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Tiivistelmä – Abstract 
Käsittelen tässä pro gradu -tutkielmassa Koli Jazz -festivaalikävijöiden festivaaliin liittämiä merkityksiä 
ja sitä, miten festivaali kytkeytyy osaksi länsimaista elämysyhteiskuntaa ja elämyksellisyyden konseptia. 
Käsittelen aihetta kulttuurisen musiikintutkimuksen ja fenomenologis-hermeneuttisen tieteen 
filosofian näkökulmasta käyttämällä tulkinnallista fenomenologista analyysiä. Työn tutkimusaineisto 
koostuu seitsemästä festivaalikävijän haastattelusta ja kahdesta kirjoituskeruun vastauksesta. Lisäksi 
olen käyttänyt sekundäärisenä aineistona kahta tapahtuman järjestäjän haastattelua. 
 
Tulkinnallisen fenomenologisen analyysin avulla olen määritellyt tutkielmassa kävijöiden 
henkilökohtaisten kokemusten perusteella ne festivaalin osatekijät, jotka vaikuttavat tapahtuman 
kokemiseen ja edelleen sen, millaisia merkityksiä kävijät liittävät festivaaliin näiden eri osatekijöiden 
puitteissa. Laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia festivaalikokemuksille luon 
tarkastelemalla festivaalia ja siihen liittyviä kokemuksia suhteessa elämysyhteiskunnan teoriaan. 
Elämysyhteiskunnan keskeisiä elementtejä ovat elämystuotanto, aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin 
keskittynyt kuluttaminen sekä yksilön elämyshakuisuus. 
 
Koli Jazz -festivaalikokemuksiin vaikuttavat erityisesti tapahtuman sisältö eli musiikki, 
tapahtumapaikka ja -tila, festivaaliin osallistuvat ihmiset sekä tapahtuman tunnelma. Festivaalikäynti 
merkitsee kävijöille irtaantumista arjesta, lomailua ja matkailua, rentoutumista, rauhoittumista ja 
nautiskelua itselle mieluisten aktiviteettien parissa. Tärkeää festivaalissa on yhteisöllisyys, kokemusten 
jakaminen sekä musiikista ja tapahtumapaikasta saatavat elämykset. Tapahtuma saa merkityksensä 
koko viikonlopun mittaisena miellyttävänä kokonaisuutena, johon kuuluu jazzmusiikkia, paikan 
palveluista nauttimista ja kävijän itsensä valitsemia muita aktiviteetteja kuten laskettelua, ulkoilua tai 
kylpyläkäyntejä.  
 
Koli Jazz -festivaali edustaa omalta osaltaan länsimaista elämysyhteiskuntaa. Tapahtumaviikonloppu 
on hetkellistä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kuluttamista, jonka tavoitteena on nautinto ja 
kokemusten saaminen. Festivaalikävijällä itsellään on valta valita jazzkeikkojen ohelle itseään 
miellyttäviä aktiviteetteja, jolloin tapahtumaviikonlopusta tulee yksilöllinen tuote. Näin kokemuksesta 
tulee, ei pelkästään kokonaisvaltaisempi, vaan myös henkilökohtaisempi ja mieleenpainuvampi. Monen 
kävijän kohdalla tämä johtaa elämykselliseen kokemiseen.  
 
Koli Jazz -festivaalin voidaan katsoa edustavan uutta suomalaista tapahtuma-aaltoa, jonka tavoitteena 
ovat musiikin, laadukkaan ruuan ja oheisaktiviteettien ja palveluiden kautta tarjottavat 
kokonaisvaltaiset festivaalikokemukset. Samalla festivaali kytkeytyy tämän hetkiseen talouteen ja 
yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, jossa kulttuurin merkitys on kasvanut ja kulutus kohdistuu yhä 
enemmän kulttuurisiin aineettomiin tuotteisiin. Festivaali on osa ilmiötä, jossa kulttuuritapahtumat 
ovat elämysten tuotannon ja elämysmatkailun tärkeä elementti ja jossa korostetaan kulttuuria 
elinkeinoelämän vahvistajana sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. Huomioitavaa kuitenkin on, 
kuten Koli Jazzin tapauksessakin, että elämysten kokeminen ei ole kaikille mahdollista, koska kaikilla ei 
ole varaa palveluiden, matkailutuotteiden ja kulttuurin kuluttamiseen.  
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Tiivistelmä – Abstract 
In this master’s thesis I study what kind of meanings Koli Jazz festival visitors attach to the festival 
and how Koli Jazz resembles the western experience society. I analyze the topic by the means of 
cultural study of music and hermeneutical phenomenology and by using interpretative 
phenomenological analysis. The research material consists of seven interviews made with seven 
different festival visitors and of two written responses to a writing collective. I also interviewed two 
festival organizers and these interviews are secondary research material. 
 
By analysing the visitor’s personal experiences with interpretative phenomenological analysis, I outline 
the components of the festival that affect the visitor’s experiences. In addition, I analyse what kind of 
meanings the visitors attach to the festival within the framework of these components. A broader 
context is brought to the research by examining the festival and the festival experiences in relation to 
the theory of experience society. The main elements of experience society are experience economy, 
consuming on immaterial products and services and individual’s orientation on experiences. 
 
The most important components that affect Koli Jazz festival experiences are the festival’s music, the 
festival’s place and space, the audience and the festival’s atmosphere. The festival visit for the visitor 
means a break from everyday life, a small weekend holiday, relaxing, quieting down and enjoying time 
with pleasant activities. The festival is seen as a communal small festival and it is important that one 
can share the experience with others and on the whole enjoy the experiences the music and the venue 
offer. Above all, it is meaningful that the festival is seen and experienced as a whole that lasts through 
the weekend and includes jazz, different kinds of services and activities such as skiing, bathing or 
outdoor recreation chosen by the visitor itself. 
 
Koli Jazz festival for one’s part represents the western experience society. The festival weekend 
consist of momentary consuming of immaterial products and services and the aim of the consuming 
is pleasure and getting experiences. The festival visitor him/herself holds the power to choose 
pleasant activities to do in addition to listening jazz and like this, the festival becomes an individual 
product. Thus, the experience becomes, not just complete, but also more personal and more 
memorable. Under the circumstances, many participant’s visit has turned into a strong, effective and 
personal experience. 
 
Koli Jazz represents a new wave of Finnish festivals. These festivals aim to offer a complete festival 
experience by means of music, high-quality food and additional services and activities. At the same 
time it is linked to the current economy and to the social atmosphere in which the meaning of culture 
has grown and the consumption focuses more on cultural immaterial products. The festival is part of 
a phenomenon in which festivals are a part of experience production and a vital element of experience 
travel. In this phenomenon culture has an important role in boosting the economic life and 
contributing people’s welfare by offering them experiences. At the same time it is a part of an 
experience economy in which gaining experiences and enjoying pleasant activities is not possible for 
all because not all can afford to consume on culture, services and traveling. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet  

 

Olen viime vuosina kiinnittänyt huomiota ilmiöön, joka näkyy sekä omassa 

arkielämässäni että kaikkialla ympärilläni; siihen, että lähes kaikkialla tunnutaan 

puhuvan elämyksistä. Elämyksillä mainostetaan lomamatkoja, sanaa käytetään luomaan 

kaupunkien imagoa ja materiaa myydään sillä, että tavara mahdollistaa elämyksen 

kokemisen. Lähipiirissänikin ihmiset ovat alkaneet korostamaan materian ostamisen 

sijasta kokemuksia, joita he saavat kuluttamalla rahaa palveluihin ja aineettomiin 

tuotteisiin. 

 

Kyseessä ei ole pelkästään oma havaintoni eikä myöskään uusi ilmiö. Jo 1990-luvulla 

sosiologiassa aihetta on käsitelty laajemmassa mittakaavassa ja tarkastelun 

lopputuloksena on syntynyt teoria elämysyhteiskunnasta. Sen mukaan länsimainen 

hyvinvointivaltiossa elävä ihminen elää tällä hetkellä valintoja ja mahdollisuuksia täynnä 

olevassa runsauden yhteiskunnassa, jossa keskeistä yksilön kannalta ovat nimenomaan 

elämykset. (Noro 1995, 121.) 2010-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa tämä tuntuu 

pitävän varsin hyvin paikkansa. Kulutuksemme esimerkiksi kohdistuu nykyään yhä 

enemmän aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin, joiden merkitys syntyy 

henkilökohtaisesta kokemuksesta ja elämyksestä (Wilenius 2004, 74–77).  

 

Elämysyhteiskunnan pohtiminen ja kiinnostukseni kulttuuritapahtumia kohtaan johti 

siihen, että tartuin aihealueeseen pro gradu -työssäni. Halusin tarkastella sitä, näkyykö 

nyky-yhteiskuntamme elämyksellisyys musiikkifestivaalikävijöiden kokemuksissa ja 

niissä merkityksissä, joita kävijät musiikkifestivaaleihin liittävät. Festivaaleihin liittyvien 

elämysten tarkasteleminen on varsin hedelmällistä, koska kulttuuri on yksi niistä osa-

alueista, joka on uudenlaisen kuluttamistavan ja kokemusten ostamisen ytimessä; 

aineeton tuote, joka parhaassa tapauksessa saa aikaan elämyksiä. Festivaalien merkitys ja 

suosio ovat viime aikoina kasvaneet, koska tapahtumat ovat yksi tapa kuluttaa ja 

saavuttaa elämyksiä (Kainulainen 2005, 60–61). Kulttuuritapahtumista on tullut yksi 

tärkeä osa elämysten tuotantoa, koska tapahtumilla katsotaan olevan positiivisia 

vaikutuksia niin talouden kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta (Kainulainen 2005, 19; 

Linko & Silvanto 2011, 224–225). 
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Koska suurempia festivaaleja on Suomessa tutkittu jonkin verran, halusin 

tutkimuskohteekseni jotain muuta kuin suuren tunnetun tapahtuman. Tähän tarpeeseen 

vastasi hyvin Koli Jazz, johon törmäsin pohtiessani mahdollista tutkimuskohdetta ja 

etsiessäni tietoa Joensuun ja sen lähialueiden tapahtumista. Tapahtuma tuntui 

mielenkiintoiselta sen vuoksi, että se edustaa suomalaisella festivaalikentällä 

festivaalityyppiä, joka ei ole kovin yleinen ja jota ei festivaaleja käsittelevissä 

tutkimuksissa ole kovinkaan paljon huomioitu. Tapahtuma on hyvin pieni, se järjestetään 

tammikuussa Kolilla keskellä kansallismaisemia ja tapahtumatilana toimii 

ruokaravintola, jossa yleisö ruokailee musiikkiesitysten lomassa. Lisäksi tapahtumassa 

yhdistyy useampi eri elementti: musiikki, ruokailu, matkailu ja ulkoilu. Kaiken tämän 

johdosta tapahtuma tuntui hieman poikkeavalta ja juuri sen vuoksi päätin perehtyä 

työssäni kyseiseen festivaaliin. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuskohde  

 

Tarkoituksenani on perehtyä pro gradu -työssäni Koli Jazz -festivaalilla koettuihin 

kokemuksiin, joiden avulla pyrin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

 Minkälaisia merkityksiä festivaalikävijät liittävät jazzmusiikkifestivaaliin?  

 Mitkä tekijät festivaalin kokemiseen vaikuttavat? 

 Miten festivaali kytkeytyy elämyksellisyyden konseptiin ja elämysyhteiskuntaan?  

 

Koli Jazz on kaksipäiväinen Break Sokos Hotel Kolilla järjestettävä 

viikonloppufestivaali, jossa kuullaan suomalaista jazzmusiikkia. Festivaali on järjestetty 

ensimmäisen kerran vuonna 2005. Tapahtuman historian alkuvaiheissa järjestelyissä on 

ollut mukana Vaarat soi ry. Vuosina 2012‒2013 festivaalin järjestämisessä oli tauko, 

mutta talvella 2014 festivaali herätettiin taas henkiin, tällä kertaa yhteistyössä Jazzkerho  

-76:n kanssa. Jazzkerho vastaa tapahtuman esiintyjävalinnoista ja ohjelmiston 

koostamisesta. (H1; H2.)  

 

Tapahtumassa soittavat bändit esiintyvät hotellin Grill It! Koli -ravintolassa. Viimeisenä 

kahtena vuotena keikkoja on ollut perjantaina kaksi ja lauantaina kolme, ja ne ovat 

alkaneet illasta riippuen klo 19–20.30. Tapahtumassa esiintyvät bändit ovat tunnetumpia 

ja tuntemattomampia suomalaisia kokoonpanoja; esimerkkinä vuoden 2014 tapahtuma, 

jossa soitti kaksi kokoonpanoa pääkaupunkiseudulta sekä kolme bändiä Pohjois-

Karjalasta. Tapahtuman alkuvaiheessa ohjelmistoon kuului myös Kolin kirkossa 
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pidettävä kirkkokonsertti. Jossain vaiheessa tapahtumaa konsertti jätettiin pois 

ohjelmistosta, kunnes se vuonna 2015 otettiin taas mukaan kokonaisuuteen1.  

 

1.3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat: fenomenologia & hermeneutiikka  

 

Pro gradu -työni on kvalitatiivinen tutkimus festivaalikokemuksista ja sen lähtökohtana 

on fenomenologis-hermeneuttinen tieteen filosofia, jonka ihmiskäsityksessä korostuvat 

kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Kokemuksella tarkoitetaan fenomenologiassa 

ihmisen kokemuksellista suhdetta omaan todellisuuteensa eli siihen maailmaan ja 

ympäristöön, jossa yksilö elää. Kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa ympäröivän 

maailman kanssa, ja ihmistä on lähes mahdotonta ymmärtää jos tätä 

vuorovaikutussuhdetta ei oteta huomioon. (Laine 2001, 26–27.) Minä olen opiskelija, 

mutta asemaani opiskelijana ei voi ymmärtää tarkastelematta suhdettani yliopistoon ja 

sen toimijoihin, koska se suhde tekee minusta opiskelijan.  

 

Tätä vuorovaikutussuhdetta kaikkeen ympärillä olevaan puolestaan määrittää ihmisen 

intentionaalinen suhde maailmaan eli se, että kaikilla asioilla on meille jokin merkitys. 

Ympäröivien tapahtumien ja tekemiemme havaintojen ymmärtäminen vaatii meiltä 

ymmärryksen siitä, mitä tapahtumat ja havaitsemamme kohteet merkitsevät. Näin ollen 

kokemuksemme muotoutuvat merkitysten pohjalta. (Laine 2001, 27–28.)  

 

Näiden periaatteiden pohjalta muotoutuu fenomenologian käsitys siitä, että ihmisyksilön 

sisäiset merkitykset syntyvät meissä yhteisöllisesti sosiaalisen olemisemme kautta. 

Merkitykset ovat yhteisön yhteisesti jakamia ja subjektien välisiä eli intersubjektiivisia. 

Kokemukseen vaikuttaa aina kokijan suhde ympäristöön sekä muihin ihmisiin. Näiden 

jaettujen merkitysten kautta henkilökohtainen kokemus kertoo paitsi yksilön sisäisestä 

maailmasta, myös siitä kulttuurista, jossa hän elää. (Laine 2001, 28; Lauren 2010, 426.) 

Tutkimusaineistossani ilmenevät yksilöiden kokemukset ovat syntyneet suhteessa yksilöä 

ympäröivään kulttuuriin. Näin ollen yksittäisten Koli Jazz -kävijöiden kokemusten kautta 

voidaan päätellä tapahtumaan yleisesti liittyviä merkityksiä, jotka festivaalia 

ympäröivässä kulttuurissa jaetaan. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole kuitenkaan yleistää ja löytää säännönmukaisuuksia. Jaetuista 

                                                 
1 Kukaan haastattelemistani festivaalikävijöistä ei maininnut kirkkokonserttia haastatteluissa tai kertonut 

käyneensä kirkkokonsertissa. Sen vuoksi en käsittele kirkkokonserttia lainkaan analyysiosiossa. 
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merkityksistä huolimatta jokainen ihminen on yksilö, ja tutkimuksessa on tavoitteena 

ottaa huomioon ihmisten ja kokemusten erilaisuus. (Laine 2001, 28.) 

 

Hermeneuttisen tutkimuksestani tekevät lähtökohtani aineiston ja tutkimuskohteen 

ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Hermeneuttinen tutkimus keskittyy ihmisten välisen 

kommunikaation tarkasteluun eli ihmisten ilmaisuihin. Festivaalikokemukset välittyvät 

minulle haastatteluissa haastateltavien puheen ja puhumisen verbaalisten ja ruumiillisten 

tapojen kautta. Haastatellessani festivaalikävijöitä ja analysoidessani näitä haastatteluja, 

yritän siis löytää haastateltavien ilmaisuista oikeanlaisen tulkinnan. Tulkinnan 

löytämisen tekee mahdolliseksi se, että ilmaisut ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

jakamiemme merkitysten läpäisemiä. (Laine 2001, 29.) 

 

Tutkijan kannalta fenomenologis-hermeneuttinen metodi tarkoittaa sitä, että 

tutkimusprosessin aikana tulee olla hyvin itsekriittinen ja refleksiivinen. Tutkijan oma 

esiymmärrys aiheesta ei saisi vaikuttaa liikaa kohteen eli tässä tapauksessa muiden 

kokemusten tulkintaan. Tutkimusta tehtäessä tulee pyrkiä siihen, että tunnistaa omat 

kohteen käsittämistapansa, joihin vaikuttavat niin omat kokemukset kuin tutkimuksen 

tekemistä varten omaksutut teoriat. (Laine 2001, 32.) Arkikokemukset ja kirjoista luetut 

käsitykset tulee pyrkiä sulkeistamaan eli niin sanotusti unohtamaan tutkimuksen 

tekemisen ajaksi (Perttula 2005, 145–146). Sulkeistaminen on tärkeää esimerkiksi sen 

takia, että sitä mitä tutkija tutkii, ei välttämättä ole laisinkaan olemassa haastateltavan 

elämismaailmassa. Se, miten tutkija tutkii, johdattaa näkemään, miten haastateltava 

määrittelee kokemustaan ja siihen liittyviä asioita. (Riikonen 2005, 19.) Omassa työssäni 

pyrin aineistoa kerätessäni unohtamaan työni taustateoriat ja lähestymään aihetta 

käytännönläheisesti niin, että Koli Jazz -käynneistään kertovat henkilöt saivat kertoa 

kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti.  

 

1.4 Menetelmät ja aineisto 

 

1.4.1 Aineiston kerääminen 

 

Tutkimukseni primääriaineisto koostuu seitsemän festivaalikävijän haastattelusta sekä 

kahdesta kävijöiden kirjoittamasta tekstistä, jotka ovat syntyneet vastauksena 

kirjoituskeruuseen. Lisäksi olen käyttänyt työssäni sekundääriaineistoa, johon kuuluu 

kahden tapahtumajärjestäjän haastattelut. Ennen haastatteluiden tekemistä keräsin 
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aineistoa kirjoituskeruupyynnöllä (liite 1). Keruupyynnössä pyysin kävijöitä vapaasti 

kertomaan kokemuksistaan. Välitin pyyntöä Facebookissa eteenpäin itse omien 

yhteyksieni kautta, ja Jazzkerho -76, toinen festivaalin järjestäjätahoista, jakoi pyyntöä 

omilla Facebook-sivuillaan. Keruu tuotti kuitenkin vain kaksi vastausta, joten päädyin 

keräämään aineistoa lisää puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.  

 

Haastattelun voidaan katsoa olevan yksi laaja-alaisimmista menetelmistä lähestyä 

ihmisen kokemuksellista suhdetta todellisuuteen (Laine 2007, 37). Haastatteluiden 

tekeminen on hyvä menetelmä, kun halutaan korostaa ihmisen subjektiivisia kokemuksia 

ja sijoittaa kokemukset laajempaan kontekstiin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). Kukaan 

ulkopuolinen ei pysty ilmaisemaan toisen subjektiivisia kokemuksia ja tunteita, joten 

aineiston keräämisen ensimmäinen kriteeri omalla kohdallani oli se, että aineisto on 

kokijoiden itsensä tuottamaa; heidän ilmaisujaan siitä, mitä he ovat festivaalilla kokeneet. 

Haastattelutilanteessa haastateltava saa omin sanoin kertoa kokemuksistaan ja 

tunteistaan, mikä usein tuo kokemuksia paremmin esille kuin moni muu menetelmä.   

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

niiden järjestys voi vaihdella. Kysymykset on muotoiltu niin, että haastateltava saa 

vastata niihin omin sanoin. Haastattelun näkökulma on siis ennalta määritetty, mutta 

tarkempi sisältö voi vaihdella haastateltavasta riippuen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) 

Menetelmä sopii omaan tutkimukseeni, koska haastateltavien kokemukset eroavat 

toisistaan ja teemahaastattelu mahdollistaa tarttumisen kullekin haastateltavalle 

merkittäviin aihealueisiin. Toisaalta puolistrukturoitu teemahaastattelu varmisti myös 

sen, että haastatteluiden sisältö pysyi tutkimukseni aiheen kannalta relevanteissa asioissa.  

 

Teemahaastattelun piirteisiin kuuluu se, että etukäteen tiedetään haastateltavien kokeneen 

tietyn saman tilanteen. Lisäksi elämysten teoriaan ja festivaalitutkimuksiin perehtymisen 

kautta minulla oli tiettyjä oletuksia festivaalitilanteen ja -kokemusten piirteistä ja niiden 

seurauksista. Näiden oletusten perusteella rakensin haastattelulle teemarungon (liite 2), 

jonka avulla pystyin varmistamaan, että keskusteluissa nousee esille työni aiheen 

kannalta oleellisia asioita. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) Käytin rungon tekemisessä 

apuna myös kirjoituskeruupyyntöni tuottamaa kahta vastausta etsimällä niistä teemoja, 

joita nostaa esille haastatteluissa.  
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Koska tutkimukseni kohteena ovat kokemukset, päätin teemarungosta huolimatta aloittaa 

haastattelut yhdellä laajalla kysymyksellä, joka houkuttelisi haastateltavan kertomaan 

vapaasti käynnistään festivaalilla (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 194):  

Kertoisitko minulle alkuun ihan vapaasti käynnistäsi Koli jazz  

-festivaalilla? Voit aloittaa, mistä haluat, ja käyttää niin paljon aikaa kuin 

haluat. Kuuntelen tässä alussa keskeyttämättä ja teen joitakin 

muistiinpanoja.  

 

Tämä menetelmä liittyy kertomukselliseen haastatteluun. Hyödynsin tätä narratiivisen 

haastattelun ideaa työssäni, koska nimenomaan ”kertomalla jaetaan ja tehdään 

ymmärrettäväksi kokemuksia”.  Kertomus syntyy, kun haastateltava kertoo omin sanoin 

tapahtumista ja niihin liittyvistä kausaalisista yhteyksistä. (Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 189–190.) Antamalla haastateltavan kertoa vapaasti käynnistään, kerrotut 

kokemukset ilmaisevat sitä, mikä haastateltavalle on tapahtumassa ollut merkityksellistä. 

Pelkät yksittäiset lauseet raportoivat asioita, mutta kerronnalliset vastaukset suhteuttavat 

asioita toisiinsa. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189–190.) Kokemuksiin liittyvien 

haastatteluiden haasteena onkin se, että haastateltava ei välttämättä vastaa laajoihin 

kertomuksiin houkutteleviin kysymyksiin haastattelijan toivomalla tavalla, vaan vastaus 

voi olla raportinomainen. Tällöin tarinan ja tapahtuman merkitys ei välttämättä ilmene 

vastauksessa lainkaan. Kertovat vastaukset vaativat myös haastattelijalta kykyä tehdä 

neutraaleja kysymyksiä, jotka eivät johdattele haastateltavaa vastaamaan tutkimuksen 

näkökulmasta. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 198–199.)  

 

Haastatteluni eivät kuitenkaan ole puhtaasti narratiivisia, koska ensimmäisen laajan 

kysymyksen jälkeen esitin täydentäviä tarkempia kysymyksiä sekä haastateltavan esille 

tuomista asioista että oman haastattelurunkoni teemoista riippuen siitä miten paljon ja 

mitä asioita haastateltavat haastattelun alussa kertoivat. Mitä festivaalista jäi erityisesti 

mieleen? Mitä teit festivaalilla? Mitä mieltä olet festivaalin järjestämispaikasta? Näillä 

kysymyksillä pyrin saamaan haastateltavilta omiin tutkimuksellisiin intresseihin liittyviä 

vastauksia, jotka jatkaisivat kertomusta ja joissa tulisi esiin heidän oma tapansa kuvata 

asioita (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 55; Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 196–197). 

Nämä jatkokysymykset osoittautuivat haastatteluissa tärkeiksi, koska ne nostivat esiin 

asioita, jotka pelkällä yhdellä laajalla kysymyksellä olisivat jääneet huomiotta.  

 

Kaikki aineiston haastattelut on tehty keväällä 2014. Seitsemästä festivaalikävijän 

haastattelusta kaksi tein puhelinhaastatteluna, koska tapaamisen sopiminen ei 
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välimatkojen vuoksi ollut mahdollista. Myös toisen järjestäjien haastatteluista tein 

puhelinhaastatteluna välimatkan vuoksi. Puhelinhaastattelujen aikana käytin puhelimen 

kaiutintoimintoa, jotta sain haastattelut nauhoitettua nauhurilla. Vaikka tällaisissa 

haastatteluissa kommunikointi on hieman erilaista, koska haastattelija ei näe 

haastateltavan eleitä tai ilmeitä, koin puhelinhaastattelut kuitenkin hyvin onnistuneiksi. 

Puhelimessakin välittyi hyvin haastateltavien äänenpainot ja se millä tapaa he asioista 

puhuivat; milloin he pohtivat asioita, milloin he innostuivat tai mitkä asiat olivat heille 

itsestään selviä. Fyysisten eleiden tulkinta ei ole analyysini keskiössä ja tulkintani 

perustuvat hyvin vahvasti haastattelunauhoihin ja litterointeihin eli puheeseen, joten en 

koe, että puhelinhaastattelut olisivat analyysini kannalta erilaisessa asemassa verrattuna 

muihin haastatteluihin. Huomioitavaa kuitenkin on, että omaan näkemykseeni 

haastattelusta vaikuttaa ihmisen olemus ja fyysinen oleminen ja tässä mielessä 

puhelinhaastattelut eroavat muista haastatteluista. En kuitenkaan koe, että tällä olisi 

tulkintoihini suurta vaikutusta. Lisäksi kasvokkain tehdyissä haastatteluissa haastateltava 

saattoi varsinaisen haastattelun loputtua puhua vielä kokemuksistaan samalla kun 

pakkasin tavaroitani ja teimme lähtöä. Näissä tilanteissa tuli pari kertaa esille työni 

kannalta oleellisiakin asioita. Puhelinhaastattelussa tällaista ei päässyt tapahtumaan, 

koska haastattelun loputtua puhelu päättyi eikä tilanne jatkunut niin sanotulla small 

talkilla.  

 

Aloitin aineistoni keräämisen tapahtuman järjestäjien haastatteluilla. Toisen haastattelun 

yhteydessä sain järjestäjältä vinkkejä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet tapahtumaan ja 

joita voisin pyytää kertomaan festivaalikäynneistään. Festivaalikävijöistä haastateltavat 

valikoituivat siis niin sanotulla lumipallo-otannalla, jossa muutaman avainhenkilön 

kautta sain ehdotuksia henkilöistä, joilla voisi olla kokemuksia kerrottavaan (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 60). Lumipallo-otannan kautta haastateltavakseni valikoitui henkilöitä, 

jotka ovat tapahtuman vakiokävijöitä. Nämä kuusi vakiokävijää olivat iältään 54‒78 -

vuotiaita. Oma arvioni yleisön keskimääräisestä iästä vuoden 2014 tapahtumassa sijoittui 

50 vuoden kieppeille eli haastateltavat todennäköisesti edustavat ikänsä puolesta melko 

hyvin tapahtuman yleisöä. Omien kontaktieni kautta sain haastateltavaksi myös yhden 

henkilön, joka oli tapahtumassa vuonna 2014 ensimmäistä kertaa ja joka 36-vuotiaana 

iältäänkin poikkesi muusta haastateltavien joukosta. Myös kirjoituskeruuvastaajat olivat 

nuorempia (29v. ja 30v.) ja olivat käyneet vuonna 2014 tapahtumassa ensimmäistä 

kertaa.  
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Ennen varsinaisten haastattelujen tekemistä tein yhden esihaastattelun, jossa haastattelin 

yhtä festivaaliin osallistunutta henkilöä. Haastattelun tarkoituksena oli testata 

haastattelurunkoni toimivuutta ja kysymysten muotoilua (Hirsjärvi & Hurme 2001, 72). 

Koska haastattelu onnistui ja siinä nousi esiin työni kannalta oleellisia seikkoja, sisällytin 

esihaastattelun työni varsinaiseen aineistoon.  

 

Haastattelutilanteet nauhoitin ja litteroin kokonaisuudessaan. Merkitsin litteraatioihin 

äänenpainoja, puhesävyjä ja haastateltavien eleitä niihin kohtiin, joissa nämä puheen 

ulottuvuudet selvästi toivat ilmi esimerkiksi haastateltavan innostumista tietystä aiheesta 

ja epäröimistä tai varmuutta vastauksessa. 

 

1.4.2 Aineiston analyysi 

 

Kokemuksia tutkittaessa aineistoa voidaan lähestyä tarkastellen sitä, miten haastateltava 

tekee selkoa omista kokemuksistaan ja niitä ympäröivästä todellisuudesta aineiston 

teksteissä. Tästä lähtökohdasta lähtee liikkeelle tulkinnallinen fenomenologinen analyysi 

(englanniksi interpretative phenomenological analysis) eli IPA. IPA:ssa yhdistyvät 

fenomenologinen tieteenfilosofinen lähestymistapa yksilön kokemuksiin, hermeneuttinen 

näkemys tulkinnasta sekä idiografia, joka on yksilön elämää tutkiva 

persoonallisuuspsykologian suuntaus. Tässä analyysitavassa tutkija on osa hermeneuttista 

kehää, jossa hän yrittää saada selvää siitä, miten haastateltava tekee selontekoa omista 

kokemuksistaan. Tavoitteena onkin selvittää, mikä on kokemus ja sen merkitys juuri 

tässä tapauksessa, juuri tälle ihmiselle. (Smith, Flowers & Larkin 2009, 3, 11–31.) 

