasta voi huomata, että tapahtuma-aluetta, yleistä palvelua ja järjestelyjä pidet-

tiin hieman parempana kuin ohjelmasisältöä. Vaikka showcase-yhtyeiden saamien 

arvioiden keskiarvoa (3,95) ei voi mitenkään huonona pitää, ihmettelen että se aset-

tui tässä listassa näin pohjalle. Monissa avoimissa vastauksissa kehuttiin suomalai-

sen jazzin tasoa ja vastaavanlainen käsitys tuntuu olevan yleisesti valloillaan sekä 

jazzalan toimijoiden keskuudessa että mediassa. Kiinnitän avointen kysymysten ana-

lyysissä erityistä huomiota huonoimmat arvosanat saaneisin osa-alueisiin; semiraa-

riin ja showcase-yhtyeisiin. 

 

Arvioinnin ongelmana on se, että täysin vastaavanlaista tapahtumaa ei olla aikai-

semmin järjestetty. Tämän kokoluokan jazzmusiikin vientitapahtuma järjestettiin en-

simmäistä kertaa Suomessa ja Europe Jazz Networkin yleiskokous oli nyt ensim-
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mäistä kertaa avoin yleisölle. Osalla osallistujista ei myöskään ollut aikaisempaa ko-

kemusta vastaavanlaisista vienti- ja verkostoitumistapahtumista, mikä varmasti vai-

keutti vertailua ja arviointia. Nämä asiat kävivät ilmi joistakin kyselyn vastauksista, 

joissa kuvailtiin Jazz Finland -festivaalin eroavaisuuksia suhteessa muihin vastaa-

vanlaisiin tapahtumiin. 

 

”It is difficult to compare since it was the first Europe Jazz Network General Assembly 

I visited, but I think the context of a wider conference was good.” – Sweden, suppor-

ting organization 

 

Kuvaaja 4 osoittaa ulkomaalaisten osallistujien tyytyväisyyden heidän vierailuunsa 

Suomessa. Suomalaisten järjestäjien palvelua ja käytännön järjestelyjä pidettiin erit-

täin hyvänä. Parhaimmillaan toimiva palvelu ja organisointitaito voivat viestiä Suo-

men motivaatiosta kehittää suomalaista jazzvientiä sekä jazzkenttää yleisesti, joten 

on hienoa että delegaatit kokivat palvelun olevan laadukasta. 
 

 
Kuvaaja 4. Ulkomaalaisten delegaattien tyytyväisyys asteikolla 1–5 (1 = poor, 5 = exellent). 

 

Avoimissa vastauksissa ei tullut negatiivisia kommentteja liittyen tapahtuman ylei-

seen tunnelmaan, viihtyvyyteen tai palveluun. Näitä asioita käsittelevät kommentit 

olivat erittäin positiivisia – jopa ylistäviä. 
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”Extremely well organized, from the e-mail contact prior to arriving to the volunteers – 

everybody was helpful and friendly.” – Ireland, media 

 

Heikoimman arvioinnin sai tapahtuman yhteys osallistujan työhön ja toimenkuvaan. 

Tämä johtunee osittain siitä, että delegaattien ammatti ja toimenkuva vaihtelee mer-

kittävästi. Osa edustaa oppilaitoksia, yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai mediaa – toiset 

klubeja tai itsenäisiä tuotantoyhtiöitä. Seminaari- ja showcase-ohjelma on siis vaikea 

rakentaa kaikkia täysin tasapuolisesti palvelevaksi kokonaisuudeksi. Arvosanojen 

keskiarvoa (4,1) voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä saavutuksena. 

 

Kaksi tilaisuutta järjestettiin erityisesti edistämään Suomen jazzvientiä. Suomalaisille 

artisteille ja heidän edustajilleen suunnattu, vientiosaamista kehittävä mentorointi-

tilaisuus pidettiin Music Finlandin tiloissa ennen varsinaista tapahtumaa ja Speed 

Meetings oli puolestaan osa seminaariohjelmaa. Kuvaajasta 5 näkee suomalaisten 

tyytyväisyyden kyseisiin tilaisuuksiin. 

 

 
 

Kuvaaja 5. Suomalaisten tyytyväisyys seminaareihin ja viennin edistämiseen perustuvaan ohjelmaan 

asteikolla 1–5 (1 = poor, 5 = exellent). 

 

Speed Meetings -tilaisuudesta tuli muutamia kommentteja kyselyn avointen kysymys-

ten kautta. 
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”The time frame between lunch and Speed Meetings on Friday was too tight. Even 

though the Speed Meetings started a few minutes later than supposed, the first two 

people I was supposed to meet had not arrived yet. The third desk was clearly the 

weakest. The delegate could not really say anything useful, having no deciding posi-

tion. The Speed Meetings was – in all it´s absurdity – still a good  experience, becau-

se of the clear-cut purpose of the event. Everybody (well, almost everybody) knew 

exactly why they were there and what to get out of it.” – Finland, artist or atist mana-

ger 
 

Vastaaja oli harmissaan siitä, ettei päässyt ajallaan tapaamaan tiettyjä henkilöitä ja 

että ainakin yksi delegaatti ei osannut antaa hänellä mitään hyödyllisiä neuvoja. 

Vastaaja piti kuitenkin tilaisuutta hyvänä kokemuksena, koska sillä oli niin selkeä 

tarkoitus, ja koska suurin osa ihmisistä tiesi mitä haluavat saada tilaisuudesta irti. 

Kaksi muuta suomalaista artistia tai manageria pitivät kyselyn vastausten perusteella 

Speed Meetingsiä yhtenä seminaariohjelman parhaista tilaisuuksista. 

 

Se, miksi seminaariohjelman kokonaisuutta pidettiin muuta ohjelmaa heikompana, 

johtunee siitä että se ei palvele yhtä selkeästi jokaisen omia intressejä. Jos 

esimerkiksi suomalainen manageri tulee tapahtumaan lähinnä vain myymään omia 

yhtyeitään, voi hänelle olla turhauttavaa kuunnella esityksiä tai paneelikeskusteluja 

esimerkiksi festivaalituotantoon liittyvistä asioista. 

 

Jazz Finland -festivaalin tavoitteina oli kehittää Suomen jazzalan vientiosaamista ja 

saada tapahtumista konkreettisia tuloksia: mediaosumia, kansainvälisiä kontakteja, 

yhteistyöprojekteja, levytys-sopimuksia ja konsertteja ulkomaille. Tavoitteita tuki 

Speed Meetings- ja mentorointi-tilaisuudet, tapahtumaan osallistuminen ja siellä 

verkostoituminen sekä showcase-esiintymiset. Kuvaaja 6 osoittaa suomalaisten 

tyytyväisyyden tavoitteiden toteutumiseen. 
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Kuvaaja 6. Suomalaisten tyytyväisyys tapahtumasta saatuun hyötyyn asteikolla 1–5 (1 = poor, 5 = 

exellent). 

 

Kuvaajan 6 ensimmäinen kysymys “tyytyväisyys saavutettuihin tuloksiin suhteessa 

ennakkotyöhön” perustuu ajatukseen, että huolellinen valmistautuminen 

verkostoitumistilaisuuksiin ja perehtyminen delegaattien taustoihin auttaa saamaan 

huomattavasti enemmän tapahtumasta irti, kuin että aloittaisi vientityön vasta itse 

tapahtumassa. Mentorointi-tilaisuus järjestettiin juuri sen takia, että suomalaiset 

saisivat yleisen käsityksen osallistujien profiilista sekä oppisivat tunnistamaan 

tärkeimmät henkilöt, joihin kontakteja kannattaa luoda. Olisi mielenkiintoista tutkia 

vielä sitä, miten ensimmäistä kertaa viestitapahtumaan osallistuneiden kokemukset 

eroavat useita kertoja osallistuneiden kokemuksista. Uskon, että ensikertalaiselle 

Jazz Finland -festivaali oli erittäin opettavainen kokemus, mutta on vaikeaa arvioida 

pitkään alalla työskennelleen saamaa hyötyä. Kuvaajan 6 esittämät tulokset kertovat 

näiden tovoitteiden onnistuneen kuitenkin hyvin. 

 

Europe Jazz Networkin jäsenille suunnatuissa kysymyksissä ilmeni vastaajien 

tyytyväisyys tapahtuman kestoon ja Europe Jazz Networkin toimintaan yleisesti. 86 

prosenttia vastaajista piti Jazz Finland -festivaalin kestoa suurin piirtein sopivan 

pituisena, 7 prosenttia liian lyhyenä ja loput 7 prosenttia turhan pitkäkestoisena. 

Tyytymättömien osuus on siis alle 90 prosenttia, joten voisi olla aiheellista selvittää 

ylsityiskohtaisemmin, mihin tyytymättömyys perustuu. Ehkä tapahtuman pituuden 

lisäämisen sijasta ohjelmasta voisi tehdä jotenkin muuten tehokkaampaa tai 
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relevantimpaa. Tai ehkä pidempää festivaalia kaipaavat halusivat tosiasiassa vain 

enemmän aikaa tutustua vapaamuotoisesti muihin osallistujiin ja Helsinkiin niinkuin 

muutamista vastauksista ilmeni. Jokatapauksessa tapahtuman rahoitus ja siihen 

nojaava budjetti asettavat tarkat raamit tapahtumalle, joten huomattavasti pidemmän 

tapahtuman järjestäminen lienee toistaiseksi mahdottomuus. 

 

Festivaalin onnistumisesta kielii osittain myös se, että 96 prosenttia Europe Jazz 

Networkin jäsenistä olisi valmis suosittelemaan EJN:n jäsenyyttä myös 

kollegoillensa. Vain yksi vastaaja ilmoitti, ettei olisi valmis suosittelemaan jäsenyyttä. 