 

Käytännössä IPA:n käyttäminen tutkimuksen analyysimenetelmänä tarkoittaa sitä, että 

aineistoa käsitellään vaiheittain lukemalla tekstiä uudestaan ja uudestaan ja syventämällä 

analyysiä pikkuhiljaa. Analyysi aloitetaan lukemalla tekstiä useita kertoja ja 

kirjoittamalla tekstin toiseen laitaan kommentteja ja ajatuksia, joita se herättää. Tämän 

jälkeen tekstiä luetaan uudestaan ja tekstin toiseen laitaan kirjoitetaan aiempien 

kommenttien avulla auki aineistosta löytyviä teemoja. (Storey 2007.) Itse tein tämän 

vaiheen kirjoittamalla eri lukukertojen kommentit tekstin oheen eri väreillä.  

 

Teemojen etsimisen jälkeen niistä aletaan etsiä yhtäläisyyksiä ja muodostaa 

kokonaisuuksia. Kun vastaavanlainen analyysi on tehty kaikille aineiston eri teksteille, 

verrataan eri tekstien teemoja ja niiden kokonaisuuksia toisiinsa. Näin teemoista saadaan 
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muodostettua hierarkkinen teemalista, josta käyvät ilmi laajemmat teemat, niihin liittyvät 

alateemat ja esimerkit teemojen ilmenemisestä aineistossa. Viimeinen analyysin vaihe on 

tuottaa teemalistoista narratiivinen analyysi eli kirjoittaa analyysin tulokset auki. (Storey 

2007.) 

 

Omassa työssäni keräsin jokaisesta haastattelusta tiettyyn teemaan liittyvät kohdat 

erilliseen teematiedostoon. Tällä tavalla haastatteluaineiston määrä tiedostoissa antoi jo 

osviittaa siitä, mitkä teemat ovat yleisimpiä aineistossa. Jokaista haastattelua 

läpikäydessäni kirjoitin jo alustavia narratiivisia analyysihuomiota teksteistä 

teematiedostoihin. Oma lähestymiseni IPA:n käyttämiseen lähti liikkeelle hyvin 

käytännölliseltä tasolta, mikä ilmenee työni analyysiosion rakenteessa. Teemoittelin 

aineistoa kokemukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan, jolloin yläteemoiksi 

muodostuivat tapahtuman eri osatekijät ja vasta alateemoissa ja alateemojen alateemoissa 

tulevat ilmi kokemuksen eri ulottuvuudet ja merkitykset. Teemalista saattoi muodostua 

esimerkiksi seuraavanlaiseksi: paikan merkitys  ympäristön merkitys  luonto  

rauhoittuminen. 

 

1.5 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimustyötä tehdessä tutkijan tulee tiedostaa se, että jokainen tutkimusvaihe sisältää 

valintoja, jotka vaativat eettistä pohdintaa sen suhteen miten tutkimuskohteita 

lähestytään, miten aineistoa käsitellään ja esimerkiksi miten johtopäätökset esitetään 

(Heikkilä 2002, 165). Ihmisten kokemuksia tutkittaessa tutkimustyössä tulee ottaa 

huomioon monia eettisiä kysymyksiä, koska tutkimus käsittelee yksittäisten henkilöiden 

henkilökohtaisia kokemuksia. Tutkijan tulee pitää huoli, että tutkimus noudattaa hyvää 

tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa ja kunnioittaa ihmisarvoa (Heikkilä 2002, 174). 

 

Jo tutkimustyön suunnitteluvaiheessa ennen haastatteluiden tekemistä tulee varmistaa, 

että tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta ja 

suostuvaisia tutkimukseen. Lisäksi tulee huolehtia, että tutkimus tehdään 

luottamuksellisesti ja pohtia sitä, miten työn tekeminen voi mahdollisesti vaikuttaa siihen 

osallistuviin henkilöihin. (Kvale 1996, 111–119.) Jo suunnitteluvaiheessa tulee miettiä, 

onko tutkimuksen aihe eettisesti hyväksyttävä ja palveleeko se tieteen tarkoitusta. Vaikka 

oman työni aihe ei olekaan arkaluontoinen, olen jo haastatteluita suunnitellessani 
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pohtinut myös sitä, mitä voin haastateltavilta kysyä ja miten, jotta kysymykseni olisivat 

sekä tutkimustani palvelevia että haastateltavien yksityisyyttä kunnioittavia. 

 

Itse haastattelutilanne on vuorovaikutusta, joka vaikuttaa haastateltavaan ja jossa saatu 

tieto vaikuttaa tutkijan ymmärrykseen tutkimuskohteesta. Haastattelutilanteessa tulee 

toimia siten, että haastateltava tietää, mikä haastattelutilanteen tarkoitus on, miten siinä 

syntyvää materiaalia käytetään ja mitä seurauksia haastattelutilanteella on. (Kvale 1996, 

109–111.)  Omaa työtä tehdessäni olen avoimesti kertonut haastateltaville työni 

tarkoituksen ja tavoitteen kysyessäni heitä haastateltavaksi. Haastateltaviksi valikoituivat 

ne henkilöt, jotka vapaaehtoisesti suostuivat haastatteluun. Haastateltavat ovat tilanteessa 

saaneet itse päättää mistä aiheista puhuvat ja mitä kertovat ja halutessaan kieltäytyä 

vastaamasta kysymyksiin, joita eivät ole kokeneet mieluisiksi. Itse haastattelutilanteessa 

kertasin vielä aluksi tutkimukseni aiheen ja tarkoituksen, pyysin haastateltavilta luvan 

haastattelun nauhoittamiseen ja kerroin mitä aineiston luottamuksellinen käsittely oman 

tutkimukseni kohdalla tarkoittaa. Haastatteluaineistot ovat tutkimuksen tekemisen aikana 

ja sen jälkeen vain omassa käytössäni ja tulen tallentamaan aineistot tietokoneelleni, joka 

on vain omassa käytössäni ja lukittu salasanalla.  

 

Lähtökohtani oli, että en käytä tutkimuksessa haastateltavieni nimiä tai muita 

tunnistetietoja. Halutessaan haastateltavilla oli kuitenkin mahdollisuus valita, että 

esiintyy tutkimuksessa omalla nimellään. Haastateltavien omien valintojen mukaisesti 

olen varjellut haastateltavien anonymiteettiä käyttämällä haastateltavista pelkkiä 

lyhenteitä H1, H2, jne. Tapahtuman järjestäjien kohdalla henkilöiden anonyymisyyden 

takaaminen täysin on kuitenkin mahdotonta, koska järjestäjätahot ilmoitetaan selkeästi 

kaikissa tapahtumaan liittyvissä ilmoituksissa.  

 

Tutkimuksen analyysivaiheessa tutkijan on tarkkaan pohdittava sitä, millaisia tulkintoja 

hän pystyy haastatteluista tekemään ja miten syvästi ja kriittisesti aineistoa voi 

analysoida (Kvale 1996, 111). Tutkijana olen työtä tehdessäni jatkuvasti käynyt 

vuoropuhelua tieteellisen lähdekirjallisuuden lisäksi tieteen eettisten periaatteiden kanssa 

varmistaakseni, että tutkimuksessa tehtävät johtopäätökset ovat tieteellisesti perusteltuja 

ja kuvastavat haastateltavien kokemuksia totuudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan 

kunnioittavasti. 
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2.  KOKEMUKSET 

 

2.1 Kokemus  

 

Kokemuksella tarkoitan työssäni yksilön ja todellisuuden välistä tajunnallista merkityksiä 

antavaa suhdetta maailmaan. Kokemus on aina subjektiivinen, ja tajunnallisuuden avulla 

kokemukset muodostavat meille merkityksiä. (Koivisto, Kukkola, Latomaa & Sandelin 

2014, 14.) Kokemukseen liittyy tietoisuus siitä, mitä tapahtuu, ja nimenomaan tietoisuus 

erottaa kokemuksen rutiininomaisesta toiminnasta ja tekee kokemuksesta 

merkityksellisemmän (Hytönen 2010, 21). 

 

Yksilön ja todellisuuden välisiä merkityssuhteita eli kokemuksia määrittää Rauhalan 

(1989, 35–36) mukaan situaatio, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mihin ihminen on 

suhteessa. Käsite liittyy eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäsitykseen, joka pohtii 

ihmisen olemassaoloa ja todellistumista. Situaationaalisuus eli olemassaolo 

suhteituneisuutena todellisuuteen on yksi olemisen perusmuodoista. Käsite viittaa siis 

elämäntilanteeseen, joka on jokaiselle ihmiselle yksilöllinen, mutta sisältää kaikille 

meille yhteisiä komponentteja. (Rauhala 1993, 99–100; 2005, 39.) Omassa työssäni 

situaatioiden yhteisenä jaettuna komponenttina ovat esimerkiksi yhteinen jaettu kulttuuri 

sekä jazzmusiikkitapahtuma ja sen eri tekijät. Situaatioista tekevät yksilöllisiä puolestaan 

jokaisen kävijän oma elämäntilanne, elämänhistoria ja aiemmat kokemukset.  

 

Kulttuurisessa musiikintutkimuksessa käsite situaatio ei ole kovinkaan yleinen vaan 

useammin puhutaan kontekstista. Tässä tutkimustraditiossa keskeistä on näkemys 

kulttuurisesta relativismista, jonka mukaan kokemukset ovat kiinni kulttuurissa. 

Tapamme kuunnella ja tuntea ovat opittuja, joten ymmärtämällä kulttuuria ja sen tapoja, 

voimme ymmärtää kulttuurissa syntyviä kokemuksia. (Finnegan 2012, 355.) Situaatio ja 

konteksti molemmat viittaavat kokemisen tilanteeseen, joka määrittyy sosiaalisen 

olemisemme ja tajunnallisuutemme kautta. Kuten Westerlund (2003, 13–14) määrittelee, 

kokemus on kaikkea sitä, mikä liittyy ympäristömme, todellisuutemme ja muiden 

ihmisten kohtaamiseen, ja kokemuksessa luomme suhteen kaikkeen tähän. 

Festivaalitilanteen kokemista määrittää siis kaikki se, mikä festivaalikävijää tilanteessa 

ympäröi aina musiikista ja ihmisistä omaan elämäntilanteeseen ja vallitsevaan 

ympäristöön.  
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Taidekokemusta määriteltäessä kokemus on usein saatettu määritellä yksityiseksi mielen 

sisäiseksi tapahtumaksi. Tällöin kehollisuus ja sosiaalinen toiminta jäävät kokemuksen 

ulkopuolelle. Määrittelyn taustalla on ajatus siitä, että taiteessa on keskeistä kokemuksen 

henkinen aspekti ja kontemplaatio ja, että taiteessa ruumiillisuus ei ole samalla lailla 

läsnä kuin populaarimmissa kulttuurin muodoissa. (Westerlund 2003, 8.) Oma 

lähtökohtani kuitenkin on se, että kokemukseen liittyy myös ruumiillisuus, koska keho 

tarjoaa aistien kautta näkökulman ympärillä olevaan maailmaan ja kokemuksen 

ympäristöstä (Ruuska 2006, 78). 

 

Kokemuksella ei ole selkeitä rajoja, joiden avulla voitaisiin määrittää mistä kokemus 

alkaa ja mihin ja milloin se loppuu. Koetun tilanteen merkitykset aukeavat kuitenkin 

vasta kun kokemus on syntynyt, ja yksilön tulee pystyä reflektoimaan tilannetta, jotta hän 

saavuttaisi ymmärryksen kokemastaan ja siitä, mikä tapahtuneen merkitys hänelle on.  

(Hytönen 2010, 33.) Tekemissäni haastatteluissa haastateltavat muistelivat kokemaansa 

jälkikäteen muutama kuukausi vuoden 2014 festivaalin jälkeen ja viimeisimpään 

käyntikokemukseen sekoittui myös muistoja aiemmista käynneistä festivaalilla. Pohdin 

aineistoani kerätessäni sitä, miten hyvin haastattelut vastaavat työni kysymyksiin, koska 

tapahtumasta oli kulunut jo melko pitkä aika ja haastateltavat olivat varmasti unohtaneet 

monia asioita käynnistään. Kokemusten tutkimisen kannalta tämä ei kuitenkaan ole 

ongelma, koska kokemusta nimenomaan konstruoidaan muistelemalla asiaa jälkikäteen 

(Finnegan 2012, 358). Muistelemalla kokemaansa jälkikäteen haastateltavat tekevät 

selkoa kokemastaan ja siitä, mitä se heille merkitsee (Hytönen 2010, 34). Koska 

tavoitteenani ei ole todentaa sitä, mitä festivaalikäynneillä on tapahtunut, vaan ymmärtää 

kävijöiden kokemuksia, muisteleminen tarjoaa hyvän lähtökohdan kokemusten 

tutkimiselle. 

 

2.2 Kokemusten tutkiminen 

 

Kulttuurinen musiikintutkimus on viimeisen noin kolmenkymmenen vuoden aikana 

käsitellyt musiikkia elettynä kokemuksena muun muassa luokkaa, seksuaalisuutta, 

sukupuolta, etnisyyttä, identiteettejä ja politiikkaa koskevien kysymyksien kautta (Titon 

2012, 77–78). Suoranaisesti kokemuksiin itseensä kohdistuvia tutkimuksia on Suomessa 

tehty pääasiassa muusikoiden kokemuksista. Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi 

soittamisen eksperttiyttä (Maijala 2003), muusikoiden flow-kokemuksia (Hytönen 2010), 

muusikon ja musiikin suhdetta (Arho 2004) ja muusikkoidentiteettiä (Riikonen 2005) 
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muusikoiden itsensä kokemana. Taiteen kokijoiden kokemuksiin ovat perehtyneet muun 

muassa Satu Silvanto (2007) ja Maaria Linko (1998), jotka ovat käsitelleet 

festivaalikävijöiden kokemuksia sekä yleisön kokemuksia kuvataiteen, kirjallisuuden ja 

museonäyttelyiden parissa.  

 

Vaikka kokemus on jokaisen elämässä välittömästi läsnä oleva asia, tutkimuksen 

tekemisen kannalta haasteellista on se, miten saada ote kokemuksesta. Koska kyse on 

yksilön subjektiivisesta suhteesta maailmaan, on kokemus aina rajattu kokijan omaan 

mieleen. Ensimmäinen ongelma on siis se, mistä tietää onko kokemus ylipäätään totta. 

Mikä on subjektiivisen kokemuksen ja niin sanotun materiaalisen todellisuuden suhde? 

(Koivisto, Kukkola, Latomaa & Sandelin 2014, 15.) Kokemuksen todenmukaisuuden 

ongelmaa havainnollistaa esimerkiksi pohdinta siitä, ovatko huumeiden vaikutuksen 

alaisena olevan henkilön näkemät hallusinaatiot totta vai ei, koska muut eivät näitä 

hallusinaatioita näe. Tälle yhdelle ihmisille kokemus niistä kuitenkin on totta, joten on 

vaikeaa väittää, että kokemus olisi väärä tai epätosi. Näin ollen lähtökohtaisesti jokaisen 

haastateltavan kokemus on minulle tosi.  

 

Vaikka subjektiivinen kokemus on rajattu kokijan omaan mieleen, pystymme yhteisen 

jaetun kulttuurin avulla ymmärtämään kokemuksia. Kuten Lauren (2010, 427) kirjoittaa, 

kokemusten tulkinta ja ymmärtäminen on mahdollista ja mielekästä, koska kokemuksille 

annetut merkitykset ovat osa kulttuuriimme kuuluvaa merkityksenantoa. Vaikka tutkijana 

en olisi kokenut samaa kuin haastateltava, kulttuurisesti jakamamme käsitykset 

mahdollistavat kokemuksiin eläytymisen ja niiden ymmärtämisen. Ymmärrys on 

mahdollista saavuttaa vertaamalla kokemuksia toisiinsa ja tulkitsemalla kokemusten 

kontekstia (Koivisto, Kukkola, Latomaa & Sandelin 2014, 15). 

 

Kokemuksia tutkittaessa on tarpeen huomioida myös se, että yksilön kokemusta ei 

kielellisesti ilmaistuna voi ikinä laadullisilla menetelmillä haastattelun tai kirjoitetun 

tiedon kautta tavoittaa täydellisesti (Linko 1998, 12). Haastattelemalla ihmisiä heidän 

kokemuksistaan, pääsen käsiksi vain siihen, miten he ilmaisevat ja kuvaavat omaa 

kokemustaan. Tyhjentävästi kokemusta ei voi laadullisin menetelmin selittää. Tämä ei 

ole kuitenkaan tutkimuksen kannalta ongelma. Kuten Kramer toteaa, kulttuurinen 

musiikintutkimus on pohjimmiltaan musiikin kielen tutkimista, ja tämä kieli on 

kulttuurisidonnaista ja subjektiivista. Kulttuurimme on kielten ja merkkien kauttaaltaan 

läpäisemää, joten haastateltavan puhe tunteesta ja kokemuksesta voi kertoa meille paljon 
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musiikista, tapahtumasta ja sen vaikutuksista. (Kramer 2012, 396–397.) Asioita ei 

tarvitse osata kuvailla ja ilmaista täydellisesti saavuttaaksemme niistä jotain oleellista. 

 

Koska kokemuksessa on kyse siitä elämismaailmallisesta situaatiosta eli kontekstista, 

jossa yksilö asioita kokee, on kokemuksesta mahdollista saada ote nimenomaan 

tarkastelemalla kokemisen kontekstia (Kukkola 2014, 50). Konteksti ohjaa omalta 

osaltaan sitä, millä tavalla tapahtuma voidaan kokea, koska eri tilanteisiin liittyvät 

toimintatavat, paikat ja ajat ohjaavat olemaan tietyllä tavalla ja sitä kautta kokemaan 

tietyllä tavalla (Perttula 2002, 41). Ihmisen kokemus festivaalitilanteessa on 

moniulotteinen ilmiö, joka muokkautuu ihmisryhmien, genrejen, käytäntöjen ja 

kontekstien kautta. Nämä kaikki muodostavat yhdessä diskursseja, joiden kautta tunteita 

ja kokemuksia ilmaistaan ja verbalisoidaan. (Finnegan 2012, 355–362.) Tulkitsemalla 

hermeneuttisen fenomenologian periaattein näitä kokemuksen ulkoisia sosiaalis-

kulttuurisia olosuhteita ja yksilön ilmauksia koetusta tilanteesta, voimme ymmärtää myös 

kokemuksia (Kukkola 2014, 50).  

 

2.3 Elämys  

 

Elämyksen käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta, jolloin esiin nousee 

vaihtelevasti käsitteen eri ulottuvuudet ja suhteet elämyksen syntymisen kontekstiin. 

Käsitettä on käytetty Suomessa erityisesti matkailututkimuksessa. Teoksessa 

”Matkailuelämykset tutkimuskohteena” (Aho, Honkanen & Saarinen 2001) yksitoista 

tieteilijää eri aloilta kirjoittaa aiheesta eri näkökulmista ja määrittelee sitä, millainen on 

matkailuelämys. Samaan aihepiiriin paneudutaan myös toisessa Lapin yliopiston 

julkaisussa ”Elämys: Teollisuutta, taloutta vai jotakin muuta?” (Saarinen 2002).  

 

Taide-elämyksiin puolestaan on paneuduttu esimerkiksi estetiikan ja taidekokemusten 

näkökulmasta. Aarne Kinnunen (1990) on pohtinut esteettisen elämyksen olemusta ja 

muun muassa Tuija Saresma (2002) ja Maaria Linko (1998) ovat käsitelleet 

tutkimuksissaan sitä millainen rooli elämyksillä on suomalaisten taideharrastuksissa ja 

arkipäiväisissä kohtaamisissa taiteen kanssa. Tutkimuksen alasta riippuen puhutaan 

matkailuelämyksestä tai taide-elämyksestä, joissa elämyksen konteksti ja kokemisen 

syntymisen edellytykset ovat erilaisia.  
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Elämys sisäisenä kokemuksena määritellään usein hyvin samankaltaisesti. Nykysuomen 

sanakirja määrittelee elämyksen ”voimakkaasti vaikuttavaksi kokemukseksi, 

tapahtumaksi, tms., joka tekee voimakkaan vaikutuksen” (Sadeniemi 1996).  Taiteen 

vastaanottamista käsittelevässä tutkimuksessa elämys on puolestaan määritelty 

kokemiseksi, johon liittyy ”omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymystä tai harmonian 

saavuttamista”, joka erottaa kokemuksen muista jatkuvasti tapahtuvista 

kulttuurituotteiden kohtaamisista. Kokemus voi olla nopeasti unohtuva, huomaamaton ja 

merkityksetön tai vahvoja tunteita herättävä hetki, joka jää pysyvästi mieleen. Elämys 

sen sijaan on vahva, erikoinen ja pysäyttävä kokemus, joka sisältää tunteita ja jossa 

taiteeseen tai tilanteeseen syntyy omakohtainen suhde. (Linko 1998, 9–12.) 

Voimakkaimmillaan elämys voi olla pysäyttävä, ihmistä muuttava ja uusia näkökulmia 

antava kokemus. Tällaiset kokemukset koetaan usein taiteen perustavimmaksi anniksi 

(Wilenius 2004, 176.) 

 

Samanlainen eronteko kokemuksen ja elämyksen välillä on löydettävissä myös 

matkailuelämyksien määrittelystä. Elämykset ovat kokemuksia, mutta kokemukset eivät 

välttämättä ole elämyksiä. Elämykseen liittyy tutkimuksen aihepiiristä riippumatta 

tunteellisuus, kokemuksen voimakkuus, positiivisuus, hetkellisyys ja kokemuksen 

subjektiivisuus. Yhteistä elämysten kokijoille puolestaan on usein se, että he antavat 

itselleen luvan uppoutua. (Kostiainen 2002, 17; Linko 1998, 12, 64; Lüthje 2005, 39–40.) 

Riippumatta elämyksen syntyyn johtaneista tekijöistä ja olosuhteista, elämystä tunnutaan 

luonnehdittavan aina samalla tavoin. Kyseessä on voimakas, tunteisiin pohjautuva 

kokemus.  

 

Koska elämys on kokemus, sitä koskevat samat edellisessä luvussa esittelemäni 

tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat kuin kokemustakin. Elämyksen tarkastelemiseen 

liittyy kuitenkin myös omat erityispiirteensä, jotka tulevat ilmi kun mietitään elämyksen 

syntymistä. Festivaalikävijöistä jokainen kokee varmasti tapahtuman jollain tavalla: 

positiivisesti, negatiivisesti tai neutraalisti. Tapahtuman järjestäjä pyrkii omalla 

toiminnallaan tuottamaan olosuhteet, joissa syntyisi mahdollisimman positiivisia 

kokemuksia, mutta jokainen ei kuitenkaan koe tapahtumassa elämyksiä. Vaikka 

kontekstilla voidaan ohjailla kokemuksen rakentumista, elämyksen toteutumista ei voi 

järjestää tai kontrolloida täydellisesti ulkopuolelta, koska elämyksissä, kuten 

kokemuksissa ylipäätään, on kyse yksilön suhteesta todellisuuteen. Elämysten ja 

kokemusten syntymistä määrittelevät ulkoisten tekijöiden lisäksi yksilöiden väliset erot, 
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ja siksi jokainen reagoi tilanteisiin ja tapahtumiin eri tavoin (Perttula 2002, 35). Yhdelle 

elämys syntyy adrenaliinintäyteisestä extreme-urheilusta, jonka kokeileminen toiselle 

olisi pelottava kokemus. Toiselle elämys puolestaan voi tarkoittaa riskejä välttävää tuttua 

toimintaa, kuten esimerkiksi lähimetsän luonnossa kävelemistä, jonka joku muu kokisi 

tylsäksi. Yhtälailla kuin yksilöt eroavat toisistaan, myös elämysten syntyminen on 

erilaista, ja sen vuoksi se, syntyykö Koli Jazz -festivaalilla elämys vai ei, jää nähtäväksi 

jokaisen kävijän kohdalla erikseen. 

 

2.4 Elämykset länsimaisessa yhteiskunnassa 

 

Elämys on terminä noussut suosituksi eurooppalaisessa tutkimuksessa 1990-luvulla, 

jolloin saksalainen Gerhard Schulze kirjoitti teoriansa länsimaisesta 

elämysyhteiskunnasta. Teoria käsittelee toisen maailmansodan jälkeen tapahtunutta 

sosiaalista muutosta ja yhteiskunnan modernisaatioprosessia, jotka ovat johtaneet 

elintason nousuun ja kulutustarjonnan kasvamiseen. Samaan aikaan ihmisten toimintaa 

määrittelevät rajat ovat väljentyneet ja yksilön toimintamahdollisuuksien määrä ja 

valintojen tekemisen mahdollisuudet ovat kasvaneet. Tämän myötä yksilön toimintaa 

ovat alkaneet ohjata sisäiset päämäärät eli tunteet ja psykologiset prosessit. Valintojen 

yhteiskunnasta on muotoutunut näin elämysyhteiskunta, jossa keskitymme omaan 

olemiseemme ja pyrimme saavuttamaan elämysten kautta sisäisesti kauniin ja 

nautinnollisen elämän. (Noro 1995, 121–123.)  

 

Elämyksiin perustuvan yhteiskunnan synnyn taustalla ovat länsimaisen talouden 

rakennemuutokset. Fordistinen massatuotanto on muuttunut 1900-luvun loppupuoliskolla 

jälki-fordistiseksi tuotannoksi; teollisista massahyödykkeistä on siirrytty yksilöllisiin 

heterogeenisiin tuotteisiin. Samaan aikaan varallisuuden ja vapaa-ajan lisääntymisen 

myötä yksilön valinnanvapaus ja toimintamahdollisuudet ovat länsimaissa laajentuneet, 

ja seurauksena on syntynyt uudenlainen kuluttamisen tapa, jossa kuluttamalla 

ilmennetään erilaisia identiteettejä ja arvoja. (Saarinen 2002, 7–12.)  

 

Yksilön toiminnan ja tuotannon muutosten seurauksena talouden toimintaperiaatteetkin 

ovat muuttuneet; tuotteiden elinkaari on lyhentynyt, kulutustavat ovat erilaistuneet ja 

kulutusta ja tuotteita määrittelee hetkellisyys. Tuotteita yksilöllistetään, jotta ne 

palvelisivat entistä paremmin eri kuluttajaryhmien tarpeita. Kuluttamisesta pyritään 

tekemään asiakkaalle yksilöllinen kokemus, jolloin ostamisesta tulee henkilökohtainen ja 
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mieleenpainuva kokemus eli elämys. (Pine & Gilmore 1999, 9–10, 69–75.) Tuotantoa ja 

kulutusta on jo pidemmän aikaa leimannut dematerialisaatio, jossa ainekeskeisyys ja 

omistamisen merkitys ovat vähentyneet ja konkreettista tuotetta tärkeämmäksi ovat 

nousseet tuotteeseen liittyvät palvelut ja elämykset. Tämän myötä kulttuurin merkitys 

taloudessa on kasvanut, kulutus on kohdistunut teollisia tuotteita enemmän kulttuurisiin, 

aineettomiin tuotteisiin, ja elämysten merkitys kuluttamisessa on kasvanut. (Wilenius 

2004, 25–28, 74–77, 175.) 

 

Elämyksiä on tavoiteltu aina, mutta se millaisia mahdollisuuksia meille on tarjolla 

elämyksien saavuttamiseen ja miten suureksi niiden rooli kulttuurissamme on kasvanut, 

on muuttunut. Suomessa elämyksellisyys nousi ensimmäisenä huomion kohteeksi 

erityisesti matkailualalla ja siihen liittyvässä tutkimuksessa (kts. esim. Lüthje 2005, 

Saarinen 2002 & Aho, Honkanen & Saarinen, 2001). Sittemmin elämyksellisyydestä on 

tullut konsepti, jolla myydään lähes mitä vaan, ja käsite on vakiintunut lähes kaikille 

sosiaalisen elämän alueille. Elämystuotannon kasvu ja laajeneminen näkyvät esimerkiksi 

kaupunkien ja kuntien strategioissa ja palvelutuotannossa (kts. esim. Kainulainen 2005; 

Perttula 2002; Saarinen 2002). Kaupunkien palvelujärjestelmien odotetaan tarjoavan 

asukkaille mahdollisuuksia ”elämykselliseen elämään” (Perttula 2002, 33). Yksi keino 

tuottaa näitä mahdollisuuksia on kulttuuri. Kulttuuritapahtumista onkin tullut yksi tärkeä 

osa elämysten tuotantoa, koska tapahtumilla katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia 

niin talouden kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta (Kainulainen 2005, 19; Linko & 

Silvanto 2011, 224–225). Festivaalien merkitys ja suosio ovat kasvaneet kulutuksen 

estetisoitumisen myötä, koska tapahtumat ovat yksi tapa kuluttaa ja saavuttaa elämyksiä. 

Tapahtumilla tuetaan paikallista identiteettiä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä 

ihmisten yhteenkuuluvuutta, mutta tuotetaan myös sisältöä matkailulle ja yrittäjyydelle ja 

vahvistetaan näin alueen elinkeinoelämää. Usein tapahtumien lähtökohtana onkin 

matkailun ja tapahtuman yhdistäminen, jolloin festivaalin järjestämiseen linkittyy 

vahvasti elämysmatkailun konsepti. (Wilenius 2004, 70, 125; Kainulainen 2005, 60–67.)  
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3. FESTIVAALIT 

 

3.1 Festivaali  

 

Tutkimieni kokemusten välittömän kontekstin muodostaa festivaali, joten on syytä 

perehtyä myös hieman siihen, mitä festivaalilla tarkoitetaan ja millainen merkitys 

käsitteellä on. Festivaali-sana juontaa juurensa latinankielisistä sanoista festum ja feria, 

jotka tarkoittavat julkista ilonpitoa ja työnteosta pidättymistä jumalien kunniaksi. Sanoja 

on käytetty monikkomuodossa, jolloin ne viittaavat monipäiväiseen juhlintaan, johon 

kuuluu monia erilaisia tapahtumia. (Falassi 1987, 1–2.) Festivaali-käsite on vakiintunut 

suomen kieleen ja sillä tarkoitetaan yleisesti arjesta poikkeavaa juhlatapahtumaa, jossa 

huvitellaan ja pidetään hauskaa. Festivaalin perusominaisuuksiin kuuluvat ajallinen 

tilapäisyys, yhteisöllisyys ja kollektiivinen osallistuvuus sekä sisällöllinen 

monimuotoisuus. (Kainulainen 2005, 65–69.) 

 

Festivaaleja on luokiteltu monin eri tavoin pohjautuen esimerkiksi tapahtumien sisältöön, 

ominaisuuksiin tai tuottamistapaan. Yksi festivaalityypeistä on taide-esityksiin perustuvat 

tapahtumat, joilla on sosiaaliselta koostumukseltaan rajatumpi kävijäkunta kuin suurilla 

spektaakkeleilla, kuten olympialaisilla. (Kainulainen 2005, 66–69.) Tähän kategoriaan 

voi lukea tässä tutkimuksessa käsittelemäni Koli Jazz -festivaalin. Kyseessä on 

musiikkifestivaali, joka keskittyy tiettyyn musiikkigenreen eli jazziin, ja tapahtumalla on 

pieni ja rajattu kävijäkunta. 

 

3.2 Festivaalit sosiaalisen toiminnan muotona 

 

Nykyfestivaalien juuret ulottuvat yhtä pitkälle kuin ihmiskunnan historia. 

Kulttuuritapahtumat polveutuvat muinaisista riiteistä ja seremonioista, jotka ovat 

liittyneet muun muassa yhteisön arvoihin, historiaan ja maailmankuviin, ja jotka ovat 

mahdollistaneet yhteisen osallistumisen. (Kainulainen 2005, 62–63.) Vuosisatojen 

saatossa toisen vuosituhannen aikana julkisilla festivaaleilla ja juhlilla on ollut tärkeä 

rooli muun muassa kansalaisten yhteisen identiteetin lujittamisessa ja kaupunkivaltioiden 

alueiden kontrollin vahvistamisessa, jolloin festivaalien merkityksiin on kietoutunut 

vahvasti myös valta ja valtasuhteet. Näin festivaalikäytännöt ovat yhdistyneet tiiviisti eri 

ihmisryhmien sosiaalisiin ja kulttuurisiin jakoihin. (Quinn 2005, 928–929.) 
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1800-luvun loppupuolella Euroopassa kaupunkien kasvaessa ja urbaanien eliittien 

syntyessä kasvoi myös kiinnostus kulttuurin kehittämiseen. Tuolloin Eurooppaan syntyi 

ensimmäiset modernit kaupunkifestivaalit. Suosiossa oli erityisesti ’korkea taide’, joka 

vahvisti eliittien asemaa. (Quinn 2005, 929–930.) Samaan ajankohtaan 1880-luvulle 

sijoittuu suomalaisten festivaalien synty. Vuonna 1884 Jyväskylässä Kansanvalistusseura 

järjesti ensimmäisen valtakunnallisen laulu- ja musiikkifestivaalin, johon otettiin 

vaikutteita erityisesti Virosta. Juhlien tavoitteena oli voimistaa suomalaiskansallista 

identiteettiä ja suomalaista kulttuuria, ja ne olivat myös kansallismielisen sivistyneistön 

tapa pyrkiä integroimaan rahvas uuteen suomalaiseen kansalaisyhteisöön. 1890-luvulla 

kansallisromanttiset laulujuhlat olivat jo yleistyneet koko Suomessa. Juhlien tavoittelema 

yhteisöllisyys ei kuitenkaan täysin toteutunut, koska rahvas ei kokenut juhlia omakseen 

ja työväenliikkeen nousun myötä se alkoi järjestää omia laulujuhliaan. (Rantanen 2013, 

61–80.) Suomalaisten festivaalien alkuajoista lähtien niihin on siis liittynyt jako 

sosiaalisiin ryhmiin. 

 

Toisen maailmansodan jälkeen festivaalit alkoivat levittäytyä myös kaupunkien 

ulkopuolelle, kun vallitsevia kulttuurisia instituutioita haluttiin horjuttaa ja festivaalien 

konseptia uudistaa sallivammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. 1960- ja 1970-lukujen 

uudenlaisten festivaalien myötä sallitun esiintymistavan sekä korkean ja matalan taiteen 

rajat alkoivat rikkoutua ja festivaalien muoto alkoi muuttua. Muutos liittyi festivaalien 

murrokseen, joka sai alkunsa laajemmasta sosiaalisesta muutoksesta tuon ajan 

länsimaissa. (Quinn 2005, 929–930.) Tuohon aikaan Suomessa syntyi festivaalien toinen 

aalto, joka alkoi muovata festivaalikulttuuriamme kohti nykyistä. Tuolloin alkunsa saivat 

muun muassa Pori Jazz ja Kaustisen folkmusiikkifestivaali. Samaan aikaan Savonlinnan 

Oopperajuhlia alettiin järjestää uudelleen sitten 1900-luvun alussa järjestettyjen 

oopperajuhlien. (Saha 2006, 1.)  

 

Teollisen tuotannon väheneminen ajoi 1980-luvulla kaupungit etsimään uusia 

tuotantomuotoja ja talouden perustaksi alkoivat muotoutua palvelut. Tämän muutoksen 

keskellä festivaalien määrä Euroopassa kasvoi dramaattisesti ja festivaaleista alkoi tulla 

keino luoda tietynlaista imagoa, joka houkuttelisi alueelle turisteja ja palveluita ja näiden 

kautta rahaa. (Quinn 2005, 930–934.) Liikaa turismiin keskittymistä on kuitenkin 

kritisoitu siitä, että se voi vaikuttaa negatiivisesti festivaalin sisältöön, joka puolestaan 

vaikuttaa huomattavasti festivaalikokemukseen. Siksi taloudellisten hyötyjen ohella 
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nykyään on alettu korostaa festivaalien taiteellisia ulottuvuuksia sekä festivaalin 

merkitystä paikallisväestölle ja paikalliselle kulttuurille. (Quinn 2005, 930–939.) 

 

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa järjestetään nykyään vuosittain mittava määrä 

erilaisia festivaaleja. Suomen suurimpien festivaalien kattojärjestönä toimivan Finland 

Festivals ry:n jäsenenä on tällä hetkellä noin 90 festivaalia (Finland Festivals 2013). 

Puhumattakaan siitä, miten paljon näiden festivaalien lisäksi ympäri maata järjestetään 

pienempiä tapahtumia. Vaikka festivaalien järjestämiseen liittyy vahvasti taloudellinen 

ulottuvuus, niillä on edelleen samoja merkityksiä kuin muinaisillakin juhlilla ja riiteillä. 

Arjesta poikkeavat festivaalit toimivat yhteisen identiteetin ylläpitäjänä. (Quinn 2005, 

936–939.) Vaikka päällimmäisenä suomalaisista festivaaleista tulisi mieleen suuret 

massatapahtumat, nykyfestivaaleihin liittyy edelleen vanhoista suomalaisista 

pitäjäjuhlista tuttu ajatus yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta. Modernin 

kulutuskulttuurin segmentoitumisen tavoin myös suomalainen festivaalikulttuuri on 

nykypäivään mennessä kuitenkin hyvin pirstaloitunut. Festivaalit eivät edusta enää yhtä 

pysyvää näkemystä vaan tapahtumat määrittyvät selkeästi eri kuluttajaryhmille, joiden 

näkemykset ja mieltymykset eroavat toisistaan. Yhteenkuuluvuus rakentuu 

nykyfestivaaleissa jaetun asuinalueen sijaan monesti esimerkiksi yhteisen musiikkimaun 

pohjalta. (Hako 2007, 50–53.)  

 

Nykyfestivaalit voivat yhteisöllisyyden ohella ensimmäisten modernien 

kaupunkifestivaalien tapaan kuitenkin ylläpitää myös sosiaalista jakoa eri ihmisryhmien 

välillä. Festivaaliin osallistuminen voi esimerkiksi lippujen, oheisostosten tai sijaintinsa 

myötä muodostua niin kalliiksi, että vain hyvätuloisilla on osallistumiseen varaa. 

Festivaalitiedottamisen tavoilla puolestaan voidaan vaikuttaa siihen kenen tietoon 

tapahtuma päätyy ja millaista yleisöä se sitä kautta kerää. (Waterman 1998, 67.) 

Käytäntöjen kautta muodostuvat rajoitteet rajoittavat sitä, kenellä on ylipäätään 

mahdollisuus festivaalien kokemiseen. Elämyshakuinen elämäntapa voi olla laajemmalti 

länsimaisille ihmisille yhteistä, mutta kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole samanlaisia 

mahdollisuuksia elämysten tavoittamiseen. Myöskään festivaalien idealisointi elämyksiä 

tarjoaviksi demokraattisiksi karnevaaleiksi ei ole realistista. Niiden järjestämiseen liittyy 

valtaa ja valtasuhteita. Festivaalielämyksetkin ovat jotain, minkä saavuttaminen voi olla 

mahdollista vain tietyille.  
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3.3 Kulttuuritapahtumien tuottamat kokemukset 

 

Kulttuuritapahtumien merkityksen kasvaessa, on alettu kiinnittää huomiota myös niiden 

moninaisiin vaikutuksiin. Erityisesti selvityksiä on tehty tapahtumien ja kulttuurin 

aluetaloudellisista vaikutuksista, joita ovat käsitelleet muun muassa Timo Cantell (1994), 

Kimmo Kainulainen (2005) ja Markku Wilenius (2004). Tapahtumien taloudellisten 

vaikutusten lisäksi tutkimuksen kohteeksi ovat nousseet yleisöjen kokemukset, joihin 

perehdyn omassakin työssäni. Festivaalikokemuksia tutkimalla on mahdollista päästä 

käsiksi siihen, mitä festivaalilla käyminen ja sen sisältö kävijälle merkitsevät. Tutkimalla 

kävijöiden kokemuksia päästään käsiksi siihen, mikä on kulttuuritapahtumien sosiaalinen 

merkitys ja sosio-kulttuurinen vaikutus yhteisön ja yksilön kannalta. Aihe on oleellinen 

sen vuoksi, että loppujen lopuksi festivaalikävijän merkityksellinen kokemus on 

edellytys koko festivaalin olemassaololle ja jatkuvuudelle. (Linko & Silvanto 2011, 225–

231.) 

 

Suomessa Satu Silvanto ja Maaria Linko (2007; 2011) sekä Timo Cantell (1993; 1998) 

ovat tutkineet festivaaliyleisöjä ja sitä, mikä festivaaleihin houkuttelee osallistumaan. 

Tutkimuksissa on noussut esille kokemusten ja elämysten merkittävä rooli. Festivaalit 

tarjoavat elämyksiä ja tuovat arkeen jotain ”ekstraa”. Niiden koetaan tuottavan tunteita, 

antavan energiaa sekä avartavan omaa tietoisuutta, ja sen vuoksi ne koetaan tärkeiksi.  

(Linko & Silvanto 2007, 155–164; 2011, 233). Saadessaan taiteesta merkityksellistä 

kokemusta, festivaalikokija saavuttaa usein uusia oivalluksia ja tunteen sosiaalisesta 

yhteydestä muihin osallistujiin. Tällaiset kokemukset erottavat kokemukset pelkästä 

viihtymisestä. (Linko & Silvanto 2011, 225–231.)  

 

Merkityksellisten kokemusten syntymiseen voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Aiemmissa 

festivaaliyleisöjä käsitelleissä tutkimuksissa on todettu, että tärkeitä tekijöitä ovat 

erityisesti festivaalin ohjelmisto, tietyt esiintyjät, festivaalipaikka, festivaalitunnelma ja 

mahdollisuus yhteisöllisyyteen (Linko 1998, 63; Linko & Silvanto 2011, 233; Cantell 

1993, 12; 1998, 35). Se, mitkä tekijät kokemuksen ja elämyksen muotoutumiseen 

vaikuttavat eniten, on hyvin yksilöllistä. Toiselle kävijälle positiivisen kokemuksen 

kannalta oleellisinta on festivaalin sisältö tai yksi tietty esiintyjä, toiselle kokemukseen 

vaikuttaa enemmän paikka ja tapahtuman tunnelma. Festivaalijärjestäjät pyrkivät 

tapahtumaa tehdessään luomaan positiivisille kokemuksille mahdollisimman otolliset 

puitteet ja heidän valintansa käytännön toteutuksen suhteen omalta osaltaan ohjaavat sitä, 
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minkälaisia kokemuksia kohti tapahtuma ohjaa. Festivaalit eivät ole spontaania 

hauskanpitoa vaan ns. ”vakavaa huvittelua”, jota järjestäjät suunnittelevat ja kontrolloivat 

(Waterman 1998, 59).  

 

Tapahtuman eri tekijöiden merkitys nousi hyvin esille tehdessäni tutkimukseni 

haastatteluja. Se, minkä tekijän kukin nosti esille, vaihteli haastattelusta toiseen. Yksi oli 

utelias tapahtuman toteutuksen suhteen. Pari ihmistä sanoi, että 

harrastusmahdollisuuksilla eli laskettelulla ja ulkoilulla on suuri merkitys tapahtumassa 

käynnin kannalta. Moni sanoi jazzmusiikin olevan se tärkein ja kiinnostavin elementti. 

IPA:n avulla määriteltävien teemojen perusteella tarkastelin sitä, miten usein ja eritoten 

millä tavoin tapahtuman eri tekijät tulevat haastateltavieni puheissa esille. Teemoittelun 

perusteella poimin aineistosta työssäni käsiteltäväksi ne tekijät, joista haastateltavat 

puhuivat eniten, mutta toisaalta myös ne asiat, joita ei välttämättä mainittu usein, mutta 

jotka selkeästi olivat haastateltaville käyntikokemuksen kannalta merkityksellisiä. 

Analyysin avulla muodostin työni pohjaksi yläteemat musiikki, paikka ja tila, ihmiset ja 

tunnelma. Näiden teemojen eri osatekijöiden vaikutusta festivaalikokemukseen ja 

suhdetta elämyksellisyyteen käsittelen seuraavaksi työni analyysiosiossa luvuissa 4–7. 

 

 

4. MUSIIKKI 

 

4.1 Musiikin kokeminen Koli Jazzeilla 

 

Koska Koli Jazz on nimensä mukaisesti jazzmusiikkifestivaali, on musiikki tapahtuman 

keskiössä. Koli Jazzin kohdalla mielenkiintoista on se, että kävijät ovat kiinnostuneita 

jazzista, mutta sillä, mitä esiintyjiä tapahtumassa kunakin vuonna on, ei ole 

lähtöpäätöksen kannalta merkitystä eikä etukäteen välttämättä oteta edes selvää ketkä 

tapahtumassa ovat esiintymässä. Kuten haastateltavat sanoivat, tapahtumaan mennään, 

oli esiintyjinä ketä tahansa. Tämä seikka tuli selvästi esille myös siinä, että vain pari 

haastateltavaa mainitsi nimeltä jonkun tapahtumassa esiintyneen bändin. Merkittävintä 

kokemuksen kannalta on jazz musiikkina eivät yksittäiset esiintyjät. 

 

Tähän vaikuttaa oleellisesti tapahtuman toinen järjestäjätaho eli Jazzkerho -76. Kävijät 

ovat oppineet tuntemaan Jazzkerhon luotettavana ja asiantuntevana toimijana, joka 

järjestää yhdistyksenä Joensuuhun laadukkaita jazzesiintyjiä. Yksi haastateltavista koki, 
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että kun Sokos Hotel Koli oli parina vuonna hoitanut myös artistijärjestelyt, tapahtumasta 

”ei tullut mitään” eikä hän loppujen lopuksi edes mennyt tapahtumaan ennen kuin 

Jazzkerho otti esiintyjäjärjestelyt vastuulleen2. Haastateltavien maininnat tapahtuman 

musiikillisesta laadukkuudesta viittaavat siihen, että tapahtumassa korostetaan matkailun 

ja taloudellisen hyödyn lisäksi festivaalin taiteellisia ulottuvuuksia ja sisällön merkitystä, 

jolloin festivaalikokemus voi muodostua positiivisemmaksi (Quinn 2005, 930–939).   

 

Pääasiallisesti haastateltavat olivat kokeneet musiikin tapahtumassa hyvin positiivisesti. 

He kuvailivat musiikkitarjontaa laadukkaaksi, mahtavaksi ja odotukset ylittäväksi, 

kertoivat musiikin kuuntelemisen olleen mukavaa ja sanoivat, että musiikin 

kuuntelemisesta tuli hyvä mieli. Musiikin kokeminen tuli enemmän ilmi haastateltavien 

kertoessaan musiikista ja sen kuuntelemistilanteesta, joita avaan enemmän seuraavissa 

kolmessa alaluvussa. 

 

Yksi asia, joka musiikissa itsessään oli selkeästi kävijöiden kokemusten kannalta tärkeää, 

oli uusien musiikillisten asioiden kuuleminen ja kokeminen. Festivaalien annissa tärkeää 

kävijälle usein onkin, että tapahtuma tuo tietoisuuteen jotain uutta, joka avartaa (Linko & 

Silvanto 2007, 164). Suurin osa haastateltavistani oli festivaalin vakiokävijöitä ja jazz oli 

heille entisestään hyvin tuttua. Näiden henkilöiden puheessa merkityksellisiksi nousivat 

tapahtumassa esiintyvät uudet nuoremman polven muusikot. Suomessa jazzmuusikot 

tulevat nopeasti alaa harrastavalle tutuksi ja sen vuoksi uusia muusikoita, joita ei 

aiemmin ole kuultu ja joiden soittotavasta ja tyylistä ei vielä tiedetä mitään, kuullaan 

mielellään ja ne ovat yllättäneet positiivisesti.  

”Kyllä minä ootan niitä uusia tulokkaita aina sinne. Että nämä vanhat 

mestarit, nää nyt melekkein tietää, miten nämä soittaa, mutta aina on kiva, 

kiva kun siellä on muutamia uusia bändejä.” (H5, 194–196.) 

 

Toinen positiivinen asia musiikissa oli vanhojen tuttujen kappaleiden soittaminen täysin 

uudella tavalla tai tuttujen muusikoiden uudet kokoonpanot.  

”Se oli se Aili Ikonen ja Herd-bändi, joka sit laulo ja soitti niitä vanhoja 

niin sanottuna iskelmiä nyt jazzahtavasti. Niin se oli semmonen. Että 

noinkin voi soittaa noita vanhoja tuttuja, mitä itekin on joskus kuullu.” (H4, 

164–166.) 

 

                                                 
2 Epäselväksi jäi se mihin ajankohtaan tapahtuman historiassa haastateltava tarkalleen viittasi. Järjestäjien 

haastatteluissa kävi ilmi, että tapahtuman on alun perin pistänyt pystyyn Sokos Hotel Kolin aiempi johtaja 

ja mukana järjestelyissä on ollut myös Vaarat soi ry.  Epäselvää kuitenkin on, onko hotelli jossain 

vaiheessa järjestänyt tapahtumaa yksin vai viittaako haastateltava tapahtumiin, joiden tekemisessä on 

mukana ollut myös Vaarat soi ry. 
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”Tää sitte tietysti kun on pitkään käyny jazzia kuuntelemassa ni siellähän 

on hyvin paljon samoja muusikoita niin kun erilaisissa kokoonpanoissa. 

Että sen niin kun jo tietää että varmasti nyt on sillä tavalla niin kun hyvää 

odotettavissa mutta ei koskaan sitten tiedä että mikä se on se vaihe sillon 

siinä kokoonpanossa.” (H8, 231–234.) 

 

Kommentit toivat selvästi esille sen, että musiikki synnytti positiivisia mieleenpainuvia 

kokemuksia eniten silloin, kun kävijä tiesi etukäteen kuulevansa tuttua hyvää jazzia, joka 

itseä miellyttää, mutta josta paljastui esitystilanteessa jotain joka oli itselle uutta ja 

yllätyksellistä. Sana yllätyksellisyys mainittiin haastatteluissa monesti ja sitä käytettiin 

nimenomaan silloin kun kuvattiin positiivisia musiikkikokemuksia. Kokemuksesta teki 

mieleenpainuvamman ja positiivisemman se, että kävijä tiesi etukäteen, että musiikki on 

laadukasta, hyvää ja miellyttävää, mutta hän ei kuitenkaan tiennyt mitä tarkalleen on 

luvassa.  

 

Haastateltavien joukossa oli yksi henkilö, jolle jazz genrenä ei ollut entisestään kovin 

tuttu, ja hänen kertomansa toi esille erilaisen puolen musiikin kokemisesta tapahtumassa. 

Hän oli Koli Jazzeilla vuonna 2014 ensimmäistä kertaa ja hän koki mieleenpainuvana 

bändin, jonka tyyli oli hänelle ihan uutta. Kyseisen bändin tyyli ei vastannut sitä, mitä 

hän oli ajatellut jazzin musiikillisesti olevan, ja tämä yllätys oli haastateltavalle 

positiivisella tavalla mieleenpainuva. Uuden näkökulman avautuminen ja tilanteen 

jääminen niin selkeästi haastateltavan mieleen viittaavat vahvasti elämykselliseen 

kokemiseen.  

 

Kyseinen haastateltava myös sanoi, että jazzmusiikin kuunteleminen livenä ylipäätään oli 

hänelle uusi elämys. Hänellä ei ollut ennen tapahtumassa käyntiä kovinkaan paljoa 

kokemuksia jazzin kuuntelemisesta vaikka muuten onkin hyvin kiinnostunut musiikista 

ja on myös ammattinsa kautta tekemisissä musiikin kanssa.  Hän kertoi, ettei kuuntele 

jazzia kotona edes taustamusiikkina eikä livenäkään ole hirveästi seurannut kyseistä 

tyylilajia, joten sen kokeminen livenä oli hänelle uutta ja erilaista, ja hän oli selvästi 

vaikuttunut kuulemastaan ja näkemästään. Haastateltavien joukossa oli myös pari muuta, 

jotka sanoivat, ettei jazz ole heidän ”ykköslajinsa”, mutta että tapahtuma on hyvä 

kimmoke kuunnella jazzia. Nämä kävijät olivat päätyneet tapahtumaan jazzista 

kiinnostuneiden tuttaviensa houkuttelemana ja todennäköisesti tapahtumaan liittyvät 

paikan tarjoamat muut aktiviteetit ovat vaikuttaneet osallistumispäätökseen. Jos 

tapahtuma olisi pelkkää jazzin kuuntelemista, jazzista kiinnostumaton henkilö tuskin 

lähtisi tapahtumaan yhtä helposti kuin nyt kun tapahtumaviikonloppu sisältää myös 
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paljon muuta tekemistä. Muut toimintamahdollisuudet tapahtumassa vaikuttavat siis 

siihen, että tapahtuman yleisössä on myös henkilöitä, joille jazz ei välttämättä ole se 

tärkein tapahtuman elementti. 

 

Haastateltavista ainoastaan yksi mainitsi, että tapahtumassa soitettu musiikki on ollut 

hänen makuunsa joskus liian modernia ja sen tyyppistä, ettei hän ole oikein päässyt 

musiikkiin mukaan. Asia ei kuitenkaan tuntunut ainakaan merkittävissä määrin 

vaikuttavan käyntikokemukseen, koska samassa yhteydessä hän sanoi, että välillä on ihan 

kiva, että kokee tällaisia musiikillisia yllätyksiä. Silloin kun musiikki ”menee vähän yli” 

haastateltava kertoi suhtautuvansa asiaan vaan huumorilla ja leikkimielellä.  

 

Kaiken kaikkiaan musiikin sisältö ja musiikki yleisellä tasolla käsiteltynä koettiin 

tapahtumassa selvästi positiivisesti ja siitä nautittiin. Musiikkikokemukseen 

tapahtumassa vaikuttavat musiikin äänimateriaalin lisäksi kuitenkin monet muutkin 

tekijät ja seuraavaksi tulenkin tarkemmin käsittelemään sitä, mitkä musiikin 

kuuntelemistilanteen eri tekijät nousivat haastatteluissa kokemuksen kannalta tärkeiksi ja 

miten ne ovat vaikuttaneet musiikin kokemiseen tapahtumassa. 

 

4.2 Musiikin kuunteleminen 

 

Itse keikkatilanne Koli Jazzilla muodostuu siten, että bändit esiintyvät ruokaravintolan 

yhdessä nurkassa olevalla lavalla ja yleisö istuu ravintolasalissa ruokapöydissä. 

Ravintolatoiminta pyörii keikkojen aikana normaaliin tapaan eli tarjoilijat palvelevat 

asiakkaita ja tuovat pöytiin ruokaa ja juomaa ja yleisö ruokailee keikkojen lomassa ja 

niiden aikana. Jazzkeikoille on Hytösen mukaan tyypillistä, että käyttäytyminen 

keikkojen aikana on hieman vapaampaa kuin esimerkiksi klassisen musiikin konserteissa. 

Jazzkeikoilla yleisön on sallittua syödä ja juoda sekä liikkua keikkojen aikana. Monesti 

jazz toimii myös taustamusiikkina sosiaalisissa tilanteissa, joissa ihmiset keskustelevat. 

(Hytönen 2010, 137.)  

 

Vaikka Koli Jazzin esitystilanteet ovat hyvin vapaamuotoisia ja ihmiset ruokailevat 

esitysten aikana, pääsääntöisesti haastateltavat kertoivat kuuntelevansa esityksiä 

keskittyen ja syventyen musiikkiin. He kertoivat istuvansa esitysten aikana pöydässä ja 

keskustelevansa hyvin vähän keikkojen aikana. He eivät ole heittäytyneet kehollisesti 

musiikkiin mukaan kovinkaan vahvasti vaan ovat kuunnelleet musiikkia paikallaan 
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istuen. Haastateltavien kuvailut vastaavat sitä käytäntöä, joka jazzkeikoilla yleensä 

vallitsee. Kuten Shepherd ym. kertovat, jazzissa ei yleensä ole tapana näyttää musiikin 

kuuntelemisen yhteydessä syntyvää mielihyvän kokemusta tai musiikin synnyttämiä 

ruumiillisia liikkeitä. Jazzin historian edetessä 1900-luvulla tanssittavaa jazzia on alettu 

pitää massakulttuurina, joka on yksinkertaista ja tavallista. Genren kehittymisen myötä 

jazzin uusia tyylilajeja, joista monia on hyvin vaikea tanssia, on alettu pitää 

taidemusiikkina ja tämä jako pätee edelleen. Musiikin sosiaalinen käyttötarkoitus on ajan 

mittaan muuttunut, ja pääasiallisesti jazz mielletään musiikiksi, joka on älyllisesti 

haastavaa ja sivistynyttä ja jota kuunnellaan, ei tanssita. (Shepherd, Horn, Laing, Oliver 

& Wicke 2003, 656.) Käytännöllä korostetaan musiikin taideluonnetta ja autonomista 

musiikkikäsitystä, jossa musiikin merkitykset ovat musiikissa itsessään, eivät 

ympäröivässä sosiaalisessa maailmassa (Leppänen 2002, 10). Mikäli musiikkia haluaa 

ymmärtää, tulee keskittyä musiikillisiin ääniin ja niiden ominaisuuksiin (Sarjala 1997, 

233). 

 

Käsitys musiikin ymmärtämisestä nousi esille hyvin selvästi yhdessä haastattelussa, kun 

haastateltava sanoi festivaalin bändeistä puhuessaan, että ”jazzhan vaatii vähä semmosta 

erilaista, et siin tarttee vähän ymmärtää sitä [musiikkia]” (H6, 89–90). Kommentin voi 

tulkita kytkeytyvän musiikin taideluonnetta korostavan modernin autonomiaestetiikan 

käsitykseen, jossa korostettiin vaatimusta musiikin ymmärtämisestä ja sitä, että musiikin 

merkitykset ovat musiikillisessa materiaalissa itsessään. Keskittymällä musiikillisen 

materiaalin kuuntelemiseen kuulija pystyy ymmärtämään musiikkia ja sitä kautta järjen 

avulla rakentamaan käsityksen musiikin merkityksestä. (Sarjala 1997, 240–242.) 

Näkemystä vahvistaa myös tapahtuman bändivalinnoista vastaavan järjestäjän kuvaus 

siitä, millaista musiikkia tapahtumaan pyritään valitsemaan. Hän sanoi, että ”vaativin ja 

ultramodernein musiikki ehkä jätetään pois ja artistit valitaan vähän tämmösen 

mainstream-linjan pohjalta”, mutta, että ”sitä nyt ei kuitenkaan ajatella sillä tavalla, että 

tää, että sillä jotakin viihdepohjalta niin kun, että ois tämmönen populääri” (H1, 71–81). 

Musiikin kohdalla korostetaan siis sitä, että se on enemmänkin taidetta, ei viihdettä, ja 

sitä kuunnellaan tämän mukaisesti. Musiikin merkitykset välittyvät kuuntelemalla, joten 

kokemuksen kannalta on tärkeää keskittyä siihen, mitä kuulee. 

 

Keskittyneen kuuntelemisen paikkoina ovat yleisesti toimineet konserttitalot, joissa 

musiikkia kuunnellessaan kuulija poistuu arkipäiväisestä (Leppänen 2002, 10). Tila on 

tehty nimenomaan musiikkia varten ja se ohjaa unohtamaan rakennuksen ulkopuolisen ja 
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rakenteillaan toteuttamaan tietynlaista kuuntelemisen tapaa (Small 1998, 20). Sali on 

täynnä penkkirivejä, jotka on suunnattu lavaa kohti, esiintymisen aikana katsomosta 

poistetaan valaistus ja harvemmin näissä tiloissa on tilaa liikkua laajemmin eli toisin 

sanoen tanssia. Tila ohjaa siis istumaan ja kuuntelemaan. Koli Jazzin tapauksessa tila ei 

yhtä vahvasti ohjaa keskittyneeseen kuuntelemiseen. Päinvastoin fyysinen tila ohjaa 

enemmän seurustelemiseen, koska kuulijat istuvat pöytien ääressä toisiaan vastakkain. 

Yleensä tällaiseen asetteluun ravintolatilassa kuuluu jutteleminen ja sosiaalinen 

kanssakäyminen. Musiikkiin syventymistä häiritsikin ajoittain pöydistä tai muualta tilasta 

kuuluva puheensorina.  