Jazz Finland -festivaaliin kuulunut Europe Jazz Conference on merkittävä osa 

kyseisen verkoston toimintaa, joten konferenssin epäonnistuminen tuskin poikisi 

suosituksia jäseneksi liittymiseen. Voinemme olettaa, että Europe Jazz Network ja 

sen tarjoamat tilaisuudet ovat jäsenilleensä ammattillisesti todella hyödyllisiä ja 

tärkeitä. 

 

5.3 Seminaari-ohjelma 

 

Vastaajilta kysyttiin, mistä seminaarin ohjelmanumeroista he pitivät eniten. Vastaajat 

mainitsivat keskimäärin yksi tai kaksi esitelmää tai tilaisuutta, jotka olivat kiinnostavia 

sen sisällön tai ohjelman esittämistavan vuoksi. Sisällöllisesti kiinnostavimpana oh-

jelmana pidettiin amerikkalaisen All About Jazz -lehden journalistin, Ian Pattersonin 

moderoimaa kokonaisuutta, jossa syvennyttiin Euroopan ulkopuolisiin jazzin markki-

noihin. Kyseiseen paneelikeskusteluun osallistui delegaatteja Indonesiasta, Malesi-

asta ja Australiasta. Sisällöllisesti kiinnostavana pidettiin myös esitelmää ”The Sha-

red History of European Jazz”, joka toi uuden näkökulman jazzin amerikkakeskei-

seen historiankirjoitukseen. 

 

Perinteisten esitelmien ja puheenvuorojen sijaan osallistujat kehuivat erityisesti 

workshop-ohjelmaa, jossa ihmiset jaettiin ryhmiin keskustelemaan erilaisista kysy-

myksistä. Pienryhmissä kaikki pääsevät aktiivisesti osallistumaan keskusteluun, mikä 

saattoi olla yksi suosion syistä. Toisaalta Europe Jazz Networkin jäsenet antoivat 

tälle ohjelmalle keskiarvon 3,56 (asteikolla 1–5, 1 = not at all interesting, 5 = extreme-

ly interesting), jota voidaan pitää hyvänä – mutta ei erityisen hyvänä. Paneelikeskus-
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teluja ja haastatteluja pidettiin myös kiinnostavina. Seminaariohjelman kokonaisuu-

desta oltiin muun muassa seuraavaa mieltä: 

 

”The conference was very well organised and the programme was appropriate.” – 

United Kingdom 

 

Seminaariohjelma keräsi toisaalta myös melko paljon kritiikkiä. Osa kommenteista 

olivat sävyltää toteavia, eivätkä sisältäneet konkreettisia kehitysehdotuksia. Toisissa 

vastauksissa tuotiin kuitenkin selkeästi tietyt epäkohdat esille ja annettiin rakentavia 

kehitysehdotuksia. 

 

”Arrange a better sound system into the big conference room. Make the presenta-

tions shorter and more focused and organise more working groups with more time.” – 

Denmark, media 

 

Hieman yli kymmenessä kommentissa ilmaistiin tyytymättömyys johonkin seminaa-

riohjelman osaan. Vastaajat valittivat muun muassa konferenssihuoneen heikkoa 

äänentoistoa sekä seminaariohjelman avausta, johon kaivattiin Suomen jazzkentän 

esittelyn tilalle kaikkia yhteisesti koskettavia aiheita. Toisaalta osallistujat toivoivat 

muuten tarkempaa perehtymistä Suomen jazzalan organisaatioihin ja -henkilöihin 

sekä enemmän vapaa-aikaa tutustua Helsinkiin kaupunkina. Osasta esitelmistä puut-

tui laadukasta asiasisältöä tai asiantuntemusta ja yleiselle verkostoitumiselle kaivat-

tiin enemmän tilaisuuksia. Dokumenttia, jossa kaikki osallistujat olisivat esitelty hei-

dän maansa, edustamansa organisaation, työnkuvan ja valokuvan kera, kaivattiin. 

Tällainen dokumentti oli itseasiassa jaettu suomalaisille ennen tapahtumaa, mutta 

näyttää siltä, että myös muut olisivat mielellään tutustuneet delegaatteihin jo hyvissä 

ajoin etukäteen. 

 

Europe Jazz Networkin jäsenille oli suunnattu joukko kysymyksiä, jotka myös käsitte-

livät osallistujien tyytyväisyyttä seminaareihin ja Jazz Finland -festivaaliin yleensä. 

Vastauksista ilmeni, että 43 prosenttia EJN:n jäsenistä kaipaavat enemmän aikaa 

vapaamuotoiseen verkostoitumiseen. Vastaavasti 57 prosenttia oli sitä mieltä, ettei 

tähän tarvita enempää aikaa. Valitettavasti kysymyksen asettelu antaa vain kaksi 

ääripäiden vaihtoehtoa, joten emme saa tietää, kuinka moni todella vastustaa verkos-
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toitumiselle järjestettävää lisäaikaa. Jos kuitenkin 43 prosenttia on lisäajan kannalla, 

sen järjestämistä kannattaa ehdottomasti harkita. Myös avoimissa vastauksissa il-

maistiin verkostoitumisen tärkeys ja toivottiin sen mahdollisuuksien lisäämistä. 

 

36 prosenttia Europe Jazz Networkin jäsenistä kokivat seminaarien puhujien ja mo-

deraattorien antavan liian vähän aikaa keskustelulle. 64 prosenttia taas pitivät annet-

tua aikaa juuri sopivana. Keskustelulle tulisi siis järjestää enemmän aikaa, sillä 34 

prosenttia on tyytymättömien määräksi melko suuri, eikä kukaan vastaajista pitänyt 

keskustelulle suotua aikaa liian pitkänä. Tämän kysymyksen ongelmana saattaa olla 

se, että henkilöt, jotka kaipaavat enemmän aikaa keskustelulle saattavat todellisuu-

dessa vain kaivata enemmän keskustelua. Itse en osannut aavistaa joidenkin kai-

paavan keskustelulle lisää aikaa, vaikka osallistuin joihinkin seminaarin ohjelmanu-

meroihin. Itselleni jäi läninnä sellainen tuntuma, etteivät puhujat olisi ollenkaan otta-

neet pahakseen keskustelun syntymistä – päinvastoin. Kuulijat eivät ehkä itse olleet 

tarpeeksi aktiivisia keskustelijoita. 

 

5.4 Showcase-ohjelma 

 

Arvioin kyselyn vastausten perusteella  showcase-ohjelman onnistumista ja kiinnitän 

huomioita erityisesti yhtye- ja konserttipaikkojen valintoihin. Muutamissa ulkomaalais-

ten vastauksissa korostettiin yleisesti suomalaisen jazzin korkeaa tasoa ja vain yh-

dessä otettiin kantaa yhtyevalintoihin. 

 

”Hard to choose which bands were the best, the program was very extensive an 

good.” – Latvia, festival promoter / independent production company / supporting or-

ganization / record label 

 

”I would like to hear more daring, experimental and avangarde bands like Mikko In-

nanen and Mopo. I found some of the artists representing rather academic level. 

They are brilliant, but need something else, an idea how to explore their music, i.e. 

Nina Mya.” – Poland, media 
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Edellinen kommentti heijastaa yllättävänkin tarkasti kuvaajaa 7, jossa yhtyeet on lai-

tettu ”paremmuusjärjestykseen”. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 38 henkilöä, 

joista 10 oli suomalaisia.  

 
 

Kuvaaja 7. Showcase-ohjelman pidetyimmät yhtyeet. Yksiköt ilmaisevat mainintojen määrän kun 

vastaajat saivat luetella useita yhtyeitä. Tumma palkki edustaa ulkomaalaisia vastaajia, vaalea 

suomalaisia. 

 

Niinkuin puolalainen median edustaja totesi, Mopo ja Mikko Innanen & Innkvisitio 

edustavat tavallista rohkeampaa jazzin ilmaisua ja näyttää siltä, että kokeellisemmal-

le musiikille löytyy kysyntää. Toisaalta listan vähemmän mainintoja keränneet Elifant-

ree, Elektro GT ja Raoul Björkenheim eCsTaSy eivät myöskään edusta perinteistä 

jazzia.  

 

Musiikkia analysoidessa ollaan erityisen haastavalla alueella, koska ihmisten maku 

vaihtelee. Itse muotoilisin hyvän- ja siten myös vientikelpoisen jazzmusiikin edellytyk-

set jotenkin seuraavalla tavalla. Musiikin täytyy olla jollain tavalla ainutlaatuista ja 
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persoonallista sekä taitavasti soitettua ilman teknisyyden itseisarvon korostamista. 

Jonkin musiikin elementin täytyy yllättää kuulija, mutta samalla siitä tulee löytyä pal-

jon tuttua, johon samaistua. Persoonallisuutta ei voi keinotekoisesti rakentaa musiik-

kiin, vaan sen täytyy löytyä muusikosta itsestään. 

 

Pidetyimmät yhtyeet -listan kärjessä komeileva Ilmiliekki Quartet noteerattiin jo vuo-

den 2006 Europe Jazz Networkin yleiskokouksen ja suomalaisen showcase-

ohjelman yhdistäneessä Finnish Jazz Weekend -tapahtumassa. Vuosikymmeniä 

suomalaisen jazzin parissa työskennellyt Tapio Korjus (2007) on todennut, että tuol-

loin vientitapahtumalla oli suuri merkitys Ilmiliekki Quartetille ja esiintyminen poiki 

konsertteja Iso-Britanniaan ja muuallekin (Silas 2007, 84). On hienoa nähdä, kuinka 

kahdeksan vuoden jälkeen yhtye herättää yhä runsaasti mielenkiintoa kansainväli-

sesti. 