”Välillä onkin niin, että lähipöydissä esimerkiks on jotkut, jotka ei 

ollenkaan ymmärrä, että ne on tässä kuuntelemassa jazzia. Että ne puhuu ja 

puhuu ja nauraa ja. No, eihän sille mahda mitään.” (H8, 69–71.) 

 

Haastateltavan ilmaisu ”ei ymmärrä, että on tässä kuuntelemassa jazzia” tuo hyvin esille 

jazzin kuuntelemistilanteeseen liittyvät kirjoittamattomat käyttäytymissäännöt. 

Kuuntelemisen tapaa ohjaavat myös opitut käytännöt ja tavat, jotka länsimaisissa 

musiikkikulttuureissa ovat hyvinkin itsestään selviä (Leppänen 2002, 10‒11). Edellä 

oleva kommentti tuo esille sen käsityksen, joka jazzgenren sisällä vallitsee musiikin 

kuuntelemisen ja keikoilla olemisen tavasta. Käytyään muutaman kerran jazz-konsertissa 

kuulija sisäistää genreen liittyvät käytännöt ja oppii toimimaan vallitsevan käsityksen 

mukaisesti. Koli Jazzin kohdalla käsityksiin haastateltavien puheiden perusteella liittyy 

selkeästi musiikkiin keskittyminen.  

 

Haastattelujeni perusteella Koli Jazzissa suurin osa toimii edellä mainittujen jazziin 

liittyvien opittujen käytäntöjen mukaisesti vaikka tila ei vahvasti siihen ohjaakaan. 

Tilassa on kuitenkin myös niitä, jotka toimivat enemmän tilan mahdollistamien 

toimintatapojen mukaisesti eli niitä, jotka keikkojenkin aikana seurustelevat. Festivaalin 

sisältö ja fyysinen ympäristö ohjaavat siis kävijöitä erilaisiin toimintatapoihin, jotka ovat 

osittain ristiriidassa keskenään. Kaikki festivaalikävijät eivät tässä tapauksessa jaa 

käsitystä siitä, miten kyseisessä keikkatilanteessa tulisi olla tai eivät välitä käsityksestä, 

ja se, että näitä molempia toimintatapoja esiintyy, vaikuttaa tilanteen kokemiseen. 

Keskittyneet kuuntelijat häiriintyivät ajoittain keskustelijoiden toiminnasta ja kokivat sen 

vaikuttavan negatiivisesti musiikin kokemiseen. Samaan aikaan he kuitenkin kokivat, 

ettei heillä ole oikeutta huomauttaa asiasta tai kieltää puhumista keikkojen aikana, koska 

”eihän sitä voi määrätä, että ihmiset ei sais [puhua ja nauraa]” (H8, 74). Yksi tapahtuman 

järjestäjistä kuvasi tilannetta jakamalla kuulemansa kokeneiden muusikoiden 
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näkemyksen, jonka mukaan kaksikin ihmistä pystyy pilaamaan tällaisen 

konserttitilanteen äänekkäällä puheella, mutta toisaalta tapahtumakävijöitä ei voi 

myöskään kieltää pitämästä hauskaa.  

 

Musiikkiin keskittyminen jazzkeikoilla liittyy osaltaan myös arvostuksen osoittamiseen 

muusikoita kohtaan. Yleisön odotetaan esitystilanteessa suuntaavansa huomion 

esiintyjiin ja osoittavan arvostavansa musiikkia keskittymällä esitykseen ja minimoimalla 

muut toimensa (Hytönen 2009, 111). Kävijöistä monet selvästi tiedostavat tämän, koska 

haastatteluissa mainittiin, että paikalla oli niitä, jotka eivät selvästi arvostaneet musiikkia 

vaan puhuivat esitysten aikana. Yksi haastateltavista kertoi myös miettineensä esitysten 

aikana sitä, kokeeko bändi tulevansa häirityksi ja sitä kautta tuntevan olonsa 

epämukavaksi. Ainakin osa kävijöistä selvästi siis tietää millaisia odotuksia yleisön 

toimintaa kohtaan esiintymistilanteissa on. Hytösen mukaan jazzissa esiintymistilanteet 

koetaankin tilanteina, johon myös yleisö osallistuu aktiivisesti. Tilanne on 

vuorovaikutteinen ja vuorovaikutus muusikoiden ja yleisön välille syntyy osittain siitä, 

että yleisö kuuntelee ja on avoin musiikille. Yleisön motivaatio paikalla olemiseen ja 

intentio eli se, mihin yleisö keskittyy tilanteessa vaikuttavat oleellisesti tilanteeseen ja 

sen kokemiseen. Hyvä jazzyleisö on hyväksyvä, osallistuva ja musiikkiin keskittyvä, ja 

ideaalitilanteessa yleisö jakaa kokemuksen musiikin tärkeydestä. (Hytönen 2009, 110–

111.) Keskittyneellä kuuntelemisella ilmaistaan, että musiikilla on tilanteessa merkitystä 

ja että sitä arvostetaan. Arvostus liittyy musiikkiin itseensä, mutta myös niihin arvoihin, 

joita jazz symboloi eli rationaalisuuteen ja sivistykseen. Musiikin kuuntelemisen tavalla 

ilmaistaan myös omia arvoja ja elämäntapaa, ja festivaalista muodostuu tapahtuma, jossa 

kuluttamalla kävijä ilmentää omaa identiteettiään. 

 

Keskittyneen kuuntelemisen kautta yleisö myös omalta osaltaan rakentaa muusikon 

keskittymistä ja vaikuttaa esityksen laatuun (Hytönen 2009, 110). Kovaääninen puhe ja 

muuhun kuin musiikkiin keskittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti esiintyjien 

suoritukseen, joka on puolestaan kuulijan musiikkikokemuksen kannalta tilanteen tärkein 

elementti. Kuten Hytönen kirjoittaa, yleisön käyttäytymisellä on huomattava merkitys 

siihen, millaiseksi esitystilanne muotoutuu ja miten yleisö kokee tilanteen. Kun sekä 

yleisö että muusikot tunnistavat omat roolinsa tilanteen luomisessa, esiintymistilanne 

muodostuu paljon todennäköisemmin merkitykselliseksi (Hytönen 2009, 119–120). 

Erilaisten toimintatapojen ristiriita voi vaikuttaa paljon musiikkikokemukseen, erityisesti 

sen kuulijan kohdalla, joka haluaisi kuunnella musiikkia keskittyneesti. Muutama 
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vakiokävijä kertoikin huonojen kokemusten kautta alkaneensa toimia niin, että he 

varaavat pöydän lähempää esiintymislavaa, koska puheensorina on usein 

voimakkaampaa tilan takaosassa ja tilan takana sijaitsevan pubin puolella. Näin he 

pyrkivät itse minimoimaan kokemukseen negatiivisesti vaikuttavat tekijät ja omalta 

osaltaan luomaan olosuhteet, joissa muusikot pystyisivät keskittymään ja tuottamaan näin 

laadukkaan hyvän esityksen. 

 

Ristiriitaa tilanteen mahdollistamissa toimintatavoissa ilmeni myös musiikin 

kuuntelemisen ja ruokailun yhdistämisen suhteen. Ravintolaan tullessaan ihminen 

yleensä tulee syömään ja nauttimaan maistamisesta, ei kuuntelemaan musiikkia 

(Uimonen 2014, 24). Koli Jazzissa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Monet tulevat 

nimenomaan myös kuuntelemaan musiikkia, ja tapahtumassa ruokailu ja musiikin 

kuuntelu tapahtuvat osittain samaan aikaan. Keikkatilanteessa yhdistyy sekä ruuan että 

musiikin kokonaisvaltainen kokeminen. Muutama kävijä suhtautui ristiriitaisesti näiden 

kahden yhdistämiseen. Ruoka itsessään stimuloi jo kaikkia aistejamme ja se koetaan 

erityisesti nautinnon tuojaksi (Hopia 2014, 6). Koska ruuan maistaminen sinällään on jo 

niin kokonaisvaltainen kokemus, voi olla hankalaa yhdistää toisiinsa kaksi eri tekijää, 

joihin haluaisi kiinnittää huomionsa täysin. Ruokailu saattoikin välillä häiritä musiikkiin 

keskittymistä. Yksi haastateltava esimerkiksi kertoi, että lavalla oli juuri meneillään 

rumpusoolo, kun hänen pääruokansa tuotiin pöytään eikä hän ”olisi millään malttanut 

keskittyä syömiseen kun Teppo pisti menemään niin taianomaisesti, että oli vain pakko 

tuijottaa hänen taituruuttaan ja eläytymistä” (K2, 13–16). Jos hän olisi uppoutunut 

seuraamaan rumpusooloa, ruoka olisi ehtinyt jäähtyä eikä kylmän ruuan syöminen olisi 

ollut kovin nautinnollista. Tämä ristiriita aiheutti sen, että kävijä ei täysillä pystynyt 

keskittymään mukaansatempaavaan musiikkiin eikä myöskään toisaalta ruuasta 

nauttimiseen. Tällöin kokemus jommastakummasta tai molemmista aktiviteeteista voi 

jäädä vaatimattomammaksi kuin jos kävijä voisi keskittyä niihin eri aikaan. Näin 

kokonaisvaltaisen kokemuksen tavoitteleminen saakin negatiivisia ulottuvuuksia. 

 

Se, että kuulijan intentio kohdistuu itse musiikkiin, voidaan tulkita haluksi ymmärtää 

musiikkia, mutta keskittyminen musiikkiin voi kertoa myös siitä, että musiikilla on 

merkitys sen vuoksi, että sitä on nautinnollista ja miellyttävää kuunnella. Tällaiseen 

tulkintaan viittaavat useiden haastateltavien kommentit siitä, että he nauttivat musiikin 

kuuntelemisesta ja että se on mukavaa. Yksi haastateltavista mainitsi varsinaisen 

haastattelutilanteen jälkeen, ettei omien sanojensa mukaan ole mikään jazzin asiantuntija 
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ja saa sen vuoksi enemmän musiikista irti, koska tuntee musiikin vaan aistiensa kautta 

eikä osaa arvostella sitä. Musiikin kuuntelukokemus ei siis saa sitä ulottuvuutta, että 

kuulija alkaisi analysoida kuulemaansa vaan hän keskittyy kuulemaan ja tuntemaan 

musiikkia sellaisena kuin se on. Tällöin keskeiseksi nousevat musiikin herättämät tunteet 

ja tuntemukset. Musiikista nauttiminen ei välttämättä vaadi musiikin ymmärtämistä, 

joten keskittynyt kuunteleminen voi monen kävijän kohdalla merkitä sitä, että nauttii 

musiikista ja saa siitä mielihyvää yrittämättä edes ymmärtää sen syvällisemmin 

kuulemaansa. Tällainen näkemys musiikin kuuntelemiseen on tulkittavissa 

elämykselliseksi musiikin kokemiseksi, koska elämyshakuisuudessa kulttuurin 

kulutuksen ensisijaiseksi merkitykseksi määritellään nimenomaan nautinto (Noro 1995, 

125).  

 

4.3 Musiikin katsominen 

 

Toinen tekijä, joka nousi tärkeäksi musiikin kokemisen kannalta tapahtumassa, oli 

muusikoiden näkeminen esiintymistilanteessa. Livetilanteessa yleisö näkee kuka soittaa 

ja miten ja miten musiikki ylipäätään syntyy. Tämä koettiin haastateltavien parissa 

tilanteen mielekkään kokemisen kannalta tärkeäksi. 

”No se on just se, että kun sen näkee tapahtuman. Et, et ois ja kuuntelis 

levyltä, niin sitä ei näkis sitte et kuka soittaa ja miten se soittaminen menee. 

Mut siinä kun sen näkee kaikki, niin. Niin se on. Ihan saman kun muutenki 

elävän musiikin konsertti. Niin se on se juttu.” (H5, 53–55.) 

 

Musiikki festivaalitilanteessa ei ole pelkkää musiikillista materiaalia eli sitä mitä 

kuulemme vaan siihen kytkeytyy myös vallitseva tilanne. Yhtälailla kuin musiikillisen 

materiaalin kuulemista, myös koko esitystilannetta ja sen luomia merkityksiä määrittää 

itse musiikillisen materiaalin lisäksi koko laaja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti. 

(Cook 2012, 186.) Esitystilanne on musiikkia, ihmisiä, tiloja, esineitä, ajatuksia ja 

kaikkea sitä, mikä tilanteessa on läsnä. Livetilanteessa yleisön on mahdollista nähdä, 

miten musiikki syntyy ja useat haastateltavat mainitsivat, että tämä oli nimenomaan ”se 

juttu”. Livemusiikkitilanteen koettiin vaikuttavan musiikkiin keskittymiseen, koska 

musiikin kokeminen on tilanteessa kokonaisvaltaisempaa ja se saa keskittymään 

musiikkiin intensiivisemmin.  

”Eeva: Eroaako se jotenkin siitä, että jos kuuntelisit samaa musiikkia 

levyltä vaikka kotona? 

Haastateltava: Kyllä se siihen keskittymiseen vaikuttaa. Koska sit näet ja 

kuulet, niin se on paljon enemmän minusta, minulle kun, että vaan 

kuuntelet.” (H4, 133–135.) 
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Muusikoiden toiminnan näkeminen omalta osaltaan vaikuttaa siis siihen, miten yleisö 

kuuntelee. Kun festivaalikävijä sekä kuulee että näkee musiikin, hän todennäköisemmin 

keskittyy musiikkiin enemmän. Keskittynyt kuunteleminen puolestaan tekee monelle 

tilanteesta merkityksellisemmän ja kokemuksesta positiivisemman, kuten edellisessä 

luvussa kävi ilmi.  

 

Esitys on musiikillinen ja materiaalinen, mutta se on myös ennen kaikkea sosiaalinen 

prosessi ja tämän vuoksi yleisöllä sekä esiintyjien ja yleisön vuorovaikutuksella on oma 

roolinsa kokemuksen syntymisessä esitystilanteessa. Muusikot ja yleisö ovat 

keikkatilanteessa sosiaalisessa kanssakäymisessä toistensa kanssa, ja festivaalitilanteen ja 

musiikin merkitysten välittymisen ja kokemusten syntymisen voi tulkita pohjimmiltaan 

olevan sosiaalista (Cook 2012, 192–193). Monissa musiikkiesitystilanteissa 

vuorovaikutus on aktuaalisessa kokemuksessa ulkoisesti havaittavaa (Westerlund 2003, 

8). Rockkeikalla muusikot ja yleisö liikkuvat paljon ja liikkeillään osoittavat niin 

sanotusti keskustelevansa. Tällaista silminnähtävää yhtä ilmeistä vuorovaikutusta ei näe 

jazzkeikoilla, koska yleisö kuuntelee musiikkia paikallaan istuen ja fyysinen liikkuminen 

rajoittuu melko pitkälti aplodien antamiseen. Jazzkeikoilla vuorovaikutus perustuukin 

usein hyvin pieniin eleisiin ja vihjeisiin, joita yleisö antaa muusikoille (Hytönen 2009, 

120.)  

 

Hyvin oleellista musiikin kokemisessa ja vuorovaikutuksellisen esitystilanteen 

syntymisessä on näköyhteys esittäjien ja yleisön välillä. Tämä tulee ilmi erityisesti silloin 

kun yhteys häviää. Näköyhteyden hävitessä vuorovaikutus voi katketa ja se voi vaikuttaa 

kuulijan kokemukseen negatiivisesti. 

”Mä muistan jonaki vuonna kun meillä oli pöytä siellä ylhäällä, niin se oli 

just semmonen vuosi millon siihen keräänty sitten semmonen muurillinen 

ihmisiä sinne väliin. -- Ja ne varmaan kuuli, mutta sitte kun niitten takana 

oli ihmisiä, niin niillä ei ollu enää kontaktia sinne soittajiin, niin ne puhui 

keskenään villisti siinä. Niin se on se konsertti kuitenkin mulle tärkee, että 

sen kuulee. Ja minun mielestä on mukava nähdäkin. Ei se mitenkään ihan 

pakollista oo, mut mä tykkään katsoa myöskin mitä ne tekee.” (H8, 151–

159.) 

 

Näköyhteyden estymisen ja vuorovaikutuksen katkeamisen myötä keskittyminen 

musiikkiin voi vähentyä ja ihmiset saattavat sen myötä alkaa keskittyä enemmän 

keskustelemiseen. Tämän myötä ne, jotka vielä näkevät lavalle, voivat häiriintyä muista 
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pöydistä kuuluvasta puheesta ja kokea tilanteen häiritsevänä, jolloin monen kävijän 

kokemus musiikista muuttuu huomattavasti merkityksettömämmäksi.  

 

Jos yhteys lavalle katoaa sen myötä, että kävijä ei näe mitä lavalla tapahtuu, voi hän 

pahimmillaan kokea, ettei ole enää osa tapahtumaa. Kuten yksi haastateltavista sanoi, jos 

istut kauempana ja näköyhteys soittajiin häviää, ”sen jälkeen sä oot ulkona siitä 

tapahtumasta (H8, 17). Tunne siitä, että on osa tapahtumaa, ei siis ole kiinni siitä, että 

kävijä olisi vain fyysisesti läsnä. Positiivinen kokemus kuulumisesta tapahtumaan syntyy 

osaltaan myös siitä, että näet muusikot, jotka tuottavat tapahtuman oleellisinta sisältöä eli 

musiikkia ja, että saat heihin katseen kautta sosiaalisen kontaktin.  

 

Jotkut kävijät puhuivat myös siitä, että muusikoiden näkemisessä on mielenkiintoista se, 

että voi seurata sitä, miten he kommunikoivat.  

”Minua kiinnostaa aina just sitten sit tämä, että miten ne niin ku 

kommunikoi keskenään ne instrumentit. Et sitä on mielenkiintosta seurata 

kans. Et mistä ne tietää, että missä, mitenkä ja. Et totta kai on niin kun 

tietyt soolokierrot sovittu mut että, et se melodian kulku ja kaikki et mitä 

improvisoidaan siihen päälle ja näin.” (H3, 148–151.) 

 

Kommunikoinnin seuraaminen liittyy jazzin tapauksessa siihen, että genrelle on 

tyypillistä improvisointi, ja sen vuoksi esiintymishetken on erityisesti katsottu olevan 

merkittävä. Musiikki syntyy siinä hetkessä, ja musiikin tuottaminen ja kuluttaminen 

tapahtuvat samaan aikaan. (Johnson 1995, 13.) Vaikka tietyistä kappaleen elementeistä 

olisi sovittu etukäteen, musiikki saa usein lopullisen muotonsa vasta 

esiintymistilanteessa. Tämä vaatii muusikoilta erilaista kommunikointia kuin jos 

kappaleet soitettaisiin täysin niin kuin ne on aina ennenkin soitettu. Soitettaessa ja 

esiintyessä muusikoiden täytyy osata kommunikoida niin, että jokainen soittaja tietää 

mitä seuraavaksi tapahtuu ja kappale soljuu eteenpäin, ja tämän prosessin seuraaminen 

on esityksessä mielenkiintoista. 

 

Muusikoiden seuraaminen on haastateltavien mukaan erityisen kiehtovaa myös siksi, että 

nämä silminnähden eläytyvät soittamaansa musiikkiin. Haastateltavien mukaan 

muusikoiden ilmeet ja eleet osoittavat, että he ovat täysillä musiikissa mukana ja ovat 

elementissään. Monet kertoivat hämmästelevänsä keikkojen aikana myös esiintyjien 

taituruutta. Heidän mukaansa on mahtavaa seurata muusikoiden toimintaa, koska he ovat 

niin ammattitaitoisia ja lahjakkaita. Kukaan haastateltavista ei suoranaisesti selittänyt 

sitä, miten taituruus heille välittyy, mutta ilmiö tuntuu selkeästi liittyvän kahteen eri 
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seikkaan. Ensinnäkin, kuulijat tietävät, että jazzkeikoilla tyypillisesti improvisoidaan eli 

tuotetaan musiikki yhdessä siinä hetkessä, ja tämän tiedetään olevan vaativaa, ja 

toisekseen, kuulija näkee ja kuulee miten muusikko livetilanteessa tuottaa 

virtuoosimaisia sooloja. Muusikon toiminta on se, mikä synnyttää musiikin eli musiikki 

muotoutuu muusikon liikkeiden ja eleiden myötä (Arho 2004, 171). Näin ollen 

muusikoiden toiminnan näkeminen eroaa kokemuksena pelkästä kuuntelemisesta ja 

merkityksellistää kokemusta eri tavoin kuin pelkkä musiikin kuunteleminen.  

 

Kun tähän lisätään vielä se, että kuulija voi muusikon fyysisestä olemuksesta nähdä sen, 

miten hän eläytyy ja on sisällä musiikissa, on haastateltavien puheissa havaittavissa jo 

käsitystä perinteisestä myyttisestä artistinerosta, jonka erinomaisuus on jotain, mikä 

nousee tavallisen elämän olosuhteiden yläpuolelle (Johnson 1995, 22–23). Toivasen 

(2000, 348) mukaan tällainen sankarimyyttisyys on jazzissa hyvin yleinen ilmiö, joka 

musiikillisesti ilmenee solistien kaavamaisena vuorotteluna eli siinä, miten kukin 

vuorollaan improvisoivana solistina ylittää muun ryhmän ylläpitämän kaavamaisen 

musiikin muodon. Haastateltavat liittivätkin taituruuden nimenomaan hienoihin 

sooloihin. Soolot koettiin keikkojen kohokohdiksi ja ne olivat niitä hetkiä, joissa 

muutamat haastateltavat omien sanojensa mukaan nauliintuivat kuuntelemaan musiikkia. 

Ilmaisu ”nauliintui kuuntelemaan” viittaa siihen, että musiikki on niin mielenkiintoista, 

että kuulija minimoi oman toimintansa ja jähmettyy paikalleen, jotta mikään 

musiikkiesityksessä ei menisi itseltä ohi. Tällaisina hetkinä kuulija selvästi unohtaa muun 

ympärillä olevan ja uppoutuu täysillä musiikkiin. Haastateltavien kuvaukset tilanteista 

viittaavat musiikin kokemisen olleen hyvin vaikuttavaa ja häkellyttävää, erään 

haastateltavan sanojen mukaisesti jopa taianomaista. Näiden musiikkikokemusten 

voidaan tulkita olevan elämyksellisiä, koska kokemukset ovat selkeästi poikenneet 

muista musiikin kuuntelemisen hetkistä ja tilanne on pysäyttänyt heidät uppoutumaan 

täysin vain musiikkiin. 

 

Kokonaisuudessaan esityksen visuaalinen ulottuvuus ei vain mahdollista vuorovaikutusta 

muusikoiden ja yleisön välillä vaan muusikoiden näkeminen myös merkityksellistää 

tilannetta eri tavalla. Muusikoiden eleet ja eläytyminen ilmaisevat yleisölle musiikin 

huippukohtia, joten ilman visuaalista ulottuvuutta kokemus olisi verrattavissa ennemmin 

musiikin kuuntelemiseen levyltä. Musiikin kokemisen kannalta oleellista 

festivaalitilanteessa on sekä kuulla että nähdä musiikki. 
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Musiikin näkemisellä voi kokemuksen syntymisen kannalta olla joissain tapauksissa jopa 

suurempi rooli kuin itse musiikillisella sisällöllä. Yksi haastateltavista mainitsi, että 

periaatteessa jazz ei edes ole hänen lajinsa ollenkaan kevyempää dixielandia lukuun 

ottamatta. Hän ei erityisemmin pitänyt Koli Jazzissa kuultavista jazzin tyylilajeista, mutta 

niiden kuuntelemisesta on festivaaleilla tehnyt mielenkiintoista se, että hän on nähnyt, 

mitä muusikot tekevät ja miten paljon taitoa musiikin soittaminen vaatii. Joillekin 

merkityksellistä onkin siis päästä seuraamaan ja näkemään taitavien muusikoiden 

toimintaa. Musiikin kokemisesta tulee siis merkityksellistä sen kautta, että omasta 

musiikkimaustaan poikkeavasta tarjonnasta huolimatta kävijä arvostaa esiintyjien 

lahjakkuutta ja taitoja ja sitä, mitä he tekevät. Näiden kävijöiden kohdalla musiikki ei saa 

merkitystä nautinnollisena musiikkina vaan todennäköisesti arvojen ilmentäjänä. 

 

Toisaalta kaikille muusikoiden näkeminen ei ole tärkeää. Haastateltavien joukossa oli 

yksi, joka koki, että on elämänsä aikana nähnyt jazzkeikkoja niin paljon ja että tilanteet 

ovat niin tuttuja, että hän tietää mitä lavalla tapahtuu eikä hänen ole tarvetta nähdä 

soittajia koko ajan.  

”En mä tota, enkä mä koskaan missään muussakaan jazzitilanteessa koko 

aika katsele tota niitä esiintyjiä. Ei mua, en mä tota koskaan mene lavan 

ääreen katsomaan eikä must oo tärkeetä tota, että mä näen aina kun ne 

jotkut solistit siellä soittaa. Että mä kai suhtaudun siihen vähän sillä 

tavalla, että onhan näitä nyt nähty.” (H7, 91–94.) 

 

Keikan näkeminen ei siis välttämättä tarjoa tälle kyseiselle kuulijalle mitään uutta tai 

mitään ihmeteltävää, kuten muille haastateltaville. Haastateltavan kommentti antaa 

ymmärtää, että hän on nähnyt elämänsä aikana niin paljon jazzkeikkoja, etteivät esitykset 

voi tarjota hänelle enää mitään uutta. Kaikkien kävijöiden kohdalla tapahtuman 

merkitykset eivät siis liity uusien asioiden kokemiseen eikä esitysten näkeminen ole 

musiikin tai tapahtuman merkityksellisen kokemisen kannalta oleellista. 

 

4.4 Musiikin kokeminen kokonaisvaltaisesti 

 

Olen tähän mennessä käsittelyt musiikin kokemista tapahtumassa tarkastelemalla, miten 

musiikin kuuntelemisen auditiivinen ja visuaalinen ulottuvuus vaikuttavat kokemukseen. 

Aineistostani löytyy kuitenkin myös perusteluja näkemykselle, jonka mukaan 

ruumiillisuus on kokonaisvaltaisesti läsnä musiikin kokemisessa ja, että se vaikuttaa 

musiikkikokemukseen. Yksi haastateltavista kertoi, että hänen ei tehnyt mieli missään 

vaiheessa mennä tanssimaan, mutta että hän ”eläytyy [musiikkiin] sillä tavalla, että 
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varmaan joku kohta vipattaa sitten pää taikka jalka tai kädet” (H4, 130–132). 

Kuunteleminen ei siis ole pelkkää tiukasti paikallaan istumista ja mielellistä 

keskittymistä musiikkiin vaan musiikki menee tapahtumassa myös kuulijoiden kehoon ja 

liikuttaa vaikkakin kehollinen liike on hyvin pientä.  

 

Viitteitä kehollisesta heittäytymisestä musiikin mukaan ja kehollisesta kokemisesta 

ilmeni senkin myötä, että yksi haastateltava kertoi, että joskus Koli Jazzeilla ihmiset ovat 

tanssineet. Omalla festivaalikäynnilläni tammikuussa 2014 en tällaista nähnyt eivätkä 

muut haastateltavat maininneet asiaa, mutta maininta antaa kuitenkin ymmärtää, että 

joskus jotkut kuulijat kokevat kehollisen eläytymisen tanssimisen muodossa 

mielekkäämmäksi tavaksi kuunnella ja kokea musiikkia kuin keskittyneen 

kuuntelemisen. Tämä on oletettavasti myös tilanteessa täysin hyväksyttyä, koska 

kyseinen haastateltava kertoi, että on mukavaa, että ihmiset joskus myös tanssivat 

tapahtumassa. Todennäköisesti kehollinen kokeminen tanssin muodossa liittyy vahvasti 

siihen, millaista jazzin tyylilajia tapahtumassa on soitettu. Omassa aineistossani korostui 

kuitenkin selvästi enemmän keskittyneen kuuntelemisen tapa ja haastateltavien puheiden 

kautta välittyi näkemys, jonka mukaan musiikista koettiin saavan eniten irti, kun sitä 

keskityttiin vain kuuntelemaan.  

 

Musiikkia ei syntyisi ilman aineellisia esineitä kuten soittimia ja vahvistimia, 

puhumattakaan siitä, että musiikkia olisi ilman ihmiskehoa, joka soittimia soittaisi. 

Olennaista on ”monien erilaisten ainesten vuorovaikutus, joka tekee toiminnan ja 

kokemuksen mahdolliseksi”. Kokemus musiikista ei perustu pelkkään musiikilliseen 

materiaaliin ja mieleen eikä se synny ympäristöstä ihmisen ulkopuolella vaan kokemus 

kehittyy osana sitä materiaalisuutta, jota ihminenkin kehonsa kautta on. (Lehtonen 2008, 

21; 35.) Kokiessaan musiikkia livetilanteessa ihmiset eivät pelkästään kuule musiikkia, 

vaan he myös näkevät ja tuntevat musiikkia. Musiikin aistiminen on kehollista, koska 

äänien havaitseminen perustuu ääniaaltoja välittävän aineen vaihteluihin, ja yhtälailla 

kuin ääni etenee ilmassa värähtelyinä, se värähtelee myös kehossamme (Tervaniemi 

2003, 233). Musiikin kokemisessa ”eri aistien kautta välittyvä musiikki sulautuu 

kokemuksellisesti yhdeksi” (Arho 2004, 180). Kokemuksesta tulee eri tavalla 

merkityksellinen, kun esiintyjät ja kokijat ovat samassa tilanteessa ja tilassa. Musiikki 

saa livetilanteessa erilaisia merkityksiä ja merkitykset myös välittyvät eri tavoin.  
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Jazzgenressä keskittyneen kuuntelemisen kautta kokemuksen syntymisessä korostuu 

mieli, mutta kokemuksen rajaaminen mielelliseksi ei anna kattavaa kuvaa siitä, mitä 

musiikin kokeminen Koli Jazz -festivaalillakin on. Kokemuksessa on läsnä myös keho, 

koska hyvin monet asiat musiikista välittyvät meille kehollisesti. Koli Jazzin tapauksessa 

musiikin näkeminen on nimenomaan tärkeässä asemassa. Keskittyneen kuuntelemisen, 

muusikoiden seuraamisen ja vuorovaikutuksen kautta musiikkiin pystyy syventymään eri 

tavalla kuin pelkkää levyä kuunnellessa, jolloin myös kokemus musiikista on hyvin 

erilainen kuin levyä kuunneltaessa. 

 

Huomattavaa on, että joillain Koli Jazz -kävijöillä musiikkiin syventyminen ei rajoitu 

pelkästään keikan seuraamiseen. Yksi kävijöistä kertoi festivaalipäivien aikana jo 

etukäteen miettivänsä illan esiintymisiä ja sitä, millaisia mielikuvia hänellä esiintyjistä 

on, ja keikkojen jälkeen puolestaan pohtivansa sitä, miten mielikuvat ja varsinaiset 

musiikkikokemukset vastasivat toisiaan. Musiikkiin syvennytään siis jo ennen 

esiintymisiä ja toisaalta kokemuksia käydään läpi esiintymisten jälkeen. Kokemus ei 

tällöin rajoitu vain esiintymishetkeen vaan kävijä virittäytyy tilanteeseen etukäteen ja käy 

läpi kokemaansa jälkikäteen. Tällaisen kokemuksen syntymisen jälkeisen reflektoinnin 

kautta koetun tilanteen merkitykset aukeavat ja yksilö pystyy ymmärtämään kokemaansa 

ja sitä, mikä tapahtuneen merkitys hänelle on (Hytönen 2010, 33).  

 

Musiikin kokonaisvaltainen kokeminen tapahtumassa voi joidenkin kohdalla johtaa 

vaikutuksiin, jotka tekevät kokemuksesta kävijälle hyvinkin merkityksellisen. 

”Yleensähän musiikki mulle antaa semmosta, että minä jaksan paljo 

paremmin arjessa ja. Mullehan jää kaikki niin ku tavallaan… Sillä tavalla, 

että minä vielä monta päivää jälkeenpäin niitä tavallaan nieleskelen niitä, 

mitä mä oon kuullu siellä.” (H5, 69–72.) 

 

Haastateltava koki saavansa musiikista ja tapahtumakäynnistä voimaa jaksaa arjessa, ja 

pohtimalla musiikkia ja kuulemaansa ja kokemaansa jälkeenpäin, hän koki saavansa 

käynnistä itselleen vielä jotain pitkään tapahtuman jälkeenkin. Tässä tapauksessa 

musiikkikokemus on selvästi jo hyvin vaikuttava ja kävijällä on hyvin vahva suhde 

kokemaansa. Käynti on antanut energiaa ja synnyttänyt ajatuksia. Tällaisessa tapauksessa 

voidaan puhua jo elämyksestä, koska kävijän kokemus on niin voimakkaasti vaikuttava 

ja on jäänyt mieleenpainuvasti kävijän mieleen.  
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5. PAIKKA JA TILA 

 

5.1 Fyysisen tapahtumatilan merkitys 

 

5.1.1 Tilan koko 

 

Koli Jazzin tapauksessa paikalla ja tilalla on selkeästi keskeinen merkitys 

festivaalikokemuksen kannalta. Kokemuksia tutkittaessa ei ole hedelmällistä käsitellä 

paikkaa pelkkänä objektiivisena maantieteellisenä kohteena vaan mielekkäämpää on 

tarkastella paikkaa sosiaalisesti tuotetun tilan ja henkilökohtaisesti koetun paikan 

yhdistelmänä. Paikka syntyy ja määrittyy ihmisen toiminnan kautta ja samaan aikaan 

paikka määrittää sosiaalista toimintaa. Paikan kokemisessa ruumiillisuudella on myös 

oma merkittävä osansa, koska ”keho mahdollistaa materiaalisen maailman kokemisen ja 

aistimisen”. (Hyvärinen 2014, 9–25.) Yhtälailla kuin paikka määritellään osaltaan 

sosiaalisesti tuotetuksi, myös tila voidaan ymmärtää sosiaalisten prosessien 

muodostamana. Ihmisten toiminta rakentaa tilaa, mutta vastavuoroisesti myös tila ohjaa 

sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden muodostumista (Hyvärinen 2014, 16). Tätä 

tilan toimintaa ohjaavaa piirrettä sivusin jo aiemmin luvussa 4.2 kirjoittaessani siitä, 

miten ravintolatila ohjaa yleisöä toimimaan ja miten tila tätä kautta vaikuttaa musiikin 

kokemiseen.  

 

Tila vaikuttaa muillakin tavoin oleellisesti siihen, miten Koli Jazz -kävijät ovat kokeneet 

tapahtuman. Grill it! Koli -ravintolan koettiin fyysisenä tilana olevan jazzille sopiva. 

Hytösen (2008, 84) mukaan jazzia ei nähdä rock-klubeille tai konserttisaleihin sopivana 

musiikkina, ja Koli Jazzin tapahtumatilan voidaan katsoa sijoittuvan johonkin näiden 

kahden välille. Vaikka ravintola ei olekaan musiikkia varten tehty, pienen kokonsa 

vuoksi se koetiin mielekkäänä paikkana jazzin kuuntelemiseen. Ravintola on 

konserttitilana melko pieni ja monet haastateltavat kokivat sen olevan positiivinen asia.  

”No se [musiikin kuunteleminen] on aika intiimiä itseasiassa, koska se sali 

on sen verran pieni” (H9, 61). 

 

Jazzgenren sisällä nimenomaan pienet esiintymistilat on koettu miellyttävimmiksi ja 

optimaalisimmiksi, koska pienessä tilassa yleisö on muusikoita lähellä. Tällöin 

muusikoiden ja yleisön välinen vuorovaikutus muodostuu voimakkaammaksi ja 

merkityksellisemmäksi, ja tilaan ja tilanteeseen syntyy intiimi ja läheinen tunnelma. 

(Hytönen 2010, 102.) Tämä tuli toistuvasti esille tutkimukseni haastatteluissa. Pieneen 
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tilaan ei mahdu kovin paljoa ihmisiä, jolloin ihmismäärä pysyy pienenä ja ihmiset lähellä 

toisiaan. Koska myös muusikot ja yleisö ovat lähellä toisiaan eikä heitä ympäröi tyhjä 

tila, myös musiikin kokemisesta tulee intiimimpää. Tilan ansiosta koko 

tapahtumatilanteesta syntyy kävijälle lämmin tunne.  

 

Tilan asettelu ja rakenteet vaikuttavat myös omalta osaltaan ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen. Perinteisissä konserttisaleissa muusikot nostetaan tilan ja sen 

rakenteiden asettelun välityksellä symbolisesti yleisön yläpuolelle korkeampaan 

asemaan, jolloin vuorovaikutus muuttuu yksipuoliseksi ja yhteys muusikoiden ja yleisön 

välillä voi jäädä olemattomaksi (Hytönen 2010, 113). Pienessä tilassa tällainen voidaan 

välttää, koska esiintymislava on usein pieni ja matala ja yleisö on lähellä lavaa. Pienessä 

tilassa muusikoiden ja yleisön läsnäolon voi tuntea konkreettisemmin, ja esiintyjien ja 

yleisön välinen kontakti voi muodostua sekä auditiiviseksi että visuaaliseksi, koska 

molemmat osapuolet voivat nähdä toisensa (Hytönen 2008, 87). Koli Jazzin tapauksessa 

lava on tilan nurkassa eikä se ole niin keskiössä kuin ehkä keikkatilanteissa yleensä. 

Kuten yksi haastateltava sanoi ” bändit esiintyi siellä taustalla” (H4, 70). Tilan pienestä 

koosta johtuen lavan asettelu tilan nurkkaan ei kuitenkaan johda siihen, että yhteys 

muusikoiden ja yleisön välillä katoaisi, koska tila kokonaisuudessaan on pieni. Asettelua 

merkittävämpää on tilan koko ja se tekee tilassa olemisesta ja tilanteen kokemisesta 

intiimiä. Tällainen läheinen ja tuttavallinen ilmapiiri on omiaan tekemään 

festivaalikäynnistä hyvin henkilökohtaisen. Tapahtuma ei ole vain joku tapahtuma vaan 

intiimiyden vuoksi kävijä voi kokea sitoutuvansa tapahtumaan henkilökohtaisemmin. 

Käynnistä voi tulla mieleenpainuvampi elämys, kun kävijä kokee tapahtuman olevan 

läheinen itselleen. 
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Kuva 1. Osa tapahtumatilasta eli Grill It! Koli -ravintolasta vuoden 2014 tapahtuman aikaan. 

 

Suomessa jazzmuusikot ovat kokeneet kesäfestivaalien esiintymistilat monesti huonoiksi, 

koska tilat ovat usein suuria väliaikaisia telttoja, joissa esiintymiskokemus ei muodostu 

merkitykselliseksi (Hytönen 2008, 97). Koli Jazz festivaalina poikkeaa tästä, koska 

tapahtumassa bändit eivät esiinny festivaaleille tyypillisesti ulkona festivaaliteltoissa 

vaan sisätiloissa. Näin ollen olosuhteet lähestyvät enemmän positiivisemmiksi 

esiintymispaikoiksi koettuja jazzklubeja ja tapahtuman ja tilanteiden positiivisesta 

merkityksellistämisestä tulee todennäköisempää (Hytönen 2008, 97). Koli Jazzissa 

yhdistyy siis monesti kesäisiin ulkotiloihin liittyvä festivaalitunnelma sekä jazzille 

otollisemmat esiintymistilat. 

 

Pienen esiintymistilan on todettu myös voivan vaikuttaa siihen, miten muusikot 

esiintyvät. Jazzmuusikot kokevat usein luovuutensa pääsevän esiintymisessä paremmin 

valloilleen pienessä esiintymistilassa (Hytönen 2010, 107). En itse haastattelut Koli 

Jazzeilla esiintyneitä muusikoita, mutta järjestäjien ja haastateltavien kertoman 

perusteella sai vaikutelman siitä, että Koli Jazzien ilmapiiri saa muusikot venymään 

upeisiin musiikillisiin suorituksiin.  

”Yleensä tuommosessa festaritapahtumassa sitten se on vähän toisenlainen 

meininki niissä konserteissa, että siellä vähän soittajatkin venyy niin kun eri 

tavalla. Että minä oon huomannu sen, että se on lähinnä tommonen, kun 

jazzmuusikot on tollasia hyvin pitkälle improvisaatiotyyppiä, että sitten se 

luovuus pääsee niin kun siellä hyvin pitkälle eri tavalla esiin kun jossain 

tuolla normaalissa jazzkerhon tapahtumissa.” (H5, 31–35.) 
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Jazzkerho -76 järjestää jazzkeikkoja Joensuussa esimerkiksi Teatteriravintolan terassilla, 

joka tilana on pienempi kuin Koli Jazzin tapahtumapaikka, joten pelkkä tilan koko ei 

tässä tapauksessa selitä luovuuden valloilleen pääsemistä. Kyse onkin todennäköisesti 

festivaalimaisen tapahtuman sekä paikan ja tilan yhdistelmästä. Paikan luomat olosuhteet 

ja koko viikonlopun kestävä tapahtuma luovat tietynlaisen olotilan ja pienessä tilassa 

yhdessä oleminen luo intiimin vuorovaikutuksellisen tunnelman. Tästä syntyy se 

erilainen ilmapiiri, jonka myötä muusikoiden luovuus saa uusia ulottuvuuksia. Jazzin 

suhteen kokematon kävijä ei välttämättä huomaa tätä eroa, mutta kuten edellä mainitun 

haastateltavan kohdalla käy ilmi, jazzgenren hyvin tunteva kävijä huomaa eron ja 

musiikkikokemuksesta voi tulla vaikuttavampi, kun kävijä tietää todistavansa 

ainutlaatuista ja erityisen hienoa esitystä. 

 

5.1.2 Tilan asettelu 

 

Kokemukseen vaikuttaa myös se, miten esiintymislava, muusikot, äänentoisto ja ihmiset 

asetellaan tilaan (Hytönen 2010, 105). Kuten aiemmassa luvussa tuli ilmi, Koli Jazzissa 

bändit esiintyvät tilan yhdessä nurkassa ja yleisö istuu salissa ruokapöydissä. Ruokasali 

on tilan perällä ja sitä ennen ravintolaan tullessa tilassa on niin sanottu baarin puoli, 

johon ei tarjoilla ruokaa ja jonka puolelle tapahtuman aikana ei tehdä pöytävarauksia. 

 

Tapahtumassa käytetään vahvistimia, ja äänentoistosta vastaavat henkilöt, jotka 

sijoittavat äänentoistolaitteet tilaan parhaalla katsomallaan tavalla. Äänentoistolla ja sen 

asettelemisella pyritään vaikuttamaan siihen, että musiikki kuuluisi tilassa 

mahdollisimman miellyttävästi. Musiikin volyyminen kokeminen on hyvin yksilöllistä, 

joten samassa kohtaa istuvista kuulijoista toinen saattaa kokea musiikin miellyttävänä 

kun taas toinen pitelee jo korviaan ja ärsyyntyy musiikin äänekkyydestä. Siinä mielessä 

haastatteluni eivät tuoneet esiin mitään kovin erityistä tai yllättävää. Musiikin 

äänenlaadusta ei haastatteluissa puhuttu muuten kuin todettaessa, että tila ei ole paras 

mahdollinen musiikin kuunteluun.  Pari haastateltavaa mainitsi äänen voimakkuuden 

kertoessaan, että olivat kokeneet olonsa tilassa epämukavaksi, koska musiikki kuului 

liian kovaa.  

 

Yksi haastattelu toi esiin kuitenkin mielenkiintoisen seikan tilan ja äänentoiston asettelun 

sekä tapahtumasta syntyvän kokemuksen yhteydestä. Kuten aineistoa esitellessäni (luku 

1.4.1) kerroin, haastateltavieni joukossa oli yksi henkilö, joka vuonna 2014 meni 
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tapahtumaan yhdeksi illaksi vain kuuntelemaan musiikkia eikä ruokaillut tapahtumassa. 

Ravintola oli tuolloin täyteen varattu ja haastateltavani yllätykseksi ei-ruokailijoille ei 

ollut tilassa istumapaikkoja missä kuunnella musiikkia. Sen sijaan jos keikat halusi 

nähdä, oli ainut mahdollisuus seistä ravintolan käytävällä seinustan vieressä. Muuten 

haastateltava olisi ollut joko ravintolan työntekijöiden tiellä, seisonut ruokailijoiden 

edessä tai istumaan halutessaan sijoittunut ravintolan baarin puolelle minne keikkoja ei 

nähnyt.  

 

Haastateltava seisoi lähellä lavaa seinustan vierellä ja toinen vahvistimista oli sijoitettu 

lavan eteen seinustalle lähelle tätä paikkaa. Haastateltava seisoi siis vahvistimen edessä 

muutaman metrin päässä vahvistimesta, ja tämä vaikutti negatiivisesti haastateltavan 

olotilaan ja kokemukseen tapahtumasta.  

”Tosin se sitten niin ku, sit ne muut puitteet sitten vähä yllätti, että siel ei 

niin ku voinukkaa esimerkiks istua ja silleen olla niin ku rennosti vaan siinä 

sitte seisottiin väistellen tarjoilijoita. -- Et kyllähän se silleen vaikutti, et 

eihän se niin rentoo ollu se oleminen siellä. Ja sit se näkyvyys, et ei siellä, 

siel ei voinu esimerkiks liikkua. Ja ettiä itelleen semmosta paikkaa mistä ois 

nähny hyvin tai sitte kuullu eri tavalla.”  

(H3, 17–20; 89–91.) 

 

Koko tapahtuman ajan haastateltava koki, että kyseinen paikka seinän vierustalla ei ollut 

kovin miellyttävä musiikin kuuntelemiseen, ja tilan asettelun vuoksi hänellä ei 

kuitenkaan ollut vaihtoehtoja valita paikkaansa, koska olisi kokenut epäkohteliaaksi 

mennä seisomaan ihmisten ruokapöytien eteen. Musiikin volyymin kannalta kyseisellä 

paikalla seisominen koitui illan viimeisen bändin kohdalla jo hyvin epämukavaksi. 

Tuolloin volyymi oli haastateltavan mukaan jo niin kovalla, ettei kyseisellä paikalla 

voinut enää olla. Tämä johti siihen, että hän jätti viimeisen keikan kuuntelemisen kesken 

jo hyvin alkuvaiheessa ja lähti tapahtumasta kokonaan, koska tilasta oli vaikea löytää 

muuta paikkaa, jossa keikkaa olisi voinut kuunnella ja seurata. 

 

Koli Jazzin tapauksessa tapahtuman luonteeseen kuuluu ravintolaruokailu, joten 

luonnollisesti järjestelyissä ja tilan asettelussa keskitytään ruokapöytien asetteluun ja 

siihen, että tila toimii ruokailijoiden näkökulmasta. Samaan aikaan muut kävijät voivat 

kuitenkin kokea tilan ja tapahtuman negatiivisesti. Pahimmillaan tilan asettelu johtaa 

tilanteeseen, jossa kävijän kokemus tapahtumasta kokonaisuudessaan jää negatiiviseksi. 

Kyseinen haastateltavakin toivoi, että tilajärjestelyä mietittäisiin uusiksi, jotta nekin, 

jotka eivät tule ravintolaan syömään, voisivat nauttia tapahtumasta. Tilan asettelu ja se, 
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miten se rajoitti ei-ruokailijoiden olemista, vaikutti hänen kohdallaan tapahtuman 

kokemiseen negatiivisesti ja esti sen, että kyseinen haastateltava olisi voinut täysin 

rentoutua ja nauttia tapahtumasta. 

 

5.1.3 Tunne tilaan kuulumisesta 

 

Kokemuksen positiivisuutta voi korostaa tunne siitä, että kuuluu tilaan ja tuntee paikan ja 

tilan (Hytönen 2010, 106). Suurin osa haastateltavistani oli tapahtuman vakiokävijöitä eli 

tapahtumapaikka on heille jo ennestään tuttu ja koska he vuodesta toiseen käyvät 

tapahtumassa, heillä on ilmiselvästi positiivisia kokemuksia tapahtumasta. Aiempien 

käyntien positiiviset kokemukset ja niistä jääneet muistikuvat ovat omiaan luomaan 

tunnetta, että tila ja paikka ovat tuttuja ja että kävijä kuuluu tilaan ja sitä kautta on myös 

osa tapahtumaa.  

 

Tunne tilaan kuulumisesta syntyy Koli Jazzin tapauksessa myös tilan asettelun ja sitä 

kautta tilassa olemisen kautta. Myös tämä nousi esille joukosta poikkeavan 

haastateltavani kokemusten kautta. Koska hän seurasi tapahtuman keikkoja seisaaltaan 

ravintolan seinustan vierestä, hän koki olevansa ihmisten tiellä ja liian lähellä 

ruokailijoita, ja lisäksi hän koki, ettei tila antanut mahdollisuuksia asettua muuhun 

kohtaan.  

”Mutta tuota, kyllä mä toivosin, että sitä niin kun mietittäs vähän 

toiseltakin kannalta sitä tilajärjestelyä, että sinne vois sitte. Siitä samalla 

kertaa niin kun voi nauttia nekin, jotka ei tule sinne syömään. Kun nyt niin 

kun näki sen, että se ruokailu on suosittua, niin miksei sitten vois sitä niin 

kun laventaa sitä kävijäkantaa sillä tavalla, et sinne vois tulla sitten 

muutenki.” (H3, 118–121.) 

 

Haastateltavan puheessa tuli esille se, että vaikka ketään ei tietenkään kielletä tulemasta 

tapahtumaan pelkästään kuuntelemaan musiikkia ilman ruokailua ja pöytävarausta, tila ja 

sen mahdollistamat tavat olla tilassa voivat saada kävijälle aikaan tunteen siitä, ettei 

hänelle ole tapahtumassa paikkaa. Kyseinen haastateltava tunsi olevansa muiden tiellä, ja 

tämä teki hänen olonsa epämukavaksi. Fyysinen tapahtumatilassa oleminen on edellytys 

sille, että koet olevasi osallinen ja tässä tilanteessa haastateltava koki, ettei ole osa 

tapahtumaa toisin kuin varmasti suurin osa ruokapöydissä istuvista. Kävijän 

näkökulmasta keikkatilaan tuleminen pelkästään kuuntelemaan musiikkia eikä 

kuluttamaan ravintolan palveluita tuntuu tapahtuman käyttäytymiskoodiston vastaiselta, 

vaikkei sitä suoranaisesti kielletäkään. Vaikka haastateltavalle selkeästi tärkeintä 
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käynnissä oli musiikin kuunteleminen ja hän sai tapahtumassa musiikista myös 

positiivisia kokemuksia, tunne tilaan kuulumattomuudesta vaikutti negatiivisesti siihen, 

miten hän koki tapahtuman kokonaisuudessaan.  

 

Tämän kertomuksen perusteella positiivinen tunne tapahtumaan kuulumisesta on tilan ja 

sen tarjoamien toimintamahdollisuuksien kautta mahdollista pääasiassa niille, joilla on 

varaa kuluttaa ravintolaruokailuun. Kaikilla ei ole varaa niihin ravintolan palveluihin, 

jotka tapahtumassa liittyvät kokonaisvaltaiseen nautinnolliseen tapahtumakokemukseen. 

Kaikilla ei siis toisin sanoen ole varaa kokemukseen ja elämykseen, jonka tapahtuma 

parhaimmillaan voisi tarjota. 

 

5.2 Ympäristön merkitys 

 

5.2.1 Luonto ja Kolin maisemat 

 

Tapahtuman järjestäjät mainitsivat, että Koli ja sen kansallismaisemat ovat koko 

tapahtuman lähtökohta, ja myös jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että Koli on 

paikkana hieno ja tapahtuman ympäristö ainutlaatuinen. Rakennettua ympäristöä eli 

hotellia ympäröivä miljöö on aineistoni perusteella Koli Jazzin tapauksessa kokemuksen 

kannalta vähintään yhtä merkittävä kuin hotelli ja ravintola eli ne rakennetut tilat, joihin 

tapahtuma sijoittuu. Useat haastateltavat olivat sitä mieltä, että tapahtuman siirtäminen 

eri ympäristöön vaikuttaisi oleellisesti tapahtuman olemukseen, ja monet olivat hyvin 

ehdottomia sen suhteen, että tapahtuma ei toimisi missään muussa paikassa samalla 

tavoin. Tapahtuman siirtäminen muualle poistaisi sen ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden. 

Näin ollen se, mikä tapahtumasta tekee ainutlaatuisen ja erilaisen on nimenomaan Kolin 

ympäristö. 

 

Suurin osa kävijöistä on oppinut kulttuurimme kautta arvostamaan Kolia paikkana, koska 

kyseessä on tunnettu suomalainen kansallismaisema, joka on ”tunnistettava osa 

kansallista historiaamme ja identiteettiämme” (Hallikainen, Sievänen, Tuulentie & 

Tyrväinen 2014, 44). Tämä kulttuurisesti opittu tieto sitoutuu osaksi sitä, miten kävijä 

aistii ympäristöä ja tämä puolestaan muokkaa sitä, miten paikka koetaan ja millaisia 

merkityksiä se saa (Karjalainen 2004, 55). Koska Koli on opittu tuntemaan Suomessa 

kansallismaisemana ja siihen liittyy kansallisromanttinen ajatus suomalaisuudesta, 

monella festivaalikävijällä on jo ennen tapahtumaa tunne ja ajatus, että paikka on 
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merkittävä. Tämä on vaikuttanut siihen, että tapahtumapaikka koetaan merkityksellisenä 

ja näitä merkityksiä liitetään myös Koli Jazziin tapahtumana. 

 

Kulttuurisesti jaettujen näkemysten lisäksi paikan kokemiseen Koli Jazzeilla vaikuttavat 

yksilön omat kokemukset. Paikan kokemus ja sitä kautta festivaalikokemus määrittyy 

hyvin persoonakohtaisesti, ja kokemukseen vaikuttavat yksilön sisäiset mielikuvat, arvot, 

aiemmat kokemukset ja esimerkiksi harrastukset (Forselles-Riska 2006, 218). Tämä tulee 

hyvin esille siinä, mitä eri asioita haastateltavat nostivat paikasta ja ympäristöstä esille. 

Toiselle paikasta tekivät merkittävän vesiputoukset ja lumikiteet, toiselle paikan 

kulttuuriperintö ja kolmannelle tärkeää oli se, että Kolilla pystyy laskettelemaan.  

 

Kaikkia kävijöitä yhdistää paikan suhteen se, että Koli Jazzin varsinaista 

tapahtumapaikkaa ympäröi pääasiallisesti luonto ja monet kävijät kertoivat liikkuvansa 

siellä tapahtumaviikonlopun aikana. Kehollisuutensa ja aistimellisuutensa kautta ihminen 

on osallisena ympäristössä, jolloin ympäristöstä tulee eletty ympäristö nähdyn 

ympäristön tai maiseman sijaan. Eletty ympäristö puolestaan on henkilökohtaisempi kuin 

pelkkä nähty ympäristö. Paikasta tulee sen myötä koettu ja siihen liittyy muistoja ja 

odotuksia. (Karjalainen 2004, 55.) Luonnossa liikkuessaan ihminen elää ympäristöä ja 

paikkaa. Hän ei vain näe ympäröivää luontoa vaan on keskellä luontoa. Se, että elää 

uniikiksi miellettyä maisemaa ja paikkaa, on usealle Koli Jazz -kävijälle kokemuksena 

ollut mieleenpainuva. Parin haastateltavan kohdalla luonnon kokeminen oli vaikuttanut 

heidän olotilaansa hyvin positiivisesti. He olivat kokeneet luonnon läsnäolon ja 

luonnossa olemisen rauhoittavan heitä. 

”H: Ja kun Koli on mikä on ja se maisema ja kaikki miten se oli kaunista 

silloinkin. Aurinko paisto ja oli puut huurussa ja maisema valkosena siellä 

ylhäällä, niin tuota. On sillä. Sillä saa semmosen tietynlaisen rauhan myös 

sitä kautta sitten.-- Otettiin hirveesti valokuvia sen mun ystävättären 

kanssa. Et sehän oli semmosia ahaa-elämyksiä, että kato tuota ja kato tätä 

ja [äänensävy muuttuu innostuneeksi] vesiputouksia ja tämmösiä löyty 

sieltä, mitkä oli valunu sieltä kalliosta ja ne oli jäätyny ja lumikiteitä ja 

kaikkee. Et se oli sellasta, sellasta vaan. [nauraa] 

E: ahaa-elämyksiä 

H: nii justiin kyllä. Että luonto on kaunista ja kaikki se mitä on siinä 

viikonlopun aikana saanu ni.” (H4, 142–151.) 

 

Haastateltava silminnähden eläytyi kertomaansa kun hän kuvaili sitä, mitä oli 

viikonlopun aikana nähnyt luonnossa. Hänen koko olemuksensa kertoi siitä, että hän oli 

kokenut paikan hyvin merkityksellisesti ja mieleenpainuvasti. Jälkeenpäinkin asiasta 

puhuessaan hän selvästi innostui muistellessaan kokemaansa ja luonnon kauneuden 
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näkeminen ja kokeminen oli selvästi hänen kohdallaan, haastateltavan omien sanojenkin 

mukaan, saanut aikaan elämyksen. 

 

Jo ennen varsinaisen tapahtumaohjelman eli musiikkiesitysten alkua kävijää ympäröivät 

luonnon lähellä olemisen kautta olosuhteet, jotka useimmille saavat aikaan rentoutuneen 

ja rauhallisen olotilan. Yksi haastateltavista sanoi miljöön sykähdyttävän häntä joka 

kerran kun hän menee tapahtumaan. Muistan itsekin varsin hyvin hetken, kun matkustin 

tapahtumapaikalle. Lumiset puut kaartuivat autotien molemmilla reunoilla ja tietä 

ympäröi paksuja valkeita kinoksia tulviva maisema. Tämä tykkylumimaisema oli saanut 

monessa kävijässä aikaan hyvin positiivisia tuntemuksia ja sitä kautta tarjonnut kävijälle 

omakohtaisen esteettisen ja vaikuttavan kokemuksen ennen tapahtuman varsinaista 

alkua. Jo tapahtumapaikalle matkustaessaan kävijä voi siis kokea elämyksen.  

 

Ympäröivä luonto on useiden haastateltavien mielestä vahvasti läsnä myös itse 

tapahtumatilassa, koska ravintolan yksi seinä on lasia ja ravintolasta avautuu tapahtuman 

aikaan näkymät lumiseen luontoon. Kävijän on siis mahdollista kokea Kolin luonto 

ollessaan sisätiloissa ja nauttiessaan musiikista ja ruuasta, mikä hyvin harvassa 

tapahtumatilassa on mahdollista.  

”Kyllä se on iso merkitys, että kyllähän sitä kun kuuntelee musiikkia ja 

samalla kattelee ikkunasta ulos tuonne Pieliselle, niin onhan se. On se 

mahtava tunne. Et siinä tavallaan tollanen musiikki ja kuvataide tavallaan 

niin kun on rinnakkain aika pitkälti. Että se kaikenlainen visuaalisuus kyllä, 

mitä niin ku ihmisessä on niin se pääsee siellä valloilleen.” (H5, 125–128.) 

 

Kävijän kommentti tuo esille sen, että tapahtumatilassa olemiseenkin liittyy tietynlainen 

luonnon estetiikka. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet ravintolatilan 

maisemien olevan tärkeitä. Joku oli myös sitä mieltä, että ravintolatilan ulkopuolella 

olevalla maisemalla ei ole merkitystä koska talvipimeällä illalla keikkojen aikaan et näe 

mitä ikkunan takana on.  
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Kuva 2. Näkymä ravintolatilasta vuoden 2014 tapahtuman aikaan. Taka-alalla ikkunat, joista näkyy luminen 

talvimaisema. 