 

Kuvaaja 7 osoittaa, että suomalaisten ja ulkomaalaisten mieltymyksissä löytyi erovai-

suuksia. Esimerkiksi Timo Lassy Bandin suosiossa oli merkittävä ero suomalaisten ja 

ulkomaalaisten välillä. Ehkä showcase-yhtyeiden valintaprosessissa tulisikin jatkossa 

hyödyntää myös ulkomaista näkökulmaa ja -mielipidettä. 

 

Konserttipaikkojen kirjo oli laaja, mikä loi vieraille positiivista mielikuvaa Suomen ak-

tiivisesta ja värikkäästä jazzkulttuurista. Olisi ollut todella tylsää esittää taiteellisesti 

laaja ja monipuolinen showcase-ohjelma vain yhdessä, perinteissä konserttisalissa. 

Nyt ulkomaalaiset pääsivät tutustumaan Korjaamon-, Musiikkitalon-, Kansallisteatte-

rin Lavaklubin- ja levykauppa Digeliuksen tarjoamiin, keskenään varsin erilaisiin- ja 

jopa eksoottisiin tiloihin. 

 

Omaksi yllätyksekseni konserttipaikat jakoivat kuitenkin mielipiteitä hyvin voimak-

kaasta. Posiitiivissa palautteissa kehuttiin muun muassa sitä, että konserttipaikat oli-

vat keskenään erilaisia. Jotkut ilmaisivat yksinkertaisesti vain pitävänsä niistä – tar-

kentamatta asiaa sen enempää. Voimakkain negatiivinen palaute koski Kansallisteat-

terin Lavaklubin pientä yleisökapasiteettia, jonka vuoksi kaikki delegaatit eivät pääs-

seet sinne seuraamaan konserttia. Ja kieltämättä on erittäin harmillista, että näin kä-

vi. Osa delegaateista näytti puolestaan kaipaavan konserttisaleja, jossa istutaan hil-

jaa ja kuunnellaan musiikkia. 
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”Several venues had audience standing with only few seeting possibilities – a strange 

development for a concert. There was too much noise and polluting sound before, 

during and after each concert which broke the spell and diminished the power of live 

music.” – Denmark, media 

 

Vastaaja perusteli osuvasti, miksi ylimääräinen melu on haitaksi ihanteellisen kon-

serttikokemuksen saamiselle. Vaikka en kokenut melutason olevan itselleni häiritse-

vää, ymmärrän hyvin tämän kritiikin. Showcase-konserteissa on kuitenkin vaikeaa 

vaikuttaa ihmisten tuottamaan meluun, jota syntyy kun 200 henkilön ryhmä verkostoi-

tuu ja vaihtaa konserttisalia aina yhden esityksen eli 20 minuuutin välein. Toki esitys-

ten välissä soivan musiikin voi tarvittaessa jättää pois. Uskon, että ainakin osa show-

case-ohjelmasta olisi ollut hankalaa tai jopa mahdotonta toteuttaa istumasaleissa. 

Ohjelma on aikataulullisesti hyvin tiukka ja konserttien on oltava kahdessa eri salissa 

– siksi ihmisten on päästävä liikkumaan mahdollisimman esteettömästi. Helsingissä 

on rajallinen määrä paikkoja, joista ylipäätään löytyy kaksi vierekkäin olevaa istu-

masalia, ja jotka ovat myös muilta puitteiltaan tasokkaita. Ja vaikka sellainen löytyisi, 

olisi yleisön hidasta liikkua jatkuvasti näiden kahden salin välillä. Jazz Finlandissa 

liikkuminen oli sujuvaa ja ihmisillä oli mahdollisuus nähdä kaikki konsertit kokonai-

suudessaan – niinkuin eräs osallistujakin kommentoi. 

 

”It was good that the concerts did not overlap and one could catch them all.” – Fin-

land, artist or artist manager 

 

6 FESTIVAALIN VAIKUTTAVUUS 

 

Arvioin tapahtuman konkreettisia vaikutuksia numeerisesti laskemalla tapahtumassa 

syntyneet kontaktit ja mediaosumat sekä tapahtumasta mahdollisesti seuraavat yh-

teistyöprojektit ja konsertit. Tällä tavoin esimerkiksi suomalaisen musiikin vientiä edis-

tävä Music Finland (2014) analysoi toimintansa vaikuttavuutta vuoden 2013 vuosiker-

tomuksessaan. Mittaa vaikuttavuutta kyselyn vastausten ja mediaseurannan valossa. 

 
6.1 Kontaktit ja niiden laatu 
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Jazz Finland -tapahtumaan osallistui yhteensä 214 jazzalan ammattilaista (ei sisällä 

showcase-esiintyjiä), jotka edustivat muun muassa erilaisia yleishyödyllisiä yhdistyk-

siä, festivaaleja, levy-yhtiöitä, agentuureja ja mediaa. Suomalaisia delegaatteja oli 

tapahtumassa 76, eli noin 36 prosenttia kaikista osallistujista. Seuraavat kolme, osal-

listujamäärältään suurinta maata olivat Norja (18 edustajaa) Iso-Britannia (16 edusta-

jaa) ja Saksa (15 edustajaa). Nämä kolme maata muodostivat yksin 23 prosenttia 

kaikista tapahtuman osallistujista. Useasta maasta saapui vain yksi tai kaksi edusta-

jaa. 

 

Kuvaaja 8 esittää ulkomaalaisten delegaattien maantieteellisen hajonnan. Euroopan 

maiden lisäksi tapahtumaan saapui delegaatteja Koreasta, Japanista, Yhdysvalloista, 

Indonesiasta, Malesiasta ja Australiasta. Suomalaisten lisäksi tapahtumaan saapui 

edustajia yhteensä 34:stä eri maasta. 
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Kuvaaja 8. Osallistujat ja niiden maantieteellinen hajonta. Lukuihin sisältyy median edustajat, mutta ei 

showcase-yhtyeiden muusikoita. Yksiköt ilmaisevat osallistujien määrän. 

 

Jo itse tapahtuman järjestämistä voidaan pitää merkittävänä onnistumisena, jolle on 

vaikea etsiä vertaistansa. Tuloksesta voinee kiittää eritysesti monien eri tahojen yh-

teistyötä, jonka oli välttämätön edellytys tapahtuman toteutumiselle. On ainutlaatuis-

ta, että Suomeen saapui peräti 138 jazzalan ammattilaista hyvin laajasti eri puolilta 

maailmaa. Lukuja voi verrata siihen, että vuoden 2013 aikana Music Finland toi yh-

teensä Suomeen 137 musiikin ammattilaista 14 eri maasta. Kun viimeksi Suomessa 
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järjestettiin Europe Jazz Networkin yleiskokous ja suomalaisen jazzin showcase-

tapahtuma, paikalle saapui noin 70 ulkomaalaista vierailijaa. Nyt osallistujia oli siis 

kaksi kertaa enemmän. 

 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan kaikkien tapahtumassa syntyneiden konta-

kien määrä ja uusien kontaktien määrä. Arvioinnin haasteena on, että ihmiset voivat 

ymmärtää ”uuden kontaktin” varsin eri tavalla. Joillekin jo muutaman sanan vaihtami-

nen saattaa tuntua uudelta kontaktilta – toiset näkevät uusien kontaktien syntymisen 

huomattavasti pidemmän aikavälin prosessina, jossa yhteistyöideoita kehitetään ja 

jossa yhteystietoja- ja ajatuksia vaihdetaan. Vastaajien arvioiden perusteella uskalsin 

kuitenkin laskea karkeita keskiarvoja syntyneistä kontakteista. 

 

Jokainen suomalainen delegaatti tapasi keskimäärin 23 ulkomaalaista henkilöä, joka 

tarkoittaa yhteensä noin 1700 tapaamista. Suomalainen sai keskimäärin 17 uutta ul-

komaalaista kontaktia. Tämä tarkoittaa, että tapahtuman seurauksena suomalaiset 

loivat yhteensä noin 1300 uutta kontaktia kansainväliselle jazzkentälle ja nämä kon-

taktit jakautuivat kuuvaajan 8 osoittamille alueille. Suomalaisilta kysyttiin nimen-

omaan kansainvälisten kontaktien määrää, jotta tapahtuman musiikkivientiä edistäviä 

tuloksia voitaisiin arvioida.  

 

Ulkomaalainen osallistuja tapasi noin 17 suomalaista, joista yhdeksän oli uusia tutta-

vuuksia. Ulkomaalaiset saivat siis yhteensä noin 1200 uutta kontaktia Suomen jazz-

kentälle. Ulkomaalaisten kaikkien uusien kontaktien määrä on noin 2300. Uusien 

kontaktien lisäksi on tietenkin tärkeää ylläpitää aikaisemmin luotua verkostoa, joten 

ulkomaalaisia pyydettiin myös arvioimaan kaikkien saatujen kontaktien määrä. Jokai-

nen heistä tapasi 36 delegaattia eli yhteensä tapaamisia syntyi noin 5000. 

 

Laskemani kontaktien määrät tuntuvat olevan ainakin jollain tavalla linjassa Music 

Finlandin tilastojen kanssa, vaikka luvut eivät sinänsä ole vertailukelpoisia. Vuoden 

2013 aikana Music Finland järjesti 40 vientihanketta kahdeksassa maassa ja näissä 

tapahtumissa suomalaiset ammattilaiset raportoivat saaneensa 5189 kansainvälistä 

kontaktia. Vientihankkeita järjestettiin peräti 40, mutta ne olivat osallistujamääriltään 

huomattavasti Jazz Finland -festivaalia pienempiä. (Music Finland 2014, 4.) 
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Kontaktien laatua on hieman vaikeampi arvioida, koska osa niistä saattaa osoittautua 

hedelmällisiksi vasta useiden vuosien päästä. Ihmiset eivät myökään voi tehdä hirve-

än suuria päätöksiä yhdeltä istumalta. Eräs vastaaja kommentoi varsin kattavasti 

verkostoitumisen luonnetta vientitapahtumissa ja asioiden liikkeellesaamisen hitautta. 