 

Ravintolatilasta näkyvän maiseman lisäksi hotellin tiloissa oleminen vaikuttaa monen 

kävijän olotilaan jo senkin vuoksi, että hotellia ympäröi luonto. Festivaalin järjestäminen 

pienellä paikkakunnalla lähellä luontoa ja kaukana isompien kaupunkien 

kulttuurikeskuksista voi saada aikaan sen, että festivaalilla voidaan keskittyä 

syvällisemmin itse musiikkiin (Cantell 1993, 12). Paikkavalinnalla pyritään siis 

korostamaan festivaalin sisältöä, joka on yksi tärkeimmistä festivaalikokemukseen 

vaikuttavista tekijöistä. Kaupunkiympäristöstä poiketen lähellä ei ole myöskään muita 

aktiviteetteja tai tekijöitä. ”Nyt kun lähet tästä Joensuusta ajamaan autolla Kolille ja oot 

siellä ni ei tuu mieleen, että lähenpä käymään vaikka grillillä tuossa välillä, kun sieltä ei 

pääse mihinkään” (H3, 62–71). Koli Jazzeilla ympäröivä luonto luo kävijälle olotilan, 

jossa ajatus ei harhaile siihen, mitähän muuta voisin illan aikana tehdä, vaan tapahtuman 

sijainti keskellä luontoa saa keskittymään tapahtumaan ja siellä olemiseen. Ympäröivät 

olosuhteet omalla tavallaan sulkevat yleisön tapahtumatilaan ja luovat kollektiivisuuden 

tunnetta (Hytönen 2008, 89). Tämä vaikutti monen haastateltavan kohdalla positiivisesti 

tapahtuman kokemiseen.  

 

Tärkeää tuntui olevan myös se, että jazzin koettiin sopivan tapahtumapaikkaan. Tai 

vaihtoehtoisesti tapahtumapaikan koettiin sopivan jazzille. Toisen järjestäjän mukaan 

jazz rauhallisena musiikkityylinä sopii Kolille hyvin, koska Koli on kulttuuriin, 

rauhoittumiseen ja luontoarvoihin liittyvä paikka (H2, 131–134). Musiikki vaikuttaa 
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ihmisten toimintaan tilassa ja musiikkia käytetään usein rakentamaan tunnelmaa ja 

luomaan tuntua tietynlaisesta tilasta ja paikasta (Connell & Gibson 2003, 192). 

Jazzmusiikin koetaan Koli Jazzeilla tukevan luontoon liittyviä merkityksiä kuten 

rauhoittumista ja musiikilla vahvistetaan sitä tunnelmaa, joka tapahtumatilassa paikan ja 

ympäristön vuoksi vallitsee. 

 

Fyysistä tapahtumatilaa ympäröivä luonto on myös omiaan korostamaan tapahtuman 

intiimiyttä. Ympäristölliset tekijät voivat Hytösen (2008, 89) mukaan muuttaa 

esiintymistilojen dynamiikkaa niin, että esimerkiksi väliaikainen suuri esiintymistila 

muuttuu intiimiksi ja merkitykselliseksi. Koli Jazzissa ravintolasta esiintymistilaksi 

muutettu tila saa erityislaatuisen dynamiikan ympäröivän luonnon vaikutuksesta. 

Ympäristö korostaa entisestään ravintolatilan pienuutta ja intiimiyttä luoden tilasta 

merkityksellisemmän kävijöille. Kaiken kaikkiaan luonnon keskellä oleminen ja 

irrallisuus muusta maailmasta ja kaupunkiympäristöstä ovat selkeästi tapahtuman 

merkityksellisen kokemisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ja mahdollistavat monelle 

kävijälle paikan elämyksellisen kokemisen rauhoittumisen, esteettisten kokemusten ja 

luonnosta nauttimisen muodossa. 

 

5.2.2 Paikan luomat arjesta poikkeavat olosuhteet 

 

Se, että Koli Jazz on kaksipäiväinen festivaali, tarkoittaa jo festivaali-käsitteen 

mukaisesti sitä, että kyseessä on arjesta poikkeava juhla. Arjesta poikkeavan 

tapahtumasta tekee tapahtuman festivaaliluonteen lisäksi erityisesti tapahtuman paikka.  

 

Syrjäisemmillä tapahtumapaikoilla yleinen trendi Cantellin (1998, 35) tutkimusten 

mukaan on se, että festivaalin yleisöstä suurin osa on ei-paikkakuntalaisia, jotka ovat 

matkustaneet paikkakunnalle festivaalia varten. Festivaalien järjestäjien näkökulmasta 

kohdeyleisö koostuukin useimmiten festivaalin edustaman taiteenalan harrastajista ja 

siihen erikoistuneesta yleisöstä, riippumatta siitä, mikä on yleisön kotialue (Kukkonen 

2000, 39). Haastateltavien puheiden perusteella Koli Jazzissa käy paikallisia, mutta 

suurin osa kävijöistä matkustaa paikalle kuitenkin kauempaa. Tapahtumapaikalle 

matkustaminen on yksi tekijä, joka tekee käynnistä merkityksellisen.  

”Mä ajattelen, että se on niin kun irrottautuminen. Et en mä muuten oo 

Kolilla yötä koskaan ja näin. Että sä oot niin kun matkoilla jossakin. Jos on 

tuossa noin [viittaa Joensuuhun] niin kävishän siellä, totta kai, mutta 

jotenki mä. Se on kuitenki erilainen.” (H8, 103–106.) 



48 

 

 

 

Haastattelemilleni kävijöille merkittävää tapahtumassa oli nimenomaan kotoa pois 

oleminen ja se, että viikonloppu poikkesi arjesta. Yhden haastateltavan sanojen mukaan 

”sehän siinä on siis tässä nyt aivan keskeistä, että on kotoa pois” (H9, 163). 

Kokemukseen vaikuttaa oleellisesti se, että kävijä matkustaa pois kotoa paikan päälle ja 

on siellä pidemmän aikaa kuin pelkällä konserttikäynnillä. Jo se, että ennen lähtöä 

orientoidut siihen, että matkustat paikalle, voi vaikuttaa kokemukseen. 

”Ehkä sitä lisäs sitä kokemusta seki, että sinne niin kun varta vasten 

mentiin [korostaa sanaa mentiin], että siellä. Et tehtiin pitkä matka sinne ja 

takasin ja, ja tuota noustiin hissillä sinne hotellille ja. Et kyllähän siinä 

tämmöset kaikki niin ku vaikuttaa et ei ollu ihan et menenpä, pyöräilenpä 

Kerubiin ja kuuntelen siellä keikan ja menen takasin kotia, että kyllähän 

siihen toi niin kun oman lisänsä sekin.” (H3, 33–37.) 

 

Haastateltavan ilmaisun ”lisäs sitä kokemusta” voidaan tulkita viittaavan siihen, että 

kokemus on jollain tapaa erilainen ja kenties mieleenpainuvampi kuin keikkailta 

kotikaupungin baarissa. Tapahtumaan ei voi mennä hetken mielijohteesta vaan sinne 

lähteminen pitää suunnitella etukäteen ja varata siihen tarvittava aika. Kuten Cantell on 

todennut, kokemuksena kotikaupungin maisemista poikkeavassa ympäristössä järjestetty 

festivaali on kävijälle usein hyvin erilainen kuin läheisellä kaupunkifestivaalilla 

käyminen. Vierailu toiselle paikkakunnalle tarkoittaa monille kävijöille irtaantumista 

arjesta ja totutusta elämänpiiristä. (Cantell 1998, 35.) Koli Jazz käynti on monelle 

kävijälle lomamatka ja tätä kautta festivaali kytkeytyy matkailukokemusten ja -elämysten 

tuottamiseen. 

 

Arjesta poikkeavan käynnistä voi monelle tehdä myös paikan olemus eli Kolilla 

tapahtumatilaa ympäröivä luonto. Kuten edellisessä luvussa 5.1.1 mainitsin, jo lumisissa 

maisemissa paikalle siirtyessään kävijä voi kokea maiseman sykähdyttävän ja 

johdattelevan kävijän olotilaan, joka poikkeaa arkisesta olotilasta. Maisemien 

muuttuminen asutusalueesta lumisiksi puiksi konkretisoi visuaalisesti kävijälle sen, että 

hän siirtyy arkisesta johonkin, joka poikkeaa arjesta ja tarjoaa erilaisia kokemuksia. 

Yhdelle kaupungissa asuvalle kävijälle tapahtumasta majoituspaikkaan poistuminen 

puolestaan tarjosi jotain unohtumatonta, joka poikkesi hänen arjestaan.  

”Illan päätteeksi kävelimme n. 3km kuunvalossa varaamallemme mökille 

mukavasti alamäkeen. Kaupungissa vaan ei voi kävellä pelkän kuun 

valossa. Täydellinen päätös illalle.” (K2, 29–32.) 

 



49 

 

 

Tällainen iltakävely kokemuksena voi poiketa hyvin paljon siitä, kun kävelee 

kaupunkialueella katuvalojen loisteessa kotiin illan päätteeksi. Luonnon läheisyys ei 

kaupunkilaiselle usein enää ole jokapäiväistä, jolloin paikka tarjoaa kävijälle 

mahdollisuuden kokea jotain tavallisista arkisista olosuhteista poikkeavaa (Hallikainen, 

et al. 2014, 36). Luonnon olosuhteet ovat kävijälle parhaimmillaan ikimuistoinen elämys, 

koska hän ei voi kokea vastaavaa normaaleissa arkiolosuhteissa. 

 

Arjesta poikkeavan tapahtumasta tekevät myös paikan tarjoamat palvelut. Koska suurin 

osa kävijöistä matkustaa Koli Jazziin kaeumpaa, tarkoittaa tämä myös sitä, että he 

majoittuvat Kolille. Sokos Hotel Koli onkin järjestäjien mukaan tapahtuman aikaan aina 

täyteen varattu. Hotellissa yöpyminen tarkoittaa sitä, että tapahtuman aikana kävijä 

pääsee nauttimaan hotellin palveluista. Hotelli hoitaa huoneen siivouksen ja ravintolan 

henkilökunta valmistaa ruuat, joten tapahtumassa käynti on kävijälle lomaa arkisista 

asioista kuten kotitöistä.  

”Kyllähän tossa on ihan erityislaatusta se, että se on semmosessa paikassa, 

jossa voi asua hyvin. Ja ikäänkun nauttia semmosesta lomasta siinä kaiken 

kaikkiaan. -- Että kyllähän esimerkiks Jazzkerho niin järjestää todella hyviä 

tapahtumia ja sillon jos on ollu joku Jazzliiton suurempi tapahtuma, niin on 

ollu erittäin onnistuneita ne heidän järjestämänsä. Mut se ois sitten 

semmonen, mitä muuallakin on. Eli aina jossain sopivassa tilassa sitten, 

sitten ne konsertit pidetään. Mut siitä jäis pois tämmönen nautiskelu, joka 

liittyy tähän, että oikeasti sehän on ihan mukavaa syödä siellä ravintolassa 

ja nauttia mitä ikinä sit haluaa sieltä tilailla. Et se palvelu on siinä 

kuitenkin, et ei oo mitään tämmöstä kenttäkeittiöö.” (H9, 102–109.) 

 

Kotoa poisolemiseen liittyy myös se, että tapahtuman aikainen toiminta on erilaista kuin 

arjen toiminta. Tapahtumassa käynti on usein kävijälle erilainen lauantai-illan viettotapa, 

kuten yksi haastateltavista sanoi. Myös tapahtumaan oleellisena osana kuuluva 

ravintolaruokailu voi poiketa monen kävijän kohdalla arkisesta ruokailutilanteesta, ja 

tapahtuman aikana yhdessä ruokailemiseen keskitytään ja siitä nautitaan.  

”Tänä päivänä siis toi ruokailu on menny meiltä suomalaisilta vähä 

semmoseks kiireiseks, että siinä mielessä tommosessa tilaisuudessa se 

ruokailuki on niin kun vähän erilainen. Että sinne voi, sinne mennään. 

Taikka ei mennä kiireen [painottaa sanaa kiireen] kanssa vaan sinne 

mennään ihan nauttimaan siitä.” (H5, 142–145.) 

 

Osa kävijöistä sanoi selkeästi tapahtumassa käymisen tavoitteena olevan rentoutumisen 

ja irtautumisen, mille arjesta poikkeavat olosuhteet tarjoavat hyvät lähtökohdat, ja monen 

kohdalla käyntikokemus olikin arjesta irrottava ja rentouttava. Kaikilla kävijöillä ei 

kuitenkaan ole tällaista tavoitetta, vaikka tapahtuma olisikin koettu rentouttavaksi. 
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Tapahtumaan mentäessä mielessä on vain se, että käynti kokonaisuudessaan miellyttää ja 

on nautinnollinen. Tällainen lähestymistapa tapahtumakäyntiin viittaa vahvasti 

elämysyhteiskunnan näkemykseen omasta olemisesta, jossa tärkeintä on nautinnollinen 

oleminen, joka mahdollistuu varallisuuden ja vapaa-ajan myötä (Noro 1995, 121–123). 

Huomattavaa on, että hotellin ja ravintolan palvelut luovat tapahtumalle sen kuluttamisen 

ulottuvuuden, johon kaikilla ei ole varaa. Arjesta irrottautuminen festivaalin muodossa 

on mahdollista vain niille, joilla on varaa kuluttaa matkailuun ja paikan palveluihin. 

 

5.2.3 Paikan kulttuurihistoria 

 

Kolin tapauksessa paikkaan liittyy vahvasti sen kulttuurihistoria, ja järjestäjät korostivat 

haastatteluissaan sitä, että kulttuuriperintö on merkittävässä roolissa Koli Jazzissa. Asia 

nousi esille myös haastatellessani yhtä kävijöistä. Hänelle tapahtuman ympäristö ja 

paikka olivat merkityksellisiä nimenomaan kulttuurihistorian vuoksi.  

”No ympäristö on siinä mielessä niin kun mulle aika semmonen tärkeeki 

asia, että kun on lukenu esimerkiks Sibeliuksesta ja Järnefeltistä ja näistä. 

Että miten paljon siellä on ihmisiä liikkunu ennen meitä ja just tällasia 

luovia tyyppejä. Niin aina sitä kattoo sillä silmällä, että mitä, miks ne on 

sieltä hakenu jotaki. -- Pekka Haloset ynnä muut ketä siellä on pyöriny 

siellä ja Edelfeltit ja ylleesähä siellä kaikki sen ajan muusikot ja taiteilijat 

kävi hakemassa jotaki. Et Koliha on hyvin pitkälti maalattu ja valokuvattu. 

Harmittaa vaan sikäli se, että tää nykyarkkitehtuuri ja tällanen ni se on 

tuonu siihen sellasta vähän, mistä minä en pidä sillä tavalla.” (H5, 102–

109.) 

 

Tieto ja ymmärrys kulttuurisesti merkittävistä paikoista kiinnittää yksilöä 

kokemuksellisesti näihin paikkoihin ja synnyttää osallisuutta ympäristöön ja 

kulttuuriperintöön. Yksilö pystyy niin sanotusti elämään kulttuuriperintöpaikkaa 

uudelleen. (Hyry-Beihammer, Hiltunen & Estola 2014, 7–8.) Osallistuminen Koli Jazziin 

paikassa, jonka kulttuuriperinnön tuntee, voi luoda vahvaa osallisuuden tunnetta. Kävijä 

kokee kuuluvansa paikkaan ja kiinnittyvänsä osaksi paikan historiaa ja kaikkia niitä, 

jotka paikalla ovat vuosien saatossa käyneet.  

 

Paikkaan kuulumisen kautta kävijä voi vahvistaa omaa identiteettiään valitsemalla ja 

korostamalla paikan menneisyydestä omien arvojensa mukaisia asioita (Forselles-Riska 

2006, 219). Kyseisen haastateltavan kohdalla Koliin liittyvän kulttuuriperinnön 

merkityksellisyyden voi tulkita vahvistavan haastateltavan omaa identiteettiä, johon 

kuuluu vahvasti luovuus ja taiteellisuus, koska hän mainitsi myöhemmin haastattelussa 

saavansa itsekin Koli Jazz käynneistä inspiraatiota, joka ruokkii hänen omaa luovuuttaan. 
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Erityisen suuri merkitys on siis sillä, että hän voi kokea olevansa osallisena siinä 

luovassa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvässä jatkumossa, joka Koliin paikkana liittyy. 

Haastateltava on tässä tapauksessa luonut omakohtaisen suhteen paikkaan ja sen 

kulttuuriperinteeseen ja sitoutunut paikkaan hyvin vahvasti. Sitä kautta hänen 

kokemuksensa Koli Jazzeilla olemisesta on muodostunut omakohtaiseksi ja 

merkitykselliseksi. 

 

Huomattavaa on, että tapahtuman sisällöllä eli jazzilla ei kuitenkaan ole paikkaan 

tapahtuman ulkopuolista historiallista kytköstä. Tapahtumaan ei liity paikallisen 

perinteen ja historian yhteys esitettävään musiikkiin, kuten esimerkiksi Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlissa (Cantell 1993, 10). Esiintymisympäristön historia ja 

ympäristölliset tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa kokemukseen ja luoda tilanteelle 

syvempiä merkityksiä (Hytönen 2008, 89). Kulttuuriperinnöstä puhuneet haastateltavat 

kokivat jazzin olevan osa historian jatkumoa ja sitä luovaa kulttuuriin liittyvää perintöä, 

joka paikkaan liittyy vaikka jazz musiikkigenrenä ei suoranaisesti liitykään Kolin 

kulttuurihistoriaan. 

 

5.2.4 Ajankohta 

 

Paikan kokemiseen kytkeytyy myös oleellisesti tapahtuman ajankohta eli tammikuu. 

Järjestäjän näkökulmasta ajankohdalla pyritään pienentämään Kolin matkailun 

kausiluonteisuutta ja hyödyntämään myös matkailusesongin ulkopuoliset hiljaisemmat 

ajankohdat (H2, 94–104; Honkanen 2001, 110). Tapahtuma sijoittuu ajankohtaan, jolloin 

joulun vietto ja uudenvuoden juhlinta ovat jo takana, mutta hiihtolomaan on kuitenkin 

vielä aikaa, ja monen kävijän mielestä tapahtuman järjestäminen tänä hiljaisempana 

aikana vuoden alussa oli positiivinen asia. Järjestäjän osalta sesongin ulkopuolinen 

tapahtuma-ajankohta on kuitenkin usein riski, ja tällaisissa tapauksissa festivaalien 

sisällön tulee olla niin korkeatasoista ja laadukasta, että se saa yleisön ”näkemään vaivan 

vapautuakseen arkielämän sosiaalisista rajoitteista ja mahdollisen huonon sään 

aiheuttamasta epämukavasta tunteesta” (Honkanen 2001, 121). Koli Jazzin kohdalla 

festivaalin sisältö tuntuu saavuttaneen yleisön silmissä tarpeeksi korkean tason, koska 

monelle tapahtumaan meno keskellä tammikuun pakkasia on itsestäänselvyys. 

 

Talvinen ajankohta ei kuitenkaan saa merkitystään vain sääolojen ja yleisön muun 

sosiaalisen elämän puitteissa vaan se vaikuttaa tapahtuman kokemiseen myös luomalla 
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festivaalille tietynlaiset esteettiset ja toiminnalliset puitteet. Ympäristö luo 

mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan ja näiden mahdollisuuksien puitteissa ”annamme 

ympäristölle tilannesidonnaisia merkityksiä” (Karjalainen, 2004, 53–54). Koli Jazzin 

kohdalla ajankohta vaikuttaa paljon ympäristön luomiin mahdollisuuksiin ja myös siihen, 

miten ympäröivä luonto kävijöille näyttäytyy (Hallikainen et al. 2014, 44). Talviaika luo 

erilaisia mahdollisuuksia kuin kesäaika ja näin ollen paikan merkitykset muotoutuvat 

erilaisiksi vuodenajasta riippuen.  

 

Ensinnäkin, talviaika mahdollistaa laskettelemisen ja muun talviurheilun yhdistämisen 

tapahtumassa käyntiin. Muutamalle kävijälle laskettelu olikin merkittävä tekijä 

tapahtuman kiinnostavuuden kannalta. Toisekseen, talviaika yhdessä luonnon kanssa luo 

tapahtumalle tietynlaiset maisemalliset puitteet. Talvinen Koli mahdollistaa esimerkiksi 

lumisen maiseman ihastelemisen ja luonnosta häkeltymisen.  

”Yleensä tammikuu on siinä mielessä hyvä, että siellä on paljo sellasta. 

Puissa on sellasta tykkylunta ja Koli on sillon hirmu kaunis. Sillo on 

yleensä pakkasta ja joka kerran ku me ollaan oltu Koli Jazzissa niin on ollu 

tällaset säät, että on ollu puissa lunta.” (H5, 148–150.) 

 

Tapahtumapaikan ja ympäristön koettiin kokonaisuudessaan vaikuttavan hyvin paljon 

tapahtuman tunnelmaan. Luonnon keskellä oleminen ja jylhät lumiset maisemat luovat 

haastateltavien mukaan omanlaisensa tunnelman, jota kuvailtiin intiimiksi. 

”Varmaan siihen tulee sellanen mystinen taianomainen fiilis, kun se on 

talvella tammipakkasilla yleensä ja aina on ollu se maisema hyvin 

semmonen hieno siinä. Et se on harvassa paikassa, missä pääsee niin 

lähelle sitä luontoa. Ja kun se antaa just sen parhaan puolensa sillon, puut 

on lumessa ja kaikki näkyy niin hyvin siihen. Et se on jotenkin, siin on vaan 

jotakin semmosta.” (H4, 58–61.) 

 

Kokonaisuudessaan paikan eri ulottuvuudet eli koettu luonto, nähdyt maisemat ja sen 

tarjoamat mahdollisuudet luovat Koli Jazziin kävijöiden mielestä ainutlaatuiset puitteet ja 

poikkeavan tunnelman, jotka vaikuttavat oleellisesti tapahtuman kokemiseen. Kuten 

järjestäjätkin sanoivat, paikka on koko tapahtuman lähtökohta ja sitä kautta luo 

lähtökohdan myös kokemuksille. Oleellista on huomioida myös se, miten erilaisia 

toimintoja paikka tapahtuman aikana mahdollistaa. Koli Jazz -tapahtuma on periaatteessa 

yhtä kuin kahden illan aikana kuultavat jazzkeikat, mutta käytännössä tapahtumassa 

käynti on kävijälle paljon muutakin ja tämän mahdollistaa suurilta osin Koli paikkana. 

Festivaalikävijällä on valta valita itse monista eri vaihtoehdoista, mitä hän haluaa 

viikonlopun aikana tehdä: lasketella, hiihtää, kävellä luonnossa, käydä katsomassa 
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taidenäyttelyä, rentoutua kylpylässä. Kävijä pystyy omilla valinnoillaan rakentamaan 

mieluisan, nautinnollisen ja omaan identiteettiinsä sopivan kokonaisuuden. Tällainen 

valintojen mahdollisuus ja mielekkään elämän sisällön kokoaminen on nimenomaan 

elämysyhteiskunnan ydintä (Noro 1995, 121–123). Kävijät voivat tiettyjen raamien 

puitteissa rakentaa oman yksilöllisen kokemuksen ja tapahtumakäynnin, jolla on heille 

merkitystä. 

 

 

6. IHMISET 

 

6.1 Yhteenkuuluvuus  

 

Koli Jazz kuuluu selkeästi siihen nykyfestivaalien ryhmään, jossa tapahtumat määrittyvät 

tietynlaiselle kuluttajaryhmälle. Festivaaleille ominainen yhteenkuuluvuuden 

vahvistaminen perustuu näillä festivaaleilla yhteiseen musiikkimakuun ja jaettuihin 

näkemyksiin ja mieltymyksiin esimerkiksi elämäntapojen suhteen. (Hako 2007, 50–53). 

Koli Jazz on festivaalien mittakaavassa hyvin pieni tapahtuma ja sen sisältö on selkeästi 

nimensäkin mukaisesti rajattu jazziin, joten oletettavaa on, että se kerää paikalle 

nimenomaan jazzista kiinnostuneita ihmisiä. 

 

”Siellä niin ku kaikki niin kun jotenki oli siinä saman asian äärellä, että 

tota. Et se niin kun yhdisti tavallaan kaikkia siellä olijoita se musiikki ja se 

tapahtuma.” (H3, 257–259.) 

 

Haastatteluissa nousi selkeästi esille se, että suurin osa ajatteli Koli Jazziin tulevien 

ihmisten tulevan paikalle jazzmusiikin vuoksi ja tämä koettiin yleisöä yhdistäväksi 

tekijäksi. Jazzmusiikki ja tapahtuma keräävät siis paikalle ihmisiä, joilla on sama 

kiinnostuksen kohde. Festivaalit koetaankin usein tärkeiksi juuri siksi, että ne 

mahdollistavat saman alan harrastajien yhteen kokoontumisen ja luovat siten 

yhteisöllisyyttä (Linko & Silvanto 2007, 163). Tapahtumakävijä kokee muiden paikalla 

olevien olevan saman henkisiä, jolloin tilanne on otollinen synnyttämään tunteen siitä, 

että kuuluu joukkoon.  

 

Mahdollisuus yhteisöllisyyteen on yksi merkittävä osatekijä positiivisen 

festivaalikokemuksen kannalta. Festivaaleilla yleisön osaksi asettuminen voidaan nähdä 

nykyaikaisena yhteisöllisyyden muotona. Osana yleisöä yksilö voi hetkellisesti kokea 
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kuuluvansa festivaalikävijöiden muodostamaan yhteisöön kiinnittymättä siihen 

kuitenkaan pysyvästi. (Linko 1998, 63.) Moderni individualistinen yksilö voi vaihtaa 

identiteettiään liikkumalla festivaalista toiseen ja kuulua näin erilaisiin yhteisöihin ja 

skeneihin (Hako 2007, 53). Haastatteluissani nousi esille, että Koli Jazzin tapauksessa 

tärkeää on se, että tapahtumassa käy vuodesta toiseen samoja ihmisiä.  

”Sinne tulee aika paljon samoja ihmisiä. Ja se on aina kiva. Että siinä 

tavallaan tulee semmonen ehkä yhteishenki ja sitte toisaalta semmonen 

turvallinen olo, et no niin, muutkin tulevat tänne ja että tännehän on aina. 

Sellanen uudelleen tapaaminen. Vaikka ei tunne niitä ihmisiä, niin 

kuitenkin ulkonäöltä tajuaa, että täällä taas ollaan.” (H9, 139–147.) 

 

Kuten haastateltavan puheesta käy ilmi, vaikka näitä ihmisiä ei tunne tai heidän kanssaan 

ei ole sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtumatilanteen jakamista läheisemmin, tieto 

siitä, että kävijä jakaa tapahtuman taas samojen ihmisten kanssa, tekee kokemuksesta 

yhteisöllisen. Koli Jazzissa käyminen merkitsee monille vakiokävijöille pientä yhteisöä, 

joka kokoontuu tapahtumaan kerran vuodessa. 

 

Ristiriitaista Koli Jazzin kohdalla on se, että samaan aikaan kun haastateltavat sanoivat 

ihmisiä yhdistävän kiinnostus jazziin, he kuitenkin mainitsivat tapahtumassa käyvän 

kaikenlaisia ihmisiä: jazz-diggareita, satunnaisia kuuntelijoita ja niitä, jotka ovat tulleet 

paikalle muuten vaan. Myös haastateltavieni joukossa oli henkilöitä, jotka sanoivat, ettei 

jazz ole heidän ”ykköslajinsa”. Kävijät siis tiedostivat, että yleisöllä voi olla eri intressit 

tapahtuman suhteen, mutta samaan aikaan kuitenkin koettiin, että kaikki olivat 

kokoontuneet Kolille jazzmusiikin äärelle. Tämä viittaa vahvasti siihen, että festivaalilta 

haetaan yhteisöllistä kokemusta ja jaettua yhdessäoloa. Kuten Toivanen (2000, 234) on 

huomannut, jazzklubien kävijöistä monet eivät ole lainkaan kiinnostuneita itse musiikista 

vaan paikalle tullaan, koska jazzin ympärille syntynyttä yhteisöä arvostetaan ja siihen 

halutaan samaistua. Festivaaleilla koettu me-henki yhdistyykin useimmiten jaettuun 

elämäntyyliin, joka liittyy musiikkigenreen ja sen ilmentämään merkitystodellisuuteen 

(Kainulainen 2005, 66). Jazzin kohdalla tämä tarkoittaa hienostunutta ja sivistynyttä 

keskiluokkaista elämäntapaa (Shepherd et al. 2003, 656).  

 

Jazzkeikoilla saattaa olla myös yleisöä, joka käyttää musiikkia imagon rakentamiseen ja 

tulee esiintymispaikoille vain näyttäytymään ja käyttämään rahaa. Tällaisen motivaation 

ei katsota sitovan kävijää tunnetasolla musiikkiin. (Hytönen 2009, 117–118.) Osa 

haastateltavistani mainitsi, että paikalla tuntui olevan henkilöitä, jotka olivat tulleet 

paikalle vaan näyttäytymään eivätkä keskittyneet yhtään musiikkiin. Tämä viittaisi 
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siihen, että jazz ja Koli Jazz -festivaali koetaan yksilön asemaa ja imagoa kohottavana 

todennäköisesti juuri siksi, että se liittyy korkeakulttuuriin ja keskiluokkaiseen 

elämäntapaan. 

 

Kuten luvussa 4.2 toin ilmi, esiintymistilanteet ovat yleisön ja esiintyjien välistä 

vuorovaikutusta, ja muusikot ja yleisö voivat kokea esiintymistilanteet yhteisöllisenä. 

Muusikoiden ja yleisön välinen yhteisöllisyys ilmenee Koli Jazzeilla myös 

esiintymistilanteiden ulkopuolella, ja paikalla olevien muusikoiden koettiin olevan osa 

tapahtuman sosiaalista yhteisyyttä, koska monet muusikot ovat paikan päällä koko 

viikonlopun. Tämä mahdollistaa sen, että musiikista voi keskustella kanssakävijöiden 

lisäksi myös itse muusikoiden kanssa.  

”Ehkä se, että ne ihmiset on siellä, kuulijat ja muusikot on siellä niin kun 

eri tavalla toistesa kanssa tekemisissä, että siellä jää aikaa vähän niin kun 

muuhunkin kun siihen musiikin kuunteluun. Ja sitten siellä tullaan tutuks. 

Ja jotenki se tuntuu, että ne muusikot siellä niin kun on vähän niin kun 

vapautuu jollain tavalla. Ne on tuttuja. Siellä, kun siellä viikonloppu 

ollaan.” (H5, 38–41.) 