Hän uskoo kuitenkin tällaisten tapahtumien olevan erittäin tärkeitä omalle toiminnal-

leen. 

 

“In my experience (after Jazzahead! in spring and now Jazz Finland) the process of 

making something happen is a very slow and arduous one. People are happy to talk, 

they seem very interested, but nothing gets decided immediately (of course). The 

follow-up process (e-mails, phone calls) is very time-consuming, but this is (I think, I 

hope) where things happen. Obviously without the first contact there wouldn't be a 

possibility to follow up, so I consider these occasions as very important to my effort.” 

– Finland, artist or artist manager 

 

Itselle tärkeiden kontaktien vakuuttaminen ja siten oman verkoston rakentaminen 

vaatiikin juuri tällaista vastaajan kuvailemaa pitkäjänteisyyttä ja väsymätöntä lobba-

usta (Karjalainen ym. 2014, 237). Kontaktien käytännön hyödyntäminen vaatii kovaa 

työtä, jossa vientitapahtuma ei voi juurikaan olla enää hyödyksi. EJN:n entinen pu-

heenjohtaja Annamaija Saarela (2007) on todennut, että showcase tarjoaa vain 

mahdollisuuden vientiin ja että sen todellinen hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta keik-

kamyyjiltä ja levy-yhtiöiltä (Silas 2007, 84). 

 

Vaikka kontaktien laatua on hyvin hankalaa arvioida, pyydettiin sekä suomalaisia että 

ulkomaalaisia kertomaan, millaisia konkreettisia tapahtumia he uskovat Jazz Finland 

-festivaalista seuraavan. Suomalaisille suunnatussa avoimessa kysymyksessä vas-

taajia pydettiin kertomaan, kuinka monta konserttia ulkomaille he uskovat saavansa 

tapahtuman myötä. Kysymykseen vastasi kuusi henkilöä ja kolme suomalaista artis-

tia tai manageria jättivät vastaamatta tähän kohtaan. Eräs vastaaja kommentoi, kuin-

ka mahdotonta konserttien määrää oli tässä vaiheessa arvioida. 

 

”Too early to say if performances abroad will follow. I have been contacted by some 

of the people that I met and they are interested in working together in the future.” – 

Finland, artist or artist manager, media 
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Suomalaisten vastauksista ilmenee, että he kokivat ulkomaalaisten osoittavan kiin-

nostusta yhtyeeseensä keskimäärin 3,7 (asteikolla 1 = poor, 5 = exellent) yksikön 

verran. Arviot tulevista ulkomaiden konserteista puolestaan vaihtelivat kahden ja 

kymmenen konsertin välillä ja keskiarvoksi muodostui neljä konserttia. Jos jokainen 

showcase-yhtye saisi neljä konserttia ulkomaille, konsertteja tulisi yhteensä 64. Tuol-

laisella konserttimäärällä suomalainen jazz saisi taas hieman kasvatettua tunnettuut-

tansa kansainvälisillä markkinoilla, mikä poikisi myös epäsuorasti lisää konsertteja. 

Olisi mielenkiintoista tietää, jättivätkö ne kaksi muuta artistia tai manageria vastaa-

matta tähän kysymykseen siksi, etteivät uskoneet yhtään konserttia seuraavan ta-

pahtumasta. 

 

Ulkomaalaisilta delegaateilta puolestaa kysyttiin, kuinka monta showcase-ohjelman 

yhtyettä voisit harkita buukkaavasi, joilloin vastausten keskiarvoksi tuli 3 yhtyettä. 

Kun heiltä kysyttiin, seuraako tapahtumasta konserttitarjouksia, buukkauksia, yhteis-

työprojekteja tai muuta vastaavaa, yhteensä 54 prosenttia tämän kysymyksen vas-

taajista ilmaisivat että jotain tulee varmasti tapahtumaan. 

 

”One booking has been made for sure and maybe there´s more to come.” – France, 

festival promoter 

 

”Most likely we will book some Finnish bands.” – Norway, festival promoter 

 

Kukaan ei ilmaissut olevansa täysin varma siitä, ettei minkäänlaisia toimenpiteitä tule 

seuraamaan tapahtumasta. Kaikista epävarminkin kommentti sisälsi toivon pilkah-

duksen konkreettisten tulosten syntymiseksi. 8 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei 

mitään konkreettisia toimenpiteitä ole vielä seurannut tapahtumasta. 

 

”Attendance has not yet given any concrete results, but I am hopeful.” – United King-

dom, festival promoter 

 

39 prosenttia vastaajista puolestaan ilmaisivat, että alustavia suunnitelmia ja yhtey-

denottoja on tehty, mutta mikään ei vielä ole täysin varmaa. 
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6.2 Medianäkyvyys 

 

Sain Music Finlandilta listan Jazz Finland -festivaalin mediaosumista internetissä. 

Meltwater-yrityksen rakentaman mediaseuranta-työkalun löytämät osumat sisälsivät 

artikkeleita, viikon menovinkit -kaltaisia ilmoituksia sekä lyhyitä viittauksia tai ”nostoja” 

oman tai jonkun toisen median luomaan sisältöön. Blogi-kirjoitukset, Facebook-

postaukset tai muut sosiaaliset mediat – kuten Instagram ja Twitter – eivät kuuluneet 

tähän seurantaan. Seurasin mediaa kuitenkin myös itse ja päätin lisätä ”Jazzpossu”-

blogin osaksi medianäkyvyyttä. Kyseinen blogi perehtyy jazziin varsin intohimoisesti 

ja se tunnetaan Suomen jazzkentällä hyvin. Löysin osumia myös muista suomalaisis-

ta jazzmedioista sekä joistakin painetuista lehdistä, jotka olen niin ikään laskenut 

mukaan mediaseurantaan. Tapahtuman vastaava tuottaja Lauri Laurila esiintyi itse 

useita kertoja mediassa ja kirjoitti ylös löytämiään mediaosumia, kuten radiolähetyk-

siä. Hyödynsin myös tätä tietoa tutkimuksessani. Kaikilla edellämainituilla menetel-

millä löytyi yhteensä 43 mediaosumaa, jotka jakautuivat eri medioiden kesken kuvaa-

jan 9 osoittamalla tavalla.  

Mediaosumien hajonta 

Internet (31) 

Radio (6) 

Painettu lehti (5) 

Televisio (1) 

 
Kuvaaja 9. Mediaosuminen hajonta. Suluissa mediaosumien määrä. 
 

Internet-osumia löytyi odotetusti eniten, sillä viime vuosikymmeninä internet on haali-

nut itseensä yhä suurempaa osaa eri medioiden tuottamasta sisällöstä sekä kulutta-
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jakunnasta. Radio-ohjelmat olivat erityisen informatiivisia viestintäkanavia, sillä niissä 

haastateltiin Jazz Finland -festivaalin järjestäjätahoa. Lauri Laurilaa haastateltiin 

syyskuussa 2014 Bassoradion Lauantaijatsit-ohjelmassa, Classic Radion Classicin 

aamu- ja Classic Jazz -ohjelmissa sekä Yleisradion Kultakuume -ohjelmassa. Suo-

men Jazzliitto ry:n toiminnanjohtaja Maati Rehoria haastateltiin Yleisradion Jazzklubi-

ohjelmassa ja Radio Helsingissä Njassan ohjelmassa. 

 

Painettuihin lehtiin Jazz Finland pääsi ennen varsinaista tapahtumaa, tapahtuman 

aikana ja sen jälkeen. Syyskuun Gloria-lehdessä oli nosto aiemmin kyseisen lehden 

verkkosivuilla julkaistuun tekstiin, jossa Laurila kertoo Jazz Finland -festivaalista ja 

antaa muutaman konserttisuosituksen. Tapahtuman ollessa käynnissä Helsingin Sa-

nomat julkaisi kaksi toimittaja Harri Uusitorpan Jazz Finland -tapahtumaa käsittelevää 

kirjoitusta. Festivaalin jälkeen tapahtuma sai näkyvyyttä Iso-Britannian arvostetussa 

Jazzwise-lehdessä sekä Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjes-

tön Synkooppi ry:n julkaisemassa Synkooppi-lehdessä. Ylen tv-kanavalla näytettiin 

kuvaa Mopo-jazzyhtyeen harjoituksista ja yhtyeen jäseniä haastateltiin. Videorepor-

taasissa käsiteltiin myös Jazz Finland -festivaalia. 

 

81 prosenttia kaikista mediaosumista antoivat melko- tai erittäin kattavasti informaa-

tiota festivaalista. Loput 19 prosenttia olivat ”menovinkkien”-tapaisia lyhyitä ilmoituk-

sia tai ne käsittelivät laajemmin ainoastaan tutkimuksen ulkopuolelle jättämääni 

Young Nordic Jazz Comets -showcasea.  
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Mediaosumien maantieteellinen hajonta 

Suomi (36) 

Iso-Britannia (3) 

Australia (1) 

Norja (1) 

Puola (1) 

Yhdysvallat (1) 

 
Kvaaja 10. Mediaosumien maantieteellinen hajonta. Suluissa mediaosuminen määrä. 
 

Luonnollisesti suurin osa mediahuomiosta tuli Suomesta, mutta yllätyin silti, kuinka 

vähän ulkomaalaisissa medioissa Jazz Finland -festivaalista kirjoitettiin. Kuvaaja 10 

näyttää löydettyjen mediaosumien maantieteellisen hajonnan. Tapahtumaan osallis-

tui yhteensä 18 ulkomaalaista median edustajaa 13 maasta. Mediosumia ei tullut – 

tai ainakaan näillä menetelmillä löydetty – Ruotsista, Irlannista, Saksasta, Japanista, 

Belgiasta, Koreasta, Tanskasta ja Venäjältä. Tosin esimerkiksi irlantilainen journalisti 

Ian Patterson kirjoitti artikkelin yhdysvalloissa syntyneeseen, nykyisin maailmanlaa-

juisesti toimivaan All About Jazz -julkaisuun, joten maantieteellinen vertailu ei ole ai-

van aukotonta. Tapasin festivaaleilla kaksi japanilaista- ja yhden korealaisen toimitta-

jan ja keskusteluidemme perusteella uskon, että he ovat medioissansa käsitelleet 

ainakin jollain tavalla Jazz Finlandia ja suomalaista jazzia. Kyselyn vastauksista il-

menee, että indonesialainen, tanskalainen, japanilainen ja kolme saksalaista olivat 

aikeissa tehdä mediasisältöä festivaalista. Mediaseuranta-työkalun ongelmana on 

tiestysti se, että vain internetissä olevaan näkyvyyttä voidaan yrittää etsiä, jolloin 

mahdolliset paperijulkaisut ja radio-ohjelmat jäävät huomioimatta. Myös kielimuuri 

saattaa rajoittaa mediaseurannan kattavuutta. 

 

Iso-Britannian mediosumat olivat Jazzwise-lehdessä, LondonJazz News -

verkkojulkaisussa ja Audio Boom -verkkosivustolla. Muu näkyvyys ulkomailla oli 
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Australian Jazz Australia -sivustolla, Puolan Jazz Forum -sivustolla sekä Yhdysvalto-

jen All About Jazz -sivustolla. Vaikka ulkomaisia mediaosumia näyttää olevan melko 

vähän, nämä internet-julkaisut saattavat kuitenkin taata huomattavasti omaa maan-

tieteellistä aluettaan suuremman levikin. Esimerkiksi All About Jazz on erittäin aktiivi-

nen, maailmanlaajuinen media, joka pyrkii kasvamaan maailman luetuimmaksi ja 

vaikutusvaltaisimmaksi jazzmusiikin verkkosivustoksi (Ricci 2014). Sivustolla julkais-

tun Ian Pattersonin artikkelin sivua oli ladattu lauseen kirjoittamishetkellä (3.3.2015 

kello 13:34) yhteensä 12 774 kertaa. Kyseinen viiden sivun mittainen teksti pureutuu 

varsin seikkaperäisesti festivaalin ohjelmaan ja nostaa omalta osaltaan Suomen 

jazzkentän profiilia. 

 

Ennen Jazz Finland -tapahtumaa ja sen aikana ilmeistyi pari suomalaista kirjoitusta, 

joissa tuotiin esille sitä, etteivät festivaalin showcase-artistit saa korvausta esiintymi-

sestään. Voimakkaimmin asian esitti Harri Uusitorppa, jonka kirjoitus julkaistiin sekä 

Helsingin Sanomien verkkosivuilla että -paperisessa lehdessä torstaina 18. syyskuu-

ta 2014. Ottaen huomioon kyseisen sanomalehden vaikuttavuuden ja lukijakunnan 

laajuuden, kyseessä on erittäin huomionarvoinen kritiikki. Esimerkiksi Helsingin Sa-

nomien arkipäivisin jaetun sanomalehden levikki vuonna 2013 oli yli 300 000 (Me-

diaAuditFinland Oy 2014). 

 

Tekstissään Uusitorppa (2014) ihmettelee, miksi kukaan artisteista ei saa esiintymis-

palkkiota, vaikka showcase-konsertit ovat maksullisia – kaikille avoimia tilaisuuksia. 

Samassa kirjoituksessa myös jazzpianisti Iiro Rantala (2014) harmittelee tätä hänen 

mukaansa alati kasvavaa trendiä (Uusitorppa 2014). On ymmärrettävää ja varsin 

yleistä, että media lähestyy asioita näkökulmasta, joka herättää lukijan mielenkiinnon 

ja tarjoaa tälle uutta tietoa. Tässä tapauksessa harmillista on se, ettei toista näkö-

kulmaa juurikaan tuoda esille – saati kerrota asian taustalla vaikuttavia syitä. Suo-

men Jazzliiton toiminnanjohtaja Maati Rehor (2014) ilmaisi Jazz Finland -festivaalin 

jälkeisessä blogi-kirjoituksessaan, että tapahtuman myötä syntynyt muusikoiden 

showcase-palkkioista käytävä keskustelu on tervetullutta. Suomessa vaikuttavat mu-

siikin promootiotapahtumien rahoitukseen liittyvät ehdot ovat jo pitkään estäneet tä-

män kaltaisten tapahtumien järjestäjiä maksamasta esiintymispalkkioita ja muusikko-

jen etua ajava Muusikkojen liitto ja Music Finland etsivätkin nyt keinoja asian ratkai-

semiseksi (Rehor 2014). Rahoitusrakenteet ovat varmasti melko jähmeitä eikä asiaa 
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liene helpottavan yleinen taloustilanne sekä kulttuurialan rahoituksen pienuus. Jos 

showcase-korvauksen maksaminen osoittautuu tulevaisuudessakin mahdottomaksi, 

ehkä muusikoille voisi yrittää järjestää entistä enemmän musiikin vientiä ja -

markkinointia kehittävää mentorointia. 

 

On myös muita perusteluita sille, miksi juuri showcase-keikoista ei ehkä tarvitsisi 

maksaa rahallista esiintymiskorvausta. Järjestäjät eivät yritä itse hyötyä showcases-

ta, vaan siihen suunnatut ponnistukset tehdään nimenomaan musiikin vientiä edistä-

vässä tarkoituksessa. Mainitut lipputulot paikkaavat vain pienen osan tuotannon ku-

luista, sillä valtaosa konserttisalien kapasiteetista on varattu ulkomaalaisille delegaa-

teille – eli mahdollisille ostajille. Showcase-yhtyeiden jäsenet pääsivät kaikkiin kon-

sertteihin verkostoitumaan ja niiden edustajat saivat osallistua mentorointi-

tilaisuuteen sekä seminaariohjelmaan. 

 

7 KOHTI SEURAAVIA VIENTITAPAHTUMIA 

 

Tässä luvussa pohdin lyhyesti Suomen jazzkentän vahvuuksia, heikkouksia, mahdol-

lisuuksia ja uhkia – viennin näkökulmaa painottaen. Esitän myös tutkimuksen avulla 

löydetyt Jazz Finland -festivaalin parhaat käytänteet sekä omat kehitysehdotukseni 

vienti- ja verkostoitumistapahtumien järjestämiseen. 

 
7.1 Suomen jazzviennin SWOT-analyysi 

 
Jazzmusiikin vientiin vaikuttaa koko jazzalan elinvoimaisuus. Tarvitsemme muun 

muassa yleisöjä, muusikoita, opettajia, infrastruktuuria, mediaa, välittäjäporrasta ja 

kulttuuripoliittista vaikuttamista. Vaikka olisi erittäin mielenkiintoista pohtia näin laa-

jassa mittakaavassa viennin kehittämistä, ei se tämän opinnäytetyön puitteissa ole 

mahdollista. Perehdyn kuitenkin muutamiin sellaisiin yleisiin Suomen jazzalan omi-

naisuuksiin, jotka ovat kiinnostavia viennin näkökulmasta. Tarkastelen näitä sekä 

mediasta että omasta päästäni löytyneitä huomioita SWOT-analyysin tavoin; luokitte-

lemalla ilmiöt jazzkentän vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin (Ojasa-

lo ym. 2014, 146). Analyysini avulla voi pyrkiä ennustamaan tulevaa, varautua sen 

tuomiin muutoksiin ja siten kehittää toimintaa. 
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Suomalaisen jazzmusiikin- ja sen viennin ehdottomana vahvuutena täytyy pitää 

maamme laadukasta ja ilmaista koulutusta, joka luo pohjan ammattimaiseen muusik-

kouteen. Havaitsin että Jazz Finlandissa pidetyn Sibelius-Akatemian esittäytymisen 

jälkeen useat ulkomaalaiset ihmettelivät ja jopa ylistivät suomalaista koulutusjärjes-

telmää. Hyvä koulutus johtaa taitavaan ja monipuoliseen taiteelliseen osaamiseen, 

josta muusikkomme maailmallakin tunnetaan. Muiden muassa norjalaiset Jazz Fin-

landiin osallistuneet festivaalijohtaja Erns Wiggo Sandbakk ja journalisti Björn Willad-

sen (2014) pitävät suomalaisten jazzmuusikoiden improvisaatiotaitoa korkeatasoise-

na (Kallionpää 2014). Mitä opiskeluun tulee, pianisti Iiro Rantala ja saksofonisti Mikko 

Innanen (2014) korostavat, että opiskelua tärkeämpää on kuitenkin omien yhtyeiden 

perustaminen, yhdessä soittaminen ja esiintyminen (Uusitorppa 2014). 