 

”Sehän on siinä kiva, että siinä ollaan koko ajan niin kun läsnä. Niin kun 

samat ihmiset ja sitten nimenomaan ne muusikot on siellä samassa tilassa. 

Eli et siin on paljon tämmösiä kokemuksia, että kun sitten istuskelee siellä 

vaikka aamupäivällä tai keskellä päivällä niin, niin niitä eri bändien 

ihmisiä liikuskelee siellä ja saattaa istua viereisessä pöydässä ja ihan 

jutella, ihan tota semmosta seurustelujutustelua keskenään. Ja heidän 

kanssaan voi jutella jos haluaa, että se on hyvin semmosta mutkatonta, 

mikä on aika poikkeuksellista sitten kuitenki.” (H9, 86–91.) 

 

Kaupunkiympäristössä keikkojen jälkeen ihmiset saattavat lähteä suoraan kotiin ja 

muusikot jatkavat matkaansa keikkapaikalta yöpymispaikkaansa. Tällaisessa tilanteessa 

muusikon lähestyminen saattaisi tuntua tungettelevalta. Koli Jazzeilla sen sijaan myös 

muusikot usein saattavat jäädä paikalle viettämään aikaa oman esityksensä jälkeen ja he 

viettävät vapaa-aikaa Kolilla kuten yleisökin. Useilla festivaaleilla kun sen sijaan yleisö 

liikkuu festivaalin yleisillä alueilla ja muusikoiden pääasiallisena tilana toimii takahuone 

tai vastaava alue. Koli Jazzeillakin muusikoille on oma takahuoneensa, mutta mikäli 

muusikot jäävät Kolille yöksi, keikka-aikojen ulkopuolella päiväsaikaan he viettävät 

aikaa siellä missä muutkin kävijät. Esiintyjät ja yleisö ovat tapahtumassa fyysisesti 

keikkojen ulkopuolella samoissa tiloissa ja tästä syntyy tunne siitä, että kaikki ovat läsnä. 

Tällöin muusikoiden lähestyminen on jollain tapaa helpompaa ja sallitumpaa.  
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Esiintyjät ja yleisö asettuvat tapahtumassa kaiken tämän seurauksena hyvin tasa-

arvoiseen asemaan, jolloin tunnelma muodostuu vapaamuotoiseksi ja rennoksi. 

Tapahtuman puitteet ja toimintatavat luovat tapahtumaan jonkinlaisen poikkeuksellisen 

ilmapiirin, jossa sosiaalinen kanssakäyminen kävijöiden sekä yleisön ja muusikoiden 

välillä muuttuu vapautuneemmaksi kuin normaaleilla keikkakäynneillä. Tämä puolestaan 

saa aikaan sen, että kävijät kokevat tapahtumatilanteen yhteisölliseksi, ja yhteisöllisyys 

sekä yleisön kesken että yleisön ja muusikoiden välillä tekee tapahtumasta selvästi 

merkityksellisemmän ja omakohtaisemman. Tällainen henkilökohtainen kontakti 

tapahtuman esiintyjiin luo otolliset olosuhteet sille, että kokemuksesta tulee 

omakohtaisempi ja tapahtumakäynti jää lähtemättömästi kävijän mieleen ja muuttuu 

elämykseksi. 

 

6.2 Kokemusten jakaminen 

 

Parhaimmillaan festivaalit kokijan näkökulmasta voivat olla sitä, että tapahtumassa 

koetaan kollektiivisesti tunteita (Linko & Silvanto 2007, 163). Kollektiivinen kokeminen 

on mahdollista, kun yleisö on läsnä ja kun näet ja tunnet muut ihmiset 

tapahtumatilanteessa. Muiden kävijöiden oleminen ja ilmeet voivat ilmaista heidän 

kokevan tilanteen samalla tavalla.  

”Haastateltava: Kyl se kokonaisuus, koska siinä tulee myös seurattuu sitä 

yleisöö, ketä siellä on. Ihan niitäkin keit ei tunne, ja näkee heiän sen 

keskittymisen siihen ja sen, että miten he ovat kanssa ehkä haltioissaan siitä 

ni. Siitä kaikesta.  

Eeva: Elikkä onko se tavallaan sitä, että näkee toisissa ihmisissä sen saman 

niin kun  

H: Mm. 

E: mikä se vaikutus on  

H: Joo 

E: sillä musiikilla 

H: Kyllä. Juuri näin.” 

(H4, 181–189.) 

 

Näkemällä kanssakävijät tapahtumassa koettu musiikkikokemus laajentuu omasta 

yksityisestä kokemuksesta jaetuksi kokemukseksi. Kun näet muiden ihmisten keskittyvän 

musiikkiin ja mahdollisesti haltioituvan keikan tapahtumista samalla tavoin kuin itse 

haltioidut, voi tuntemattomienkin ihmisten välille syntyä tunne yhteenkuuluvuudesta. 

Tuo ihminen kokee selvästi samoin kuin minä, joten ymmärrämme ja koemme 

kuulemaamme ja näkemäämme samoin, joten meillä on jotain yhteistä. 
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Kokemuksia jaetaan viikonlopun aikana, ei vain kokemalla keikkatilanteet yhdessä, vaan 

myös keskustelemalla kokemuksista viikonlopun aikana. Musiikkikokemuksia käydään 

läpi ja jaetaan keskustelemalla asiasta itse keikkatilanteen jälkeen. Huomionarvoista tässä 

musiikista keskustelemisessa on se, että vaikka kuulija ei olisi pitänyt jostain bändistä 

eikä musiikin kuunteleminen itsessään olisi kokemuksena ollut kovin erikoinen, 

keskustelu asiasta ja kokemusten jakaminen jälkeenpäin voi antaa kävijälle antoisan 

kokemuksen. Kyse ei siis ole pelkästään hyvien kokemusten jakamisesta vaan 

kokemusten jakamisesta ylipäätään. Tilanne voi saada uudenlaisia merkityksiä, kun sitä 

käydään yhdessä läpi, koska kokemusta konstruoidaan ja koetaan uudestaan 

muistelemalla asiaa jälkikäteen (Finnegan 2012, 358).  

 

6.3 Yleisöä erottavat tekijät 

 

Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, festivaalitilanteessa olennaista on usein muiden 

ihmisten läsnäolo ja tunne siitä, että tuntemattomat ihmiset jakavat saman tilanteen ja 

kokemuksen kävijän kanssa. Ihmiset kuulevat ja näkevät esiintyjät yhdessä, jolloin 

yleisön joukossa syntyy tunne kollektiivisuudesta. Omat haastatteluni toivat ilmi sen, että 

yhteisöllisyyden tunne syntyy kun kävijät toimivat tapahtumatilanteessa samalla tavoin 

eli ruokailevat, keskittyvät kuuntelemaan musiikkia ja seurustelevat leppoisasti. 

Haastateltavat kuvailivat, että tapahtuman yleisö on hyvällä tuulella ja että se on 

vastaanottavaista ja leppoisaa. Olennaista kävijöiden viihtyvyyden kannalta oli usean 

mielestä se, että tapahtumassa ei ollut ihmisiä, jotka käyttäytyisivät häiritsevästi. 

”Se on semmosta porukkaa, että, et ei siellä oikein niin kun oo semmosta 

epämääräsakkia. Semmosta räyhäsakkia ei oo. Et on vaan hyvällä tuulella. 

No joskus joku on vähän liiankin hyvällä tuulella. Mutta semmosta, että ei 

niin kun mee överiks.” (H6, 158‒160.) 

 

”Liian hyvällä tuulella” haastateltava viittasi siihen, että joku oli ottanut pari lasia liikaa 

viiniä, mutta se, että alkoholin juominenkaan ei kävijöiden mukaan mene överiksi viittaa 

siihen, että tapahtumassa päällisin puolin käyttäydytään hyvin aiheuttamatta häiriöitä ja 

tämä luo hyvän lähtökohdan yhteisölliselle kokemukselle.  

 

Haastateltavat sanoivat järjestään, että tapahtumassa ei varsinaisesti ollut mitään 

häiriötekijöitä, mutta yleisöstä ja muista kävijöistä puhuttaessa monen puheessa tuli 

kuitenkin esille se, että jotkut yleisöstä saattoivat puhua musiikkiesitysten aikana. 

Haastateltavat sanoivat, että paikalla oli ”muutamia jotka olivat vaan jostain syystä 
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pönöttämässä paikalla eivätkä arvostaneet esitettyä musiikkia” ja ”jotka on täysin 

piittaamattomia siitä musiikkiesityksestä” (K2, 26‒27; H7, 138‒139). Tämä arvostuksen 

puute ja piittaamattomuus tarkoitti käytännössä sitä, että kyseiset kävijät eivät 

keskittyneet musiikin kuuntelemiseen vaan puhuivat äänekkäästi keikan aikana niin, että 

muiden kävijöiden keskittyminen musiikkiin saattoi häiriintyä. Haastateltavat tekivät 

selvän eron siinä, että he itse eivät kuuluneet tähän ryhmään vaan he olivat osa sitä 

yleisöä, jota musiikki kiinnosti, joka kunnioitti ja arvosti musiikkia ja joka ymmärsi antaa 

muusikoille rauhan soittaa musiikkiaan ja muille rauhan kuunnella sitä. Kuten musiikkia 

käsittelevässä luvussa kirjoitin, musiikin arvostus liittyy tietynlaiseen elämäntapaan ja 

arvoihin. Tekemällä eroa musiikista piittaamattomiin ihmisiin, haastateltavat erottavat 

nämä ihmiset myös jazzin ilmentämistä arvoista ja elämäntavasta eli sivistyneestä 

korkeakulttuurin kuluttamisesta.  

 

Erontekoa ilmaistiin myös viittaamalla erilaisiin toimintatapoihin. Tapahtumassa 

kuvailtiin toteutuvan ”hyvä keskieurooppalainen näkemys illanvietosta, jossa voidaan 

samalla syödä pitkän linjan mukaan ruokaa ja juoda ruokaviiniä, ja samalla kuunnella 

musiikkia” (K2). Heitä, jotka eivät keskittyneet musiikkiin, kuvailtiin puolestaan 

esimerkiksi ”kaljabaarin tykönä mekastavaksi peräkylän poikaporukaksi” (H7). 

Alkoholiin liittyvillä juomatavoilla ihminen ilmentää itseään ja elämäntapaansa (Haarni 

& Hautamäki 2008, 17). Juomatavat ovat yksi elementti, jolla tuotetaan ja ylläpidetään 

sosiaalisia luokkia ja yhteisöllistä identiteettiä sekä implikoidaan arvoja ja ideologioita 

(Wilson 2005, 3–4). Haastateltavien kommentit tuovat esille sen, että tapahtumassa 

kohtaavat erilaiset yleisöt, joita jaotellaan selkeästi perinteisen korkea/matala-jaottelun 

mukaan. Holtiton humalahakuinen juominen on Suomessa liitetty rahvaan primitiiviseen 

sivistystasoon ja vastaavaa määrittelyä ilmenee myös haastattelijoiden kommenteissa 

(Haarni & Hautamäki 2008, 41–42). Mekastaminen kaljabaarissa yhdistetään kylän 

poikiin ja sitä katsotaan pahalla. Keskiluokkaiseen korkeakulttuuriin liittyvä sivistynyt 

viinin siemailu sen sijaan on tapahtumassa toivottavaa. Paikalla olevan yleisön toimintaa 

luokiteltiin arvottavasti, ja suotavampaa ja tapahtumaan paremmin sopivaa on selvästi 

sivistynyt korkeakulttuuri. Yhteisöllisyyden syntyminen perustuu siis hyvin pitkälti 

tapahtumatilanteeseen eli jazzkeikkaan liittyvien käyttäytymisnormien noudattamiseen ja 

tietynlaiseen sivistyneeseen elämäntapaan, jota toimintatavat tilanteessa ilmentävät. 

Näistä näkemyksistä poikkeaviin kävijöihin tehtiin selkeää eroa ja heidän toimintansa 

saatettiin kokea häiritsevän tapahtumasta nauttimista.  
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Koli Jazz on tällaisesta eronteosta huolimatta haastattelujeni perusteella vahvasti 

yhteisöllinen tapahtuma. Tämä yhteenkuuluvuus on monille kävijöille tapahtumassa 

tärkeää ja on eittämättä yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka tekevät tapahtumassa 

käynnistä merkityksellisen. Tapahtumien yhteisöllisyys voi kuitenkin olla myös ulos 

sulkevaa; erityisesti pienet tapahtumat voivat muodostua sisäpiirin juhliksi, joissa uusi tai 

satunnainen kävijä saattaa kokea, ettei kuulu joukkoon (Linko & Silvanto 2007, 163). 

Koli Jazzin tapauksessa myös tämä puoli yhteisöllisyydestä nousi haastatteluissa esille. 

Kuten aiemmin on tullut jo esille, haastateltavieni joukossa oli yksi henkilö, joka oli 

vuonna 2014 tapahtumassa ensimmäistä kertaa ja joka kävi tapahtumassa vain yhtenä 

iltana eikä ruokaillut ravintolassa. Tämä poikkeus toi esille yhden hyvin oleellisen asian 

tapahtumassa olemisesta ja yleisön joukossa syntyvästä yhteisöllisyyden tunnusta. 

Kyseinen haastateltava kertoi, että vaikka hän tiesi mainosten perusteella, että tapahtuma 

järjestetään ravintolassa, hän yllättyi siitä, että tilassa ei oikeastaan ollut mahdollisuuksia 

istua kuuntelemaan musiikkia ilman, että ruokaili. Hän oli olettanut, että tapahtumassa 

voisi nauttia musiikista ja kenties parista juomasta istuen vaikka illan aikana ei 

ruokailisikaan. Sen sijaan hän päätyi kuuntelemaan keikkoja ravintolan käytävällä seinän 

vierustalla seisten. 

 

Haastateltava kertoi tässä tilanteessa tunteneensa yhteisöllisyyttä muutaman muun ei-

ruokailijan kanssa, jotka samalla tavoin kuuntelivat keikkoja seisoen ravintolan käytävän 

laidalla.  

”Se sillä tavalla oli niin kun lohdullista, että siellä oli muitakin semmosia, 

jotka ei ollu siellä pöytävarausta tehny, että se toi semmosta niin kun 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Et ei ollu ihan orpona siinä sitte. -- Se ehkä 

niin kun sitten helpotti sitä omaaki olemista siellä sitten tavallaan, että ei 

ollu niin semmonen. epämiellyttävä, semmonen epävarma olo.” (H3, 174‒

190.) 

 

Vaikka haastateltava koki jakavansa koko yleisön kanssa kiinnostuksen jazzmusiikkia 

kohtaan, tunsi hän silti poikkeavansa muusta yleisöstä, koska ei samalla tapaa istunut 

pöydässä ja ruokaillut. Fyysisen olemisen tapa tapahtumatilanteessa toimi siis yleisöä 

erottavana tekijänä ja ilman muita vastaavia kuuntelijoita haastateltava olisi tuntenut 

olonsa hyvin epämiellyttäväksi. Haastateltavan epämiellyttävää tunnetta lisäsi entisestään 

se, että käytävällä seisoessaan hän koki olevansa tarjoilijoiden tiellä ja liian lähellä 

vieressä ruokailevia ihmisiä. Yhteisöllisyyden syntymiseen ei tällaisessa tapahtumassa 

siis riitä välttämättä pelkkä jaettu kiinnostus tapahtuman sisältöä kohtaan vaan fyysisen 

olemisen tavalla ja sillä, millaisia mahdollisuuksia tapahtumatila kävijälle sen suhteen 



60 

 

 

antaa, on myös suuri merkitys. Tästä kirjoitin aiemmin jo luvussa 5.1.3 kertoessani, 

miten haastateltava koki, ettei hänellä ollut mahdollisuutta kuunnella musiikkia muualla 

kuin ravintolan seinustalla seisten. 

 

Fyysisen olemisen tapaa Koli Jazzissa määrittävät hyvin paljon kävijän taustatekijät. 

Kyseinen kävijä pohti haastattelun aikana sitä, kenelle tapahtuma on suunnattu, ja 

selkeästi koki, että opiskelijana, jolla ei ollut varaa ravintolaillalliseen, hän ei täysin 

kuulunut joukkoon. Henkilön varallisuus ei näy välttämättä millään tapaa päällepäin, 

mutta kyseisen henkilön tapauksessa se, että muilla oli varaa syödä illallinen ravintolassa 

ja yöpyä hotellissa, ilmaisi haastateltavalle, että muu yleisö on varakkaampaa kuin hän ja 

näin ollen erilaisessa asemassa tapahtumassa kuin hän. Tätä seikkaa ilmensi 

konkreettisesti juuri se, että hän seisoi ravintolan käytävällä kuuntelemassa musiikkia 

kun muut istuivat pöydissä. Ravintolatilan vuoksi hänellä ei ollut edes mahdollisuutta 

päästä istumaan jos hän halusi kuunnella keikkoja, koska ravintola oli täynnä eikä tilassa 

ollut paria seinustan vieressä olevaa tuolia lukuun ottamatta istumapaikkoja muille kuin 

ruokailijoille.  

 

Vastaavanlaista yleisön määrittelyä oli myös kahdessa kirjoituskeruuseen vastanneessa 

tekstissä, joiden vastaajat olivat nuoria joskin työssäkäyviä henkilöitä. Nämä kolme 

haastateltavaa toivat selkeästi esille sen, kenelle tapahtuma oli heidän mielestä suunnattu 

ja toivat sen pohjalta esille tiettyjä kategorisointeja yleisöstä. Heidän puheissaan 

mainittiin, että paikalla oli monenlaista väkeä, mutta tapahtuma koettiin silti olevan 

suunnattu keski-ikäisille keski-/yläluokkaisille hyvin toimeentuleville, ”joilla on varaa 

kuluttaa huomattavia summia kulttuuriin” (K1; K2; H3). He mainitsivat iän ja oletetun 

varallisuuden todennäköisesti juuri sen takia, että kokivat näiden tekijöiden erottavan 

itseään niin sanotusta keskivertoyleisöstä. Muiden haastateltavien puheessa varallisuutta 

ei mainittu laisinkaan eikä yleisön iästäkään puhuttu. Todennäköisesti nämä 

haastateltavat kokivat kuuluvansa tapahtuman kohderyhmään, ja tapahtumaan liittyvä 

palveluiden kuluttaminen on heille normaalia, jolloin rahankäyttömahdollisuuksista 

puhuminen ei tunnu oleelliselta tai mainitsemisen arvoiselta. Ihminen harvemmin 

kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat itselle tavallisia, mutta kun oma toiminta tai sen 

mahdollisuudet eivät sovikaan vallalla olevaan käytäntöön, asiasta tullaan hyvin 

tietoiseksi.  
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Aineistoni nosti esiin sen, että Koli Jazziin liittyy ulottuvuus, joka ylläpitää sosiaalista 

jakoa eri ihmisryhmien välillä. Festivaaliin osallistuminen voi lippujen, oheisostosten ja 

sijaintinsa takia muodostua niin kalliiksi, että vain hyvätuloisilla on osallistumiseen 

varaa. (Waterman 1998, 67.)  

 ”Kolin tapauksessa, autottomana, ongelmana on aina paikalle pääseminen, 

 joka usein tulee kalliiksi tai hankalaksi. Hotelliöineen ja matkoineen 

 festivaali – ainakin kahden päivän mittaisena – alkaisi olla hintansa 

 puolesta aika kipurajoilla. Lippujen hinnoittelu viesti vahvasti sitä, että 

 ainakaan vähävaraisilla ei tapahtumaan ole asiaa”.  (K2.) 

 

Opiskelijahaastateltavanikin sanoi, että ”totta kai jos semmonen mahollisuus olis niin 

menisinhän mie sinne syömäänkin” (H3, 117).  Raha kuitenkin hänen tapauksessaan esti 

sen, että hän ei voinut osallistua tapahtuman ruokailuun tai yöpyä paikan päällä. Kaikilla 

ei siis ole edes lähtökohtaisesti mahdollisuutta osallistua tapahtumaan ja kokea 

tapahtumassa sellaista kokonaisvaltaista kokemusta, jollaisen festivaali parhaimmillaan 

voi kävijälle tarjota. Ihmisillä on erilaisia kiinnostuksenkohteita ja kaikkia tällaiseen 

tapahtumaan ei tietenkään kiinnosta osallistua oli heillä siihen varaa tai ei, mutta 

joukkoon mahtuu myös niitä, jotka kokevat tapahtuman mielenkiintoiseksi ja joilla ei ole 

varaa siihen osallistua. Elämysyhteiskunnan tarjoamat valinnan mahdollisuudet eivät ole 

kaikille samanlaiset ja varallisuus määrittää hyvin paljon sitä, onko yksilöllä 

mahdollisuutta osallistua tämäntyyppiseen festivaaliin ja kokea festivaalielämyksiä. 

 

 

7. TAPAHTUMAN TEKIJÖIDEN SUMMA  

 

7.1 Tunnelma 

 

Tapahtumakokonaisuutta tuntui haastateltavien puheiden perusteella määrittävän hyvin 

paljon tapahtumassa vallitseva tunnelma. Monet sanoivat, että tapahtumassa vallitsee 

kiva, intiimi tunnelma, joka tekee käynnistä mieluisan. Haastateltavat kuvailivat 

tunnelmaa sanoilla rento, mutkaton, rauhallinen, mystinen, mainio, kiva, ystävällinen ja 

miellyttävä. Ilmapiiriä ja sen kokemista tapahtumassa kuvailtiin ainoastaan positiivisesti. 

 

Festivaalin tunnelman merkitystä korostetaan usein nimenomaan silloin, kun 

tapahtumakäynti tarkoittaa matkustamista toiselle paikkakunnalle; tapahtumaan 

osallistumista motivoi halu kokea ainutlaatuinen ja poikkeava tunnelma. Pienellä 

paikkakunnilla järjestettävien tapahtumien kohdalla tunnelma on koettu erittäin tärkeäksi 



62 

 

 

ja keskeiseksi osaksi tapahtumien luonnetta. Kuhmon kamarimusiikkifestivaalilla 

esimerkiksi on kuvattu vallitsevan erityinen ”Kuhmon henki”. (Cantell 1993, 12; 1998, 

35.) Tuuli-Maria Grönroosin (2011, 68) pro gradu -työssä tämän tunnistettavan 

festivaalihengen kerrotaan syntyvän rennosta olemisesta, intiimistä ja läheisestä 

tunnelmasta ja välittömästä vuorovaikutuksesta yleisön ja muusikoiden välillä.  

 

Koli Jazz tuntuu tunnelmansa puolesta selkeästi sijoittuvan tähän samaan 

festivaaliryhmään. Haastateltavista kaikki korostivat Koli Jazzien tunnelmaa ja yksi 

haastateltava sanoi, että tapahtumassa vallitsee tietynlainen ”Kolin henki”. Tämä 

tietynlainen tunnistettava henki syntyy samoista elementeistä kuin muilla syrjäisemmillä 

festivaaleilla: rennosta ilmapiiristä ja olemisesta, intiimistä tunnelmasta ja yleisön ja 

muusikoiden välillä vallitsevasta mutkattomasta vuorovaikutuksesta. Näihin vaikuttavat 

puolestaan kaikki ne tekijät, jotka tapahtumassa vaikuttavat kävijän kokemukseen: 

kiireettömyys ja rentous, pieni tila ja luonnonläheisyys, ajankohta keskellä talvea, 

yleisömäärä ja yleisön käyttäytyminen, ihmisten välinen vuorovaikutus, tapahtuman 

pienimuotoisuus ja se, miten tapahtumassa ollaan. Näistä kaikista asioista muodostuu se, 

mitä tapahtuma on. 

 

Haastattelujeni perusteella on lähes mahdotonta eritellä mikä tekijä oikeanlaisen 

tunnelman kannalta olisi tärkein, koska jokainen osatekijä tuntuu vaikuttavan tunnelman 

syntymiseen. Jo aiemmin tarkastelemani paikkaan sopiva musiikki, ympäristö ja 

tapahtumatila sekä paikalla oleva yleisö ovat tunnelman kannalta tärkeitä, mutta lisäksi 

haastateltavat mainitsivat esimerkiksi tapahtuman olemuksen vaikuttavan paljon 

tunnelmaan. Festivaali ei ole suuri massatapahtuma ja sen koettiin poikkeavan monilta 

osin ”normaalista” suomalaisesta festivaalista.  

”Sinne tulee ihmiset just, että siellä ruokaillaan ja ehkä se on semmosta 

vähä varttuneempaa väkkee, joka, joka ei tule pelkästään jotaki alkoholia 

nauttimaan sinne. Sitäki vähän niin ku käytetään sillä tavalla minusta niin 

ku fiksummin ku jossaki, jossaki normaalissa festareissa. Sitä ku nuorisoo 

liikkuu paljon. Minusta se on kiva, että siellä. Se tekee jo semmosen yhen 

tunnelman lisän, että se on alkoholinkäyttö on semmosta, voisko sanoo 

kohtuullista siellä.” (H5, 158–162.) 

 

Tapahtuman puitteet ja se, millaiseen olemiseen ne ohjaavat, ovat lähtökohta sille miten 

tapahtumassa ollaan. Suurin osa kävijöistä jakaa käsityksen siitä, millainen toiminta 

tapahtumassa on mielekästä ja tämä vaikuttaa oleellisesti vallitsevaan tunnelmaan. Kuten 

edellisen sitaatin haastateltava kertoo, ihmiset tulevat tapahtumaan nauttimaan 



63 

 

 

kiireettömästä olosta ja ruokailusta eikä esimerkiksi alkoholin käyttäminen suurissa 

määrin kuulu tapahtumaan. Kommentti vahvistaa jo aiemmin luvussa 6.3 mainitsemaani 

tapahtumaan liittyvää arvottavaa määrittelyä, jossa hienostunut illallistaminen liitetään 

tapahtumaan kuuluvaksi ja matalaan kansankulttuuriin yhdistettävää runsasta 

alkoholinkäyttöä karsastetaan. Tapahtumakokonaisuuden tunnelman koetaan siis 

muotoutuvan suuressa määrin siitä, että tapahtumassa ihmiset käyttäytyvät sivistynyttä 

elämäntapaa ja sitä vastaavia arvoja implikoivien tapojen mukaisesti.  

 

Huomattavaa on, että tapahtuma ja sen esille tuoma elämäntapa liitettiin lisäksi 

vanhemman väen suosimaksi. Nuoret festivaalikävijät haastateltava yhdisti isompiin 

festivaaleihin ja runsaaseen alkoholinkäyttöön. Nuorten ja oman ikäpolven välille 

tehtävällä erolla tuotetaan usein kuvaa iäkkäämmistä ihmisistä hillittyinä ja 

alkoholinkäytön hallitsevina alkoholikuluttajina (Haarni & Hautamäki 2008, 137). 

Tällaisella vertailulla entisestään vahvistetaan kuvaa tapahtuman yleisöstä hienostuneen 

ja sivistyneen elämäntavan omaavina. 

 

Kuten Cantell (1998, 25) on todennut, tapahtumiin osallistumista motivoi usein se, että 

halutaan nauttia tapahtuman tunnelmasta. Positiivinen lämminhenkinen tunnelma on 

omiaan tekemään tapahtumakokemuksesta hyvin vaikuttavan. Parhaimmillaan kävijä voi 

kokea tapahtumakäynnin vaikuttavan positiivisesti omaan hyvinvointiinsa, kuten 

seuraava kommentti osoittaa. Tällaisessa tapauksessa käynnin vaikutukset ulottuvat 

tapahtumahetken sijaan jo paljon laajemmin yksilön elämään. 

”Kyllä sillä [tunnelmalla] on sellanen, voisko sanoa sellanen hoitava 

vaikutus. Että se on yks sellanen, mitä sinne lähtee hakemaan. Et se 

tunnelma tuo sellasen, joka niin kun vie pois siitä kaikesta arkiasioista ja sit 

se, että siellä vähä kattoo ihmisiäki, ihmisten ilmeitä ja muuta, ni huomaa 

sen, että kaikilla on sellanen jonkinlainen tunne siitä, että se on joku  

semmonen yhteisöllinen. -- Ja se yhteisöllisyys luo tavallaan semmosen 

kivan tunnelman siinä sitten, mikä on, hoitava tekijä sillä on minusta.”  

(H5, 166–173.) 

 

Tapahtuman ilmapiiri voi myös johtaa tilanteeseen, jossa kävijä rikkoo omia totuttuja 

rajojaan. Yksi haastateltava esimerkiksi kertoi normaalisti välttelevänsä tungosta ja 

ihmispaljoutta, mutta tapahtumassa ihmisten paljous ei ole häntä häirinnyt. 

”No ei minnuu ainakaan oo häirinny se, että siel on niin paljon väkee. Et 

muuten mä en siis, en niin kauheesti viihdy hirveessä tungoksessa, mutta. Ei 

se siellä haittaa. Se on vaan se kerta sitten kun on se konsertti. Ja sitten 

siellä on taas hiljasempaa.” (H6, 110–112.) 
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Toinen kävijä puolestaan kertoi miellyttävän kokonaisuuden vaikuttavan siihen, että 

hänen tulee kuunneltua tapahtumassa jazzia, jota hän ei muuten kuuntelisi. Festivaalilla 

vallitseva miellyttävä ilmapiiri voi johtaa siihen, että kävijä poikkeaa omista totutuista 

tavoistaan ja kokee uusia asioita, joita muuten ei tulisi kokeiltua. Tapahtuman ilmapiiri 

voi siis saada aikaan sen, että kävijä avaa silmiään jollekin uudelle. Tämä on koettu usein 

festivaalien annissa tärkeäksi (Linko & Silvanto 2011, 233). 

 

7.2 Kokonaisvaltainen festivaalikokemus 

 

”Kokonaisuus siinä tapahtumassa, ni se on se minkä takii sinne on kiva 

mennä” (H6, 56–57). 

 

Tunnelman voisi määritellä koko tapahtumakokemusta määrittäväksi päätekijäksi, joka 

syntyy läpikäymieni osatekijöiden sujuvasta yhdistymisestä. Hieman eriävistä 

vastauksista huolimatta lähes kaikki haastateltavani korostivat sitä, että tärkeintä 

festivaalissa on ollut kokonaisuus; se, että tapahtumassa ei pelkästään kuunnella 

musiikkia vaan viikonlopun aikana harrastetaan, liikutaan luonnossa, ruokaillaan hyvin, 

käydään kylpylässä, nautitaan seurasta ja kuunnellaan musiikkia. Näiden asioiden 

yhdistyminen yhden viikonlopun aikana teki Koli Jazz -tapahtumassa käynnistä mieluista 

ja merkityksellistä. Tapahtumakäynti saa merkityksiä siis myös itse tapahtuman eli illan 

jazzkeikkojen ulkopuolisesta toiminnasta, ja itseasiassa tällä tapahtuman ulkopuolisella 

toiminnalla on suuri merkitys kävijöiden kokemuksen kannalta. Kävijät eivät kuitenkaan 

erotelleet näitä toisistaan vaan tapahtumassa käynti koetaan nimenomaan 

kokonaisuutena, johon kuuluu kaikki se, mitä viikonlopun aikana tehdään.  

 

Monien eri aktiviteettien kombinaatio tarkoittaa kävijän kannalta hyvin kokonaisvaltaista 

kokemusta. Jo yhden osan poistaminen tapahtuman kokonaisuudesta, oli se sitten 

musiikki, tapahtumapaikalla yöpyminen tai ulkoilu, muuttaisi epäilemättä koko 

tapahtuman luonnetta ja vaikuttaisi kokemukseen. Tapahtuman tavoitteena on kävijän 

näkökulmasta holistinen kokemus, joka syntyy ruuasta, musiikista, ulkoilusta ja 

hemmottelusta, ja tätä tapahtuman järjestäjät myös varmasti haluavat kävijöille tarjota. 

Erittäin oleellista on se, että festivaali ei ohjaa osallistujaa liikaa vaan yleisö luo itse 

itselleen sopivan kokonaisuuden valitsemalla viikonlopuksi tekemistä, josta tietää 

etukäteen pitävänsä. Jokainen kävijä voi itse valita, mitä tekee keikkojen ulkopuolisella 

ajalla – ulkoilee, laskettelee, lilluu porealtaassa, löhöilee hotellihuoneessa. Kävijällä on 
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elämysyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti valta tehdä erilaisia 

valintoja, joista voi koostaa itseään miellyttävän ja nautinnollisen viikonlopun (Noro 

1995, 121–123). Tapahtumaviikonloppu kokonaisuudessaan on mahdollista yksilöllistää 

jokaiselle kävijälle mieluisaksi, jolloin suurempi osa yleisöstä hyvin todennäköisesti 

kokee viikonlopun hyvin positiivisesti. Tapahtuma edustaa juuri sitä elämysyhteiskunnan 

tuotanto- ja kulutustapaa, jossa tuotetta yksilöllistämällä festivaali palvelee entistä 

paremmin kuluttajien tarpeita ja mahdollistaa henkilökohtaisemman ja 

mieleenpainuvamman kokemuksen (Pine & Gilmore 1999, 69–75). Kun tapahtumassa 

jazziin yhdistyy muut itseä miellyttävät aktiviteetit, tapahtuma voidaan helpommin kokea 

elämyksenä, joka kommunikoi oman elämän kanssa. Tapahtuman kokemisesta voi näin 

tulla merkityksellisempää, koska taiteen kokeminen subjektiivisena oman 

elämänkokemuksen kanssa kommunikoivana elämyksenä on usein taiteen kokijalle 

tärkeää (Linko 1998, 41).  

 

Koli Jazzin voidaan katsoa liittyvän nykyiseen festivaalitrendiin, jossa halutaan tarjota 

kävijälle kokonaisvaltainen kokemus laadukkaan ruuan ja tasokkaan musiikin 

yhdistelmällä. Vastaavaa trendiä Suomessa edustaa selkeästi esimerkiksi Flow Festival, 

joka ”musiikin lisäksi panostaa visuaaliseen taiteeseen ja ravintolaelämyksiin” ja on 

tunnettu korkealaatuisesta ruokatarjonnastaan (Flow Festival 2015). Flow Festival 

edustaa kuitenkin perinteisempää suomalaisen festivaalin mallia, jossa on erillinen iso 

festivaalialue, josta kävijät lähtevät tapahtuman päätyttyä pois. Koli Jazzissa sen sijaan 

yleisö matkustaa tapahtumapaikalle ja yöpyy myös tapahtumapaikalla ja on näin ollen 

läsnä tapahtumassa ympäri vuorokauden.  

 

Huomattavaa on, että järjestäjien arvioiden mukaan suurin osa Koli Jazzin kävijöistä on 

Pohjois-Karjalan alueelta (H2). Monelle kävijälle tapahtuma on kimmoke tulla Kolille 

pidemmäksi aikaa kun normaalisti paikalla saatetaan käydä vaan päiväseltään. 

Kulttuurin, luonnon ja matkailupalveluiden yhdistelmä luo kävijälle miellyttävän ja 

houkuttelevan viikonlopunviettotavan, joka irrottaa arjesta. Tapahtumaan meneminen on 

kävijälle pieni loma, jonka aikana pääsee nauttimaan kaikesta siitä, mitä Koli paikkana 

kävijälle tarjoaa. Kävijöiden kertomuksissa kokemuksen kannalta tärkeiksi asioiksi nousi 

juuri niitä tekijöitä ja piirteitä, joihin Saarinen tiivistää elämysten matkailullisen ja 

kokemuksellisen sisällön. Tapahtumakokonaisuus sisältää monin eri aistein havaittavia 

elementtejä musiikin kuuntelemista ja ruuan maistamisesta aina luonnon aistimiseen. 

Tapahtuman sisältö on hetkellistä, monipuolista ja haastattelujeni perusteella lähes aina 



66 

 

 

myönteistä. Tapahtumakäyntiin liittyy toiminnallinen ulottuvuus, koska Kolilla on 

mahdollista esimerkiksi ulkoilla ja lasketella. Hotelli tarjoaa kävijälle erilaisia palveluita, 

ja Koliin paikkana liittyy kulttuurihistoria, joka koetaan ”aitona” ja joka edistää 

myönteisen muistijäljen muodostumista. (Saarinen 2001, 83–95.) Tapahtumassa on läsnä 

lähes kaikki ne elementit, joita elämyksellisyyttä korostava matkailu hyödyntää. 

 

Koli Jazz -festivaali kytkeytyy selvästi matkailuun ja matkailuelämysten tuottamiseen ja 

järjestäjän näkökulmasta kyse on nimenomaan sisällön tuottamisesta Kolin matkailulle. 

Tapahtuma ei pienen mittakaavansa vuoksi tuota järjestäjille suurta taloudellista hyötyä, 

mutta tapahtumalla on merkitystä Kolin matkailubisneksen kannalta, koska sillä 

rakennetaan Kolille tietynlaista imagoa ja tuotteistetaan Kolin ympäristöä (H2, 94–107). 

Tapahtuma nivoutuu osaksi elämysmatkailun konseptia, johon kuuluu aineettomien 

tuotteiden kuten kulttuurin ja palveluiden kuluttaminen sekä elämysten ”ostaminen” 

(Wilenius 2004, 74). Tapahtumakäynti kokonaisuudessaan on käytännössä aineettomien 

tuotteiden kulutusta. Kävijät maksavat musiikin kuulemisesta, hotellissa yöpymisestä, 

ravintolaruokailusta ja saamastaan palvelusta ja esimerkiksi kylpyläkäynneistä. Kaikkien 

näiden palveluiden ja aineettomien tuotteiden kuluttaminen pohjautuu melko pitkälti 

nautiskeluun. Tapahtuma nivoutuu näin osaksi elämysyhteiskunnan mahdollistamia 

kulutus- ja toimintatapoja, joissa yksilön toimintaa ohjaavat sisäiset päämäärät ja 

nautinnollisen elämän tavoitteleminen (Noro 1995, 121–123). 

 

Viikonlopun mittaisen Koli Jazz -käynnin kokonaisuus on monelle kävijälle elämys. 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavistani vastasivat epäröimättä 

kyllä, kun kysyin ovatko he kokeneet Koli Jazzeilla elämyksiä, ja monen haastateltavan 

kuvaukset kokemastaan puhuvat myös elämyksellisen tapahtumakokemuksen puolesta. 

Yksi poikkeava vastaus toi esille sen, että ihmiset eivät kuitenkaan omassa 

arkielämässään välttämättä määrittele ja jaottele kokemuksiaan kokemuksiksi ja 

elämyksiksi. Haastateltava ei kieltänyt kokeneensa festivaalissa elämyksiä vaan vastasi, 

ettei hän ”hahmota maailmaa tämmösillä sanoilla” (H7, 177). Tapahtuma 

kokonaisuudessaan tai tietyt tapahtuman osat ovat monelle kävijälle elämys, mutta 

kokemusta reflektoidessaan yksilö ei välttämättä pohdi laisinkaan kokiko hän elämyksen 

vai ei. Tapahtumakäynti saa merkityksensä sen kautta millaisia vaikutuksia käynnillä on 

ollut, millaisen olotilan se on saanut aikaan tai onko käynti yksinkertaisesti ollut mukava 

vai ei. Osan kohdalla elämykset syntyivät mahdollisuudesta rauhoittua, toisilla 

puolestaan yhteisöllisyyden tunnusta. Joidenkin kohdalla elämysten suurin anti oli 
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positiiviset vaikutukset kävijän hyvinvointiin. Monen kohdalla tapahtumaan 

osallistumista motivoi se, että se oli mukavaa ja nautinnollista. Nautinnon ensisijainen 

merkitys on oleellinen nimenomaan elämyshakuisessa elämäntavassa ja yhteiskunnassa, 

joten tapahtumakäynnit kytkeytyvät suuressa määrin elämyksellisyyteen (Noro 1995, 

125).  

 

Tapahtuma mahdollistaa kävijöille elämyksien kokemisen, mutta on muistettava, että 

tapahtuman käytännöt myös sulkevat osalta ihmisiä mahdollisuuden näiden elämyksien 

kokemiseen. Tapahtuma on palveluiden kuluttamista, johon kaikilla ei ole varaa. 

Opiskelijahaastateltavallani esimerkiksi ei ollut mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen 

tapahtuman kokemiseen, koska hänellä ei ollut varaa syödä ravintolassa tai yöpyä 

hotellissa niin, että hän olisi voinut kokea olevansa osallinen tapahtumaan koko 

viikonlopun ajan. Järjestäjien näkökulmasta tapahtuma on bisnestä eikä se saa tuottaa 

heille tappiota, mutta kävijän näkökulmasta lippujen hinnat ja tapahtumaan kuuluvan 

yöpymisen ja ruokailujen kustannukset voivat olla tapahtuman ulkopuolelle poissulkevia. 

Vähävaraisille tapahtuman tarjoamat kokemukset eivät ole mahdollisia ja täten 

tapahtuma kytkeytyy tietynlaiseen sosiaaliseen ryhmään ja elämäntapaan ja ylläpitää 

sosiaalista jakoa eri ihmisryhmien välillä. Vaikka elämys- ja nautintohakuinen 

elämäntapa, matkailu ja kuluttaminen leimaavat tällä hetkellä länsimaista kulttuuria, se ei 

ole mahdollista kaikille. Elämysyhteiskunnassa vallitsevat valinnan mahdollisuudet eivät 

ole yhtä laajat kaikille eikä kaikilla näin ollen ole yhtäläisiä mahdollisuuksia rakentaa 

elämyksillä itselleen sisäisesti kaunista ja nautinnollista elämää. Koska festivaalit ovat 

osa elämysyhteiskunnan elämystuotantoa ja tapaa kuluttaa, näkyvät nämä eri 

ihmisryhmiä jakavat rajoitukset myös festivaalikäytännöissä. 

 

 

8. LOPUKSI 

 

Työni tarkoituksena oli Koli Jazz -festivaalikokemusten kautta tutkia mitkä tekijät 

vaikuttavat musiikkifestivaalin kokemiseen, millaisia merkityksiä musiikkifestivaaleihin 

liitetään ja löytyykö festivaalista yhtymäkohtia elämyksellisyyden konseptiin ja 

elämysyhteiskuntaan. Kokemukseen eniten vaikuttavat tekijät ovat analyysini mukaan 

hyvin pitkälti samoja tekijöitä, joita aiemmissa festivaalitutkimuksissakin on nostettu 

esille: festivaalin sisältö, samanhenkinen yleisö, festivaaliympäristö ja festivaalin 

tunnelma. Analyysini ulkopuolelle on saattanut jäädä vielä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
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festivaalin kokemiseen. Nämä tekijät eivät kuitenkaan ole oman aineistoni perusteella 

olleet kokemuksen kannalta niin tärkeitä, että olisin nostanut niitä tässä työssä esille vaan 

keskityin sen sijaan niihin tekijöihin, joilla oli kokemukseen selkeästi merkittävin 

vaikutus. 

 

Vaikka työssäni nousi esille samoja asioita, joiden festivaalitutkimuksissa on aiemminkin 

todettu olevan kokemuksen kannalta tärkeitä, Koli Jazzin tapaus toi esille myös erilaisen 

näkökulman festivaaleihin. Koli Jazzin tyyppisessä tapahtumassa oleellista on se, miten 

useat eri tekijät yhdistyvät ja luovat kävijälle hyvin kokonaisvaltaisen kokemuksen. 

Merkityksellisen kokemuksen kannalta kaikki nämä osatekijät – musiikki, luonto, 

matkailu, ruoka, nautiskelu ja hemmottelu – ovat tärkeitä, ja yhden osatekijän 

poistaminen tapahtumasta vaikuttaisi oleellisesti tapahtuman luonteeseen ja sitä kautta 

kävijän tapahtumasta saamaan kokemukseen ja tapahtuman merkitykseen.  

 

Koli Jazzin voidaan tulkita edustavan uusinta suomalaista tapahtuma-aaltoa, jossa eri 

aistien nautintoja halutaan yhdistää ja joissa panostetaan jokaisen tapahtuman osa-alueen 

laatuun. Laadukkaaseen musiikkiin yhdistetään ruuasta nauttiminen ja tapahtumapaikan 

tarjoamat muut aktiviteetit ja palvelut, ja tätä kautta käyntikokemuksesta pyritään 

tekemään mahdollisimman kokonaisvaltainen ja nautinnollinen. Musiikkikokemuksia 

tarjoava tapahtuma antaa paikan kautta kävijälle mahdollisuuden myös rentoutumiseen, 

nautiskeluun ja harrastamiseen. Kävijöillä on mahdollisuus valita viikonlopun aktiviteetit 

mielensä mukaan, joten festivaalikäynti ei ole kaikkien kohdalla samanlainen vaan se 

voidaan yksilöidä ja kävijällä on valta valita tapahtumaan itselleen mieluisia elementtejä. 

Tapahtuma edustaa näin ollen selkeästi elämysyhteiskunnalle tyypillistä toiminta- ja 

kulutustapaa, jossa yksilöllistämällä tuotteita mahdollistetaan henkilökohtaisempi ja 

mieleenpainuvampi kokemus eli elämys.  

 

Järjestäjän näkökulmasta Koli Jazz liittyy kaupalliseen matkailuun ja alueen 

tuotteistamiseen ja on näin ollen määriteltävissä elämykselliseksi kulttuurimatkailuksi. 

Kävijän näkökulmasta kyse ei kuitenkaan ole vain palveluiden kuluttamisesta vaan myös 

yhteisöllisyydestä, identiteetin rakentamisesta, arjesta irrottautumisesta ja miellyttävästä 

tekemisestä ja sitä kautta saatavasta hyvinvoinnista. On kuitenkin yksilöllistä, mikä 

kunkin festivaalikävijän tavoite tai motivaatio tapahtuman suhteen on. Yhdelle tärkeintä 

on yhteisöllisyys, toiselle luonnon äärellä rauhoittuminen. Jollekin tapahtuma saa 

merkityksensä nautinnollisena lomana ja jollekin hyvinvointia edistävänä ja hoitavana 



69 

 

 

festivaalikäyntinä. Monen kohdalla tapahtuma saa merkityksiä useasta eri syystä. 

Aineistoni perusteella oli kuitenkin selvää, että monelle kävijälle festivaalikäynti on ollut 

elämyksellinen. Tähän viittasi jo se, että niin monelle tapahtumassa tärkeää oli nautinto, 

jolla on elämysten näkökulmasta ensisijainen merkitys. Monille elämys tapahtumassa 

syntyi kuitenkin myös muusta kuin pelkästä nautinnosta; uuden oivaltamisesta, 

vaikuttumisesta, innostumisesta ja häkeltymisestä. 

 

Aineistoni kertoo myös paljon siitä, mikä saa ihmiset sitoutumaan yhteen tiettyyn 

tapahtumaan ja käymään siellä vuodesta toiseen ottamatta selvää esiintyjistä tai 

harkitsematta lähtöä sen enempää. Toisin sanoen haastattelut valaisivat sitä, mikä 

tapahtumasta tekee kävijälle niin merkityksellisen, että hän palaa sinne vuodesta toiseen. 

Kun järjestäjät saavuttavat festivaalilleen tilan, jossa kävijä luottaa siihen, että 

tapahtuman musiikillinen sisältö on aina laadukasta, on todennäköistä, että kävijä palaa 

tapahtumaan seuraavana vuonna uudestaan. Tärkeää on myös lämminhenkinen tunnelma, 

joka saa kävijän tuntemaan olevansa osa tapahtumaa. Suuri rooli näiden ohella on sillä, 

että festivaaliviikonloppu koostuu monesta eri osa-alueesta ja aktiviteetista. Koska 

tapahtuma tarjoaa niin kokonaisvaltaisen kokemuksen, kävijä voi luottaa siihen, että 

vaikka yhdellä osa-alueella kokemus olisikin neutraali tai jopa hieman negatiivinen, se ei 

pilaa käyntikokemusta. Erittäin oleellista positiivisen kokemuksen kannalta on se, että 

osallistujalla itsellään on valta valita suuri osa festivaaliviikonlopun aktiviteeteista. 

Tällöin kokemus on valmiiseen festivaalikokonaisuuteen verrattuna paljon 

todennäköisemmin miellyttävä ja positiivinen ja kävijä palaa todennäköisemmin 

tapahtumaan uudestaan. 

 

Aineistoni toi esille myös ne haasteet, jotka tapahtuman tekijöihin liittyvät, kun kyseessä 

on uusi kävijä. Vakiokävijän kohdalla hyväksi todetut käytännöt voivatkin uuden kävijän 

kohdalla johtaa negatiiviseen kokemukseen, jos uusi festivaalivieras ei tiedä millaisesta 

tapahtumasta on kyse eikä saa tilanteen luonteesta etukäteen tarpeeksi infoa. Hyväksi 

todetut käytännötkin voivat eri näkökulmasta katsottuna saada jonkun kävijän silmissä 

negatiivisia vivahteita, joten järjestäjän kannattaa aina pohtia festivaalin käytäntöjä 

niistäkin näkökulmista, jotka eivät äkkiseltään tuntuisi niin oleellisilta.  

 

Oma suhtautumiseni elämyksien käsittelemiseen vaihteli hyvin paljon työn tekemisen 

aikana. Tutkimuspolkuni eteni elämysyhteiskunnan käsittelemisen kautta koko elämys-

käsitteen hylkäämiseen ja taas takaisin. Festivaalikävijöiden kokemuksia ja niihin 
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vaikuttavia tekijöitä käsitellessäni elämyksen käsite alkoi tuntua turhalta, koska 

vaikuttavien tekijöiden käsittely oli hyvin käytännönläheistä ja, eritoten siksi, että kävijän 

näkökulmasta ei tuntunut olevan merkitystä millä nimellä kokemusta kutsutaan. 

Kokemuksen ja elämyksen välinen ero on hyvin käsitteellinen eikä se oikeastaan tule 

ilmi yksilön arkisessa puheessa tai olemisessa. Oleellista on vain se, mitä yksilö on 

kokenut ja mitä se hänelle merkitsee. Tutkijan näkökulmasta elämyksen teoreettinen 

erottaminen kokemuksesta ja elämyksellisyyden konseptin liittäminen kokemuksiin on 

kuitenkin hedelmällistä, varsinkin kun kokemuksia peilataan laajempaan 

yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa elämyksien saavuttamisesta on 

tullut aikaamme leimaava piirre. Vaikka jossain vaiheessa kävijöiden kokemuksia 

käsitellessäni elämyksen käsite tuntui turhalta, loppujen lopuksi se antoi tärkeät raamit 

tapahtuman käsittelemiselle. Festivaali ilmentää selkeästi sitä valintojen ja 

toimintamahdollisuuksien yhteiskuntaa, jossa kokemusten ja elämysten kautta pyritään 

tekemään omasta elämästä nautinnollista. Festivaali on yksi tapa rakentaa omasta 

elämästä nautinnollista ja elämyksellistä. 

 

Tutkimuksessani esille tulleet kokemukset eivät kerro kaiken kattavasti festivaalin 

kokemisesta, koska haastateltavat olivat pääasiassa tapahtuman vakiokävijöitä. 

Kirjoituskeruun vastaukset ja yksi joukosta poikkeava haastattelu toivat kuitenkin hyvin 

esille tapahtuman kokemiseen liittyviä aspekteja erilaista näkökulmasta. Nämä kolme 

aineiston osaa toivat esille sen, että tapahtumaan liittyy tiettyjen arvojen ja tietyn 

elämäntavan ilmaiseminen. Jazzin ei katsota olevan populaaria vaan se mielletään 

korkeakulttuuriksi ja liitetään keskiluokkaiseen elämäntapaan. Tätä mielikuvaa puoltavat 

myös festivaalin käytännöt. Tapahtuma kokonaisuudessaan on aineettomien tuotteiden ja 

palveluiden kuluttamista, johon kaikilla ei ole varaa. Kokonaisvaltaisen kokemuksen 

saaminen tapahtumasta on hyvin hankalaa ilman kuluttamista paikalle matkustamiseen, 

majoitukseen ja ruokailuun. Elämyksien kokeminen ja elämysyhteiskunnan tarjoama 

valintojen tekeminen eivät siis ole kaikille mahdollista. 

 

Työni aineiston voi katsoa olevan siinä mielessä varsin rajallinen, että haastattelemieni 

vakiokävijöiden ja muutaman ensikertalaisen väliin jää vielä kävijöitä ja kokemuksia, 

jotka olisivat varmasti tuoneet esille uusia ulottuvuuksia tapahtuman kokemisesta ja 

merkityksistä. Haastatteluissa kävijöitä kategorisoitiin muun muassa ”jazz-diggareihin”, 

”perustyyppeihin”, ”paikallisiin” ja ”pönöttäjiin”, mikä viittaa siihen, että tapahtuman 

yleisöstä löytyisi varmasti kävijöitä, jotka eivät edusta kumpaakaan tässä työssä 
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esiintynyttä kävijäryhmää. Haastatteluissa mainittujen kategorioiden 

paikkansapitävyyteen sen tarkemmin puuttumatta arvioisin haastateltavieni puheiden 

perusteella, että he itse yhdistävät itsensä kahteen ensimmäiseen ryhmään ja kaksi 

jälkimmäistä kävijätyyppiä ovat jääneet tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Työni ei ole 

esimerkiksi tuonut esille kokemuksia niiltä kävijöiltä, joiden tämän työn aineistossa 

kerrottiin keskustelevan esitysten aikana ja olevan piittaamattomia musiikista. Näiden 

kävijöiden kokemukset tapahtumasta toisivat varmasti esille uusia näkökulmia siihen, 

mitä merkityksiä tapahtumaan liitetään. 

 

Huomionarvoista on myös se, että yksittäisten haastateltavien henkilökohtainen elämä eli 

yksilöllinen situaatio on otettu tässä tutkimuksessa huomioon vain rajallisessa määrin. 

Haastatteluissa nousi esille haastateltavien elämäntilanteeseen, kiinnostuksenkohteisiin ja 

arvoihin liittyviä asioita, joiden avulla olen tulkinnut kokemuksia, mutta en kuitenkaan 

kysynyt haastateltavilta erikseen heidän harrastuksistaan, elämänhistoriastaan tai 

arvoistaan vaan tulkintani heidän kokemuksistaan perustuvat Koli Jazz -festivaaliin 

keskittyvään keskusteluun. Joidenkin kohdalla yksilöllinen situaatio tuli selkeästi esille 

haastateltavan puheessa, kun taas osan kohdalla situaatio tuli esille melko vähän. 

Saavuttaakseni syvemmän ymmärryksen siitä, miten subjektiivinen kokemus 

tapahtumasta syntyy, olisi hyödyllistä tietää vielä enemmän siitä, miten tapahtuma 

kytkeytyy haastateltavien omaan elämän kokonaisuuteen.  

 

Tapahtumaan liittyviä sosiaalisia ryhmiä ja elämäntapoja olisi mahdollista tuoda myös 

paremmin esille perehtymällä enemmän kävijöiden henkilökohtaiseen situaatioon ja 

omakohtaiseen tapahtumasuhteeseen. Koin tapahtuman kytkeytymisen tietynlaiseen 

elämäntyyliin ja sosiaaliseen luokkaan nimenomaan erityisen mielenkiintoiseksi 

ulottuvuudeksi työssäni. Olisi antoisaa tarkastella tapahtumaa esimerkiksi Gerhard 

Schulzen elämysyhteiskunnan teoriassaan määrittelemien sosiaalisten miljöiden 

näkökulmasta (Noro 1995, 131–137). Tällaisesta näkökulmasta tehty tutkimus voisi 

avata vielä paremmin myös sitä miten tapahtuma saa merkityksiä oman identiteetin ja 

elämäntavan rakentamiseen välineenä. 

 

Koin tulkinnallisen fenomenologisen analyysin eli IPA:n käyttämisen tutkimuksessa 

hyödylliseksi. Teemoittelemalla kokemuksia tapahtuman osatekijöiden vaikutuksesta 

liikkelle lähtien ja siirtymällä siitä kohti abstraktimpaa kokemusta ja merkityksenantoa, 

analyysi toi hyvin esille sen miten tapahtuman eri tekijät vaikuttavat eri tavoin eri 
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kävijöiden kokemuksiin ja tapahtumaan liitettäviin merkityksiin. Päällisin puolin saattaa 

vaikuttaa siltä, että kaikki olisivat samaa mieltä esimerkiksi siitä, että tapahtumapaikka 

on hieno ja tapahtumatila mukava, mutta analyysin avulla aineistosta nousi esille myös 

ne pienet oleelliset erot ja poikkeavat näkemykset, jotka muotoutuivat työni kenties 

mielenkiintoisimmiksi huomioiksi. Käytin IPA:a tässä työssä osittain sovelletusti, koska 

päädyin säilyttämään analyysini pääteemoina käytännön tason sen sijaan, että olisin 

IPA:lle tyypillisemmin määrittänyt pääteemat abstraktiotasoltaan korkeimmiksi 

teemoiksi. Koin tämän hyväksi teemoittelutavaksi, koska käsittelin aihetta lähtemällä 

liikkeelle siitä, että tarkastelen tapahtuman eri osatekijöiden merkitystä kokemuksen 

kannalta ja tätä kautta siirryin käsittelemään sitä, mitä merkityksiä tapahtuma eri 

käytännön aspektien kautta saa.  

 

Kävijän kokemusta laajemmalti tarkasteltuna Koli Jazz festivaalina on tilaisuus, johon 

liittyy taiteen tuottaminen, talous, symboliset merkitykset, imago ja alueen ja identiteetin 

rakentaminen (Kainulainen 2005, 64). Kävijöiden kokemuksien ohella olisikin 

mielenkiintoista paneutua siihen, mikä festivaalin merkitys järjestäjien näkökulmasta on. 

Minkälaisia kokemuksia he pyrkivät tapahtumalla kävijöille tarjoamaan ja miten 

matkailuyrittäjän ja musiikkiyhdistyksen näkökulmasta tapahtuma kytkeytyy 

elämykselliseen kokemiseen. Kävijöiden kokemuksille kiinnostavan vastakohdan 

tarjoaisivat myös tapahtumassa esiintyvien muusikoiden kokemukset Kolilla 

esiintymisestä, koska kävijöiden haastattelut antoivat ymmärtää, että tapahtuma on 

muusikoiden toiminnankin kannalta poikkeuksellinen. Jäin pohtimaan myös sitä, miten 

Koli Jazz sijoittuu suhteessa muihin suomalaisiin jazzfestivaaleihin. Koli Jazzin yleisö 

tuntuu olevan keskimäärin hieman iäkkäämpää ja tämä sai minut pohtimaan edustaako 

yleisö tyypillistä jazzfestivaalin yleisöä vai poikkeaako tapahtuma myös tässä mielessä 

tyypillisemmästä jazzfestivaalista. Suomalaisista jazzfestivaaleista ylipäätään on tehty 

melko vähän tutkimuksia, minkä vuoksi koin työtä tehdessäni hieman hankalaksi 

arvioida sitä, mikä Koli Jazzin asema suomalaisella festivaalikentällä on ja miten se 

suhteutuu muihin jazzfestivaaleihin. Tutkielmassani esiin nousseiden kokemusten ja 

merkitysten yhdistäminen laajemmin jazzfestivaalien kontekstiin olisi antoisaa, koska 

Koli Jazz tuntuu olevan hieman epätyypillinen suomalainen festivaali. Tämän aiheen 

perustellumpi käsittely ei ollut kuitenkaan tämän työn puitteissa mahdollista, koska se 

vaatisi tarkempaa ja kattavampaa tietoa suomalaisesta jazzfestivaalikulttuurista ja sen 

historiasta. 
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Liitteet 

Liite 1. Kirjoituskeruupyyntö 

 
 

Koli Jazz -festivaalikävijä, kerro kokemuksistasi! 

Kirjoituspyyntö pro gradu -tutkielmaa varten 

 

Millaisia kokemuksia sinulla on Koli Jazz -festivaalista?  

 

Olen maisterivaiheen musiikkitieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja kerään 

aineistoa pro gradu -työtäni varten. Työni aiheena ovat Koli Jazz- festivaalikokemukset 

ja kaipaisin nyt sinun apuasi.  

 

Voit kirjoittaa kokemuksistasi vapaamuotoisesti. Halutessasi voit käyttää seuraavia 

kysymyksiä apunasi: 

 

Mikä sai sinut lähtemään Koli Jazz -tapahtumaan? 