 

Vaikka koulutus on laadukasta, sitä voi ja tulee kehittää. Sibelius-Akatemian jazz-

musiikin osaston sivutoimisena opettajana työskentelevä Jussi Fredriksson (2014b) 

toivoo, että suomalainen jazz saisi enemmän näkökulmia esimerkiksi useampien 

jazzmusiikin korkeakoulujen turvin (Kouvolan Sanomat 2014). Kyseistä opinahjoa 

hallitseva Sibelius-Akatemia tarjoaa vain yhdenlaisen näkökulman (Fredriksson 

2014b). Toinen keino uusien näkökulmien löytämiseksi ja jazzviennin edistämiseksi 

piilee kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa, joiden kautta opiskelija tutustuu muihin kult-

tuureihin ja luo arvokkaita kontakteja kohdemaansa jazzkenttään. Vaihto-ohjelmien 

vaikutukset näkyvät konkreettisesti jo nyt uudemmissa jazzyhtyeissä. Yhä useammin 

musiikilliset vaikutteet tulevat jazzin ulkopuolelta ja jäsenet eri puolilta maailmaa. 

Esimerkiksi Markus Pesonen Hendectet -yhtyeen 11 jäsenestä peräti kahdeksan tu-

lee eri maista. (Kallionpää 2014.) Tällainen yhtye on kahdeksassa maassa vaikuttava 

verkosto, mikä luo hyvät lähtökohdat kansainväliseen yhteistyöhön ja -

musiikkivientiin. 

 

Suomen jazzalan pienuus asettaa välttämättä haasteita jazzmusiikin ja sen viennin 

kehitykselle. Jazz kuuluu marginaalikulttuuriin ja sen markkinat ovat pienet. Kun ra-

haa liikkuu vähän, vain harvoilla on mahdollisuus työllistää itsensä täyspäiväisinä 

jazzmuusikoina tai -agentteina. Usein suomalaiset jazzmuusikot joutuvat olemaan 

itse itsensä edustajia, jolloin aikaa jää vähemmän sekä soittamiseen että ammatti-

maiseen myyntiin. Esimerkiksi kun Trio Töykeät perustettiin vuonna 1998, jazz-

managereita ei ollut Suomessa ollenkaan ja yhtye joutui järjestämään konserttinsa 
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itse. Jokaisella esiintyvällä taiteilijalla tulisi kuitenkin olla manageri, eli joku joka hin-

noittelee esityksen. (Rantala 2011, 205–207.) Markkinointiin ja tuotteistamiseen käy-

tettävien resurssien pienuus näkyy myös esimerkiksi joidenkin yhtyeiden verkkosivu-

jen käytettävyyden ja -visuaalisen vaikuttavuuden keskinkertaisuutena. Kyseisten 

asioiden hallitseminen on yhä tärkeämpää kansainvälisillä markkinoilla, joten tällaista 

osaamista täytyy ehdottomasti kehittää. Vastaavasti pienillä jazzalan organisaatioilla 

saattaa olla kädet täynnä töitä liittyen kotimaan toimintaan, jolloin vientiin tarvittaviin 

ponnisteluihin tai muuhun kehittämiseen ei riitä aikaa. Vaikka alan pienuus on haas-

te, löytyy siitä hyvääkin sanottavaa. Jo kohtuullisilla resursseilla on mahdollista tehdä 

jotain uutta ja näkyvää – kuten persoonallinen musiikkivideo tai markkinointikampan-

ja sosiaalisessa mediassa. Oikeat kontaktit ovat kaikkien ulottuvilla ja koska jazzylei-

sön aktiivisuus on omaa luokkaansa, hyvät asiat löydetään nopeasti. 

 

Viennin näkökulmasta katsottuna jazzmusiikilla on eräs erityinen vahvuus. Jazz on 

usein instrumentaalista ja siinä lainataan yhä useammin elementtejä eri musiikkikult-

tuureista ja -genreistä. Jazzmusiikilla voidaan siis – hieman utopistisesti ajateltuna – 

saavuttaa maailman kaikki kansat. Vallitsevat trendit kuten globalisaatio ja lisääntyvä 

liikkuvuus tukevat tätä jazzin ominaisuutta. 1980-luvun jälkeen Suomessa on erityi-

sesti vaikuttanut kulttuurinen globalisaatio, jossa kulttuuriset hyödykkeet, vaikutteet ja 

virtaukset ovat levinneet ennennäkemättömällä tavalla (Purhonen, Gronow, Heikkilä, 

Kahma, Rahkonen & Toikka 2014, 25). Kulttuurit sekoittuvat yhä suuremmassa mää-

rin, mutta jazz pystyy muuntautuvan- ja kehittyvän luonteensa ansiosta pysymään 

kiinni ”ajan hampaassa”. Jazz on luoteva lähestymistapa esimerkiksi eri kansanmu-

siikkeja ja toisaalta elektronista musiikkia yhdistelevään ilmaisuun, joka voi puhutella 

monien eri kulttuurien ja -ikäryhmien edustajia. Toisaalta globalisaatio yhdenmukais-

taa väestöä, mikä vahvistaa entisestään populaarikulttuurin asemaa. 

 

Moderni jazz on yksi Suomen vähiten pidetyimmistä musiikkilajeista ja se voidaan 

tutkimustulosten valossa luokitella osaksi nykypäivän korkeakulttuurista musiikkia. 

(Purhonen ym. 2014, 40–59). Ilmiö on jazzin kehityksen ja uusien yleisöjen tavoitta-

misen kannalta sekä hyvä että huono asia. Jazz ei enää koskaan tule olemaan valta-

väestön suosimaa, eikä sen toisaalta tavitsekaan olla. Varmasti aina tulee olemaan 

suuri ihmisryhmä, joka ei pidä jazzista lainkaan. ”Tavallinen kansa” pyrkii kuitenkin 

jäljittelemään eliitin standardoimaa hyvää makua koskaan kuitenkaan saavuttamatta 
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sitä. Musiikkimaku on kaiken lisäksi Suomessa erittäin oleellinen – jopa merkittävin – 

mekanismi, jolla ihminen viestii omasta sosiaalisesta asemastaan (Purhonen ym. 

2014, 66). Nyt jazzilla pitäisi siis olla erittäin voimakas vetovoima, joka tuo uusia ylei-

söjä jazzin pariin. Modernista jazzmusiikista pitäminen kulkee myös käsi kädessä 

koulutuksen ja kaupungissa asumisen kanssa. Siitä pitäminen on selvästi suositum-

paa korkeasti koulutettujen ja kaupungissa asuvien keskuudessa (mt., 41–61). Kau-

pungistuminen on yksi voimmakkaista tämän hetken trendeistä ja samalla koulutettu-

jen osuus kasvaa yhteiskunnassamme. Tästä näkykulmasta katsottuna jazzin 

elinympäristö on kehittymässä sille suotuisaan suuntaan. 

 

Fyysisten äänitteiden teollisuus on jo pitkää kärsinyt hupenevista markkinoista, kun 

äänitteet ovat siirtyneet digitaalisiin jakelukanaviin. Digitaalisuus tekee kuitenkin mu-

siikkikentästä demokraattisemman ja vapaamman, kun jokaisella on mahdollisuus 

jakaa tuotoksiaan maailmanlaajuisesti. Enää ei ole yhtä suuria ”portinvartijoita” me-

nestymisen tiellä, joten jazz voi ainakin periaatteessa saavuttaa yhä laajemman vä-

estön. Olemme tulleet teknologiasta ja digitaalisista palveluista jo niin riippuvaisiksi, 

että uskon ihmisten arvostavan entistä enemmän perinteisempiä asioita kuten livenä 

soitettua musiikkia. Ja jazz on nimenomaan livemusiikkia, jossa suuri osa kappalees-

ta tuotetaan juuri siinä hetkessä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Nykyinen trendi 

on, että olemme siirtymässä yhä enemmän kulutusyhteiskunnasta kohti elämys-

yhteiskuntaa (Lindholm 2014). Trendi on positiivinen paitsi jazzin, myös kaikkien kult-

tuurialojen kannalta. Ikävä kyllä taloudellinen taantuma näyttää silti vaikuttavan huo-

mattavasti ihmisten rohkeuteen kuluttaa oli kyseessä sitten elämys tai ei. 

 

Jazzmusiikin suurimmat ja realistisimmat uhat liittyvät kilpailun kiristymiseen sekä 

rahoitukseen, joka nojautuu paljolti erilaisiin tukiin ja apurahoihin. Jos tukia ei suo-

raan leikata, niiden saamikseksi täytyy tehdä entistä enemmän työtä ja myös tuetun 

toiminnan hyödyllisyys täytyy pystyä todistamaan. Suomen talouteen vaikuttavia 

muutoksia ovat muun muassa väestön ikääntyminen ja alati lisääntyvät mielenterve-

ysongelmat (Lindholm 2014). Ehkä jazzalan täytyisi jo hyvissä ajoin laajentua palve-

lemaan yhteiskunnan riskiryhmiä. Voi olla, että tulevaisuudessa tällaista toimintaa 

edellytetään kaikilta kulttuurin tekijöitä. 
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Vaikka olen esittänyt positiivisia skenaarioita siitä, kuinka jazz voisi löytää uusia ylei-

söjä, totuus on että kilpailu kiristyy kokoajan. Monikansallisten tuotantoyhtiöiden jär-

jestämät suuret festivaalit ja maailmanluokan tähtien konsertit tekevät pienistä kult-

tuuritoimijoista altavastaajia. Suosittujen kansainvälisten artistien konserttilipuista 

maksetaan jopa 100–200 euroa, mutta tuetun kulttuurin pääsyliput ovat olleet lähes 

yhtä alhaisella tasolla jo vuosikymmeniä. Ihmiset vat tottuneet tähän, eivätkä siksi ole 

vallmiita maksamaa enempää. 

 

Jos kulttuurialan toimijat haluavat kasvaa ja kehittyä, täytyy siihen tarvittavan rahan 

tulla yhä suuremmassa määrin yksityiseltä sektorilta. Heikko maailmantalouden tilan-

ne ja sen tuntematon tulevaisuus luovat päättäjille paneita suosia nopeisiin taloudelli-

siin tuloksiin tähtäävää politiikkaa, jossa marginaalikulttuurin toimijat jäävät alakyn-

teen. Onneksi kulttuurin sponsorointi on erittäin kehityskelpoinen alue, joka voi tuoda 

vastauksen rahoitusongelmiin. Myös kulttuuriyrittäjyyden tiellä olevien esteiden pois-

taminen voisi helpottaa kulttuurin elinolosuhteita. 

 

Toki jazzalaan ja jazzin vientiin liittyy myös huomattavasti kaukaisempia, koko ihmis-

kuntaa koskettavia uhkia kuten sodat ja luonnonkatastrofit. Näihin syventyminen ei 

ole tässä asiayhteydessä tarpeellista, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, millaisessa 

vääjäämättömän muutoksen tilassa elämme. Tulevaisuuden täydellinen ennustami-

nen on aina ollut ja tulee aina olemaan mahdotonta. 

 

7.2 Parhaat käytänteet ja kehitysehdotukset 

 
Esittelen tutkimuksen avulla löydetyt Jazz Finland -festivaalin parhaimmat käytänteet 

sekä aineiston analysoinnin myötä nouseet kehitysehdotukseni vienti- ja verkostoi-

tumistapahtuien tuottamiseksi. Pohdin myös muissa työni kappaleissa kehittämistä 

vaativia asioita, mutta tässä luvussa syvennyn vielä tarkemmin muutamiin käytäntei-

siin ja kehitykohtiin. Jazzmusiikin vientiin, myymiseen ja markkinointiin liityviä kehi-

tyideoita löytyy lisäksi luvusta 4.2. 

 

Jazz Finland -festivaalista annetun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että keske-

nään erilaiset konserttipaikat olivat mielenkiintoinen ja toimiva konsepti, joka loi posi-

tiivisia mielikuvia Suomen jazzkulttuurin moninaisuudesta. Konserttipaikkojen valin-
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nassa oli mielestäni otettu hyvin huomioon yhtyeiden edustama musiikillinen tyyli. 

Seesteinen ja tyylipuhdas ilmaisu sai näyttämön Musiikkitalon tyylikkään moderneista 

saleista ja avangarde löysi itsensä hämyisistä klubitunnelmista. Konserttipaikkoihin 

kohdistunut kritiikki koski tilojen ahtautta, meluisuutta ja istumapaikkojen vähyyttä. 

Muutamat vastaajat harmittelivat sitä, etteivät he päässeet katsomaan Mopon kon-

serttia Lavaklubilla, sillä paikka meni niin nopeasti täyteen. Perinteisiä konserttisaleja, 

jossa istutaan ja kuunnellaan musiikkia hiljaisuudessa, kaivattiin enemmän. Yksi ky-

selyn vastaajista myös toivoi, että osa live-ohjelmasta olis integroitu päivä-ohjelmaan. 

Ehkä tätä ajatusta soveltaen ja tarjoamalla useamman konserttisalissa toteutetun 

esityksen, voisi live-ohjelman puitteista tehdä entistäkin paremmat. 

 

Suomalaisille järjestetty mentorointi-tilaisuus ennen tapahtumaa vaikuttaa olevan erit-

täin tärkeä väline konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Tilaisuudessa tutustuttiin 

etukäteen tärkeimpiin ulkomaalaisiin osallistujiin ja pohdittiin tehokkaita verkostoitu-

misen keinoja. Myös osallistujat arvioivat tilaisuuden varsin hyödylliseksi. Näin jälikä-

teen olisi mielenkiintoista kysyä suomalaisilta, rakensivatko he tilaisuudesta saaman-

sa tiedon perusteella jonkinlaista vientistrategiaa itselleen. Ketkä ovat minulle par-

haat ja potentiaalisimmat kumppanit? Olenko tavannut jonkun osallistujan jo aikai-

semmin? Strategiassa tärkeintä on luottamuksen rakentaminen oman sidosryhmän 

tomijoihin ja hyvä strategia antaa myös raamit toiminnalle (Karjalainen ym., 2014, 

236). On helpompaa saavuttaa tavoitteita kun ne ovat ensin asetettu. Toiminnasta 

tulee näin järjestelmällisempää ja sen arviointikin tulee mahdolliseksi. Hektisessä, yli 

200 ihmisen showcase- ja seminaaritapahtumassa voi monta tilaisuutta mennä sivu 

suun, jos ei ole etukäteen laatinut minkäänlaista suunnitelmaa yhteistyökumppanei-

den metsästämiseen. Itse näen mentorointi-tilaisuuden lähinnä tärkeänä ajatusten 

herättäjänä, jolla kannustetaan osallistujat pohtimaan verkostoitumistapahtuman 

luonnetta. Tilaisuudessa esitelty dokumentti, joka sisälsi kaikkien osallistujien kuvan, 

yhteystiedot ja lyhyen esittelytekstin oli puolestaan täysin konkreettinen väline pohja-

työn aloittamiseen. Vastaavanlaista dokumettia kannattaa varmasti hyödyntää tule-

vaisuudessakin ja sen jakamista ulkomaalaisille delegaateille voi harkita. Verkostoi-

tuminen olisi kaikille tehokkaampaa, jos jo etukääteen osallistujat oppisivat tunnista-

maan ihmisten kasvot sekä heidän edustamansa orgamisaation omine intresseineen. 
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Jazz Finland -festivaalin suomalaisilla osallistujilla oli mahdollisuus laittaa korvausta 

vastaan oma promo-cd kaikkiin osallistujille jaettaviin ”tapahtumakasseihin”, jotka 

sisälsivät muun muassa festivaalipassin ja käsiohjelman. Huomasin monien kuitenkin 

epäilevän fyysisen promo-cd:n hyödyllisyyttä. Digitalisoituvassa maailmassa fyysisen 

CD- tai LP-levyn tuottamiseen tarvittavat taloudelliset- ja ajalliset resurssit saattavat 

tuntua kohtuuttomilta ja jopa hukkaan heitetyiltä. Voi olla, että tapahtumaa varten 

painetuista 200:sta äänitteestä 195 päätyy roskakoriin tai pölyttymään jonkun levyhyl-

lyyn, mutta toisaalta loput viisi äänitettä saattavat osoittautua korvaamattoman ar-

vokkaiksi. Yhtä levyä soitetaan Japanin- toista Yhdysvaltojen radioaalloilla. Yksi ko-

pio innostaa saksalaisen jazzmedian kirjoittamaan artikkelin uudesta, upeasta tulok-

kaasta, toinen päätyy levy-yhtiön johtajan hyppysiin ja kolmas festivaalipromoottorin 

matkatavaroihin. Tuloksena syntyy levytys-sopimus ja ulkomaankiertue. Ehkä promo-

cd nähdään vientityön raadollisuuden ruumiillistumana. Loputtomia tunteja vaatinut 

henkisen työn tulos tiivistyy äänitteeseen ja sen muovisiin kansiin, joita osa ei ehkä 

avaa koskaan. Aina löytyy kuitenkin niitä, jotka haluavat näitä tuotoksia jopa enem-

män kuin on tarjolla. 

 

The first time I came to one of these meetings (8 years ago), there was a record fair 

which was a wonderful opportunity to meet various record labels working in Finland. I 

came home with lots of music to write about and to play on my radio show. Regar-

dless of the promotional CD, I now came home with very few records, uncounting the 

things i bought from the Digelius record store. – Media 

 

Yhteensä kolme median edustajaa mainitsivat jotakin jaettavista äänitteistä. Yksi piti 

tapahtumakasseissa jaetusta- ja Music Finlandin laatimasta suomalaisen jazzin ko-

koelmasta, vaikka siinä oli hänen mielestään turhan monta eri esiintyjää kuin Jazz 

Finlandin showcase-ohjelmassa. Ehkä jatkossa tulisikin tehdä pelkästään showcase-

yhtyeisiin keskittyvä kokoelma. Kyselyn ja Speed Meetings -tilaisuuden havainnoin-

nin perusteella näyttää siltä, että promo-cd:t palvelevat erityisesti mediaa, koska fes-

tivaalipromoottoreille on niin tärkeää nähdä yhtye livenä. 

 

Showcase-yhtyeitä kehuttiin tasokkaiksi ja useat vastaajat mainitsivat ainakin muu-

taman yhtyeen, jotka jäivät heidän mieleensä. Tapahtuman kokonaistyytyväisyyttä 

arvioitaessa yhtyeet jäivät kuitenkin muista tapahtuman osa-alueista jälkeen ja uskon 
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että valintamenetelmää voi jollain tavalla kehittää. Yhteensä 74 yhtyettä haki show-

case-ohjelmaan, joista taiteellinen työryhmä joutui valitsemaan 16 heidän mielestään 

vientikelpoisinta. Työryhmän jäsenillä on kaikilla oma näkemyksensä ja musiikillinen 

makunsa ja jos jokainen olisi saanut valita yksin unelmiensa showcase-ohjelman, ei 

kahta samanlaista olisi luultavasti syntynyt. Työryhmällä on varmasti mitä asiantunte-

vin näkemys vientikelpoisista yhtyeistä, jota tukee laaja- ja pitkäaikainen suomalaisen 

jazzkentän tuntemus. Ehkä taiteellisiin valintoihin voisi silti hakea näkökulmia myös 

ukomaisilta jazzvaikuttajilta – henkilöiltä, jotka buukkaavat yhtyeitä Suomen ulkopuo-

lelle. Heillä saattaa olla erilainen näkemys siitä, minkälainen jazz on juuri nyt maail-

malla- tai heidän edustamassaan maassa kysyttyä. Melko ajankohtainen esimerkki 

eri maiden markkinoiden erilaisuudesta on Sixto Rodriguezin tarina, joka tuotiin koko 

maailman tietoisuuteen palkitun ”Searching for Sugar Man” -dokumentin myötä. Rod-

riguezin musiikki ei saavuttanut juuri minkäänlaista menestystä kotimaassaan Yh-

dysvalloissa, mutta artistin ja levy-yhtiön tietämättä Rodriguez olikin noussut äärim-

mäisen suosituksi Etelä-Afrikassa. Kun asia tuli julki, Rodriguez lähti kiertueelle Ete-

lä-Afrikkaan ja soitti täysille konserttisaleille. 

 

Seminaarioohjelma on laaja- ja monipuolinen kokonaisuus, joka asettaa haasteita 

sen järjestämiselle ja kehittämiselle. Osallistujien mukaan kehittämistä silti tarvitaan. 

Suurin ongelma seminaarissa näyttää olevan, että sen osallistujien intressit ovat kes-

kenään erilaiset, jolloin sisältö ei juuri koskaan ole kaikille tasapuolisesti kiinnosta-

vaa. Kaikkia miellyttävän seminaarin rakentaminen vaatisi siis paljon rinnakkaisia 

ohjelmanumeroita, joilloin osallistuja voisi räätälöidä itselleen parhaiten sopivan oh-

jelman. Tämä vaatisi kuitenkin runsaasti enemmän ajallisia- ja taloudellisia resursse-

ja. Ehkä tehokkainta on keskittyä todella asiantuntevien puhujien buukkaamiseen ja 

toisaalta järjestää pelkkien puheiden sijasta haastatteluja, paneelikeskusteluja ja 

workshoppeja – niinkuin Jazz Finland -seminaarissa tehtiinkin. Jazzviennin edistämi-

sen kannalta Speed Meetings -tilaisuuksia kannattaa järjestää jatkossakin. Hieman 

pidempikestoinen- ja aikataulullisesti tarkempi versio Speed Meetings -tilaisuudesta 

toimisi entistäkin parempana kansainvälisen verkostoitumisen kanavana. 

 

7.3 Tulosten jalkauttaminen 
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Tutkimukseni tulosten jalkauttaminen ei ole aivan yksinkertaista, koska ainoana 

konkrettisena tuloksena syntyi vain tässä tekstissä ilmenevät pohdinnat, ideat ja kehi-

tysehdotukset. Työn tilaaja perehtyy kuitenkin valmiiseen tuotokseen ja hyödyntää 

sitä mahdollisesti tulevaisuudessa. Vien opinnäytetyön myös verkkoon kaikkien saa-

taville ja tiedotan tapahtuman yhteistyökumppaneita työn valmistumisesta. Tulosten 

jalkauttaminen riippuu pitkälti siitä, kuinka moni pitää tutkimuksen sisältöä hyödyllise-

nä itselleen. 

 

8 LOPPULUKU 

 

Arvioin tutkimustani ja sen tuottamia tuloksia tuomalla esille työn subjektiivisen luon-

teen. Avioin opinnäytetyön tekemisen prosessia, tavoitteiden toteutumista sekä sopi-

vien tutkimusmenelmien valintaa ja -niiden soveltavaa käyttöä. Pohdin myös tutki-

muksesta syntyneitä potentiaalisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

8.1 Tavoitteiden toteutuminen 

 

Työssä oli hyvin selkeitä tavoitteita, jotka tulivat tilaajan suunnalta. Kaikkien lopullis-

ten tutkimuskysymysten muotoutuminen oli kuitenkin prosessi, johon vaikutti Jazzlii-

ton lisäksi omat ajatukseni sekä Music Finlandin näkemykset. Music Finlandin ja 

Jazzliiton henkilökunnan ammattitaito oli edellytys hyvien ja selkeiden tutkimuskysy-

mysten luomiseen. Omat tavoitteeni eivät olleet niin tämällisesti rajattuja, mutta halu-

sin niiden avulla pitää tutkimusta jollain tavalla avoimena mahdollisille jatkokysymyk-

sille ja muille mielenkiintoisille huomioille. Siksi lopputulos sisältää myös hieman ai-

healueen ulkopuolelle jäävää pohdintaa esimerkiksi luvussa 7.1. 

 

Työn tavoitteet toteutuivat hyvin. Kyselyn- ja mediaseurannan avulla kerätty tieto 

mahdollisti konkreettisten tulosten laskemisen, tapahtuman onnistumisen arvioinnin 

ja kehitysehdotusten luomisen. Pystyin arvioimaan konkreettisten tulosten määrää, 

laatua ja laajuutta jopa tarkemmin, kuin aluksi oletin. Kehitysehdotusten muotoilemi-

nen ei puolestaan ollut niin selkeä ja suunnitelmallinen prosessi, jonka takia ehdotuk-

set liittyvät vain joihinkin yksittäisiin tapahtuman osa-alueisiin. Jäin itse kaipaamaan 

syvempää ja kokonaisvaltaisempaa pohdintaa vienti- ja verkostoitumistapahtumien 

käytänteistä ja luonteesta. 
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8.2 Opinnäytetyön arviointi 
 

Vaikka opinnäytetyöstäni tuli onnistunut, ei sen toteutustapa ollut ammattikorkeakou-

lujen opinnäytetyöohjeiden mukaan se kaikista ihanteellisin. Nykyisin korostetaan ja 

rohkaistaan yhä käytännönläheisempään työskentelytapaan, jossa asioita kokeillaan 

käytännössä, ja jossa kehittäminen alkaa jo työn varhaisessa vaiheessa. Opinnäyte-

työn tulisi siis keskittyä perinteisen tutkimuksen sijasta työelämää mahdollisimman 

konkreettisesti kehittäväksi tuotokseksi. Tällöin työn lähestymistavaksi valikoituisi 

luultavasti toimintatutkimus eikä käyttämäni tapaustutkimus. 

 

Työni lähestymistapani kehittämismenetelmineen olivat kuitenkin varsin sopivia tut-

kimuskysymysten- ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Etenkin tapahtuman on-

nistumisen arviointi ja sen pohjalta tehdyt kehitysehdotukset edustavat hyvän opin-

näytetyön piirteitä. Vaikka valitsemani menetelmät soveltuivat hyvin tutkimukseeni ja 

sen tavoitteisiin, oma kokemattomuuteni tällaisten menetelmien käytössä ilmeni tut-

kimuksen tekemisen pitkittyneessä prosessissa. Jos aloittaisin nyt uuden vastaavan-

laisen tutkimuksen tekemisen, keskittyisin luultavasti vain yhden tai kahden eri mene-

telmän tehokkaaseen ja monipuolisempaan käyttöön. 

 

Työn aihe ja sen tavoitteet ovat työn tilaajalle tärkeitä. Jo melkein vuosi ennen tapah-

tumaa oli tiedossa, että tällaiselle tutkimukselle olisi käyttöä ja tartuin aiheeseen heti. 

Suomen Jazzliitto tulee laittamaan opinnäytetyöni ainakin yhden Jazz Finland -

festivaalin rahoitusraportin liitteeksi. Uskon, että työ palvelee tilaajaa ja koko jazza-

laa, vaikka sen soveltamismahdollisuuksia ei ole niin helppoa osoittaa. Sitä voi hyö-

dyntää ainakin silloin, kun vastaavanlaista festivaalia lähdetään joskus tulevaisuu-

dessa rakentamaan. Tuottamastani tiedosta voi olla hyötyä myös kaikille kansainväli-

sille markkinoille pyrkiville jazzmuusikoille, -yhtyeille ja -agentuureille. 

 

Yksi suurimmista ongelmaista oli tutkimuksen rajaaminen. Koska jazzala on kaikissa 

ilmenemismuodoissaan kiinnostava aihe, päädyin tutkimaan ja kirjoittamaan myös 

asioista, jotka eivät suoraan liity opinnäytetyön tavoitteisiin. Tämän voi huomata esi-

merkiksi luvussa 7.2 ”Suomen jazzviennin SWOT-analyysi”. Tarkemmalla kirjoittamis- 

ja tutkimusprosessin suunnittelulla olisin säästänyt aikaa ja saanut myös lopputulok-

sesta selkeämmän kokonaisuuden. 
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Kaiken kaikkiaan olen lopputulokseen tyytyväinen. Työn aihe oli erittäin mielekäs ja 

opinnäytetyöhön liittyvä harjoittelu Suomen Jazzliitossa osoittautui kaikin puolin an-

toisaksi kokemukseksi. Opinnäytetyön tekeminen oli niin ikään onnistunut oppimis-

tehtävä, jossa tutustuin erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä hyvän tut-

kimuksen tärkeimpiin ominaisuuksiin. 

 

8.3 Kiitokset 

 

Lopuksi haluan suuresti kiittää Maati Rehoria, Lauri Laurilaa, Raisa Siivolaa, Katarii-

na Uusitupaa ja Annika Mustosta sekä kaikkia muita, joiden kanssa sain työskennellä 

Jazz Finland -festivaalin tuotannossa. Kokemus oli todella antoisa ja ikimuistoinen. 

Lausun kiitokseni Music Finlandin Riitta Huttuselle ja Merja Hottiselle heidän kor-

vaamattomasta avustaan tutkimuskysymysten laatimisessa ja kyselyn toteuttamises-

sa. Kiitän myös Maarit Kytöharjua siitä, että sain luvan käyttää hänen upeita valoku-

viaan opinnäytetyössäni. Kuvat olivat erityisen tärkeä osa Speed Meetings -

tilaisuuden havainnollistamista. 
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Liite 2, seminaariohjelma 
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Liite 3, kysely 
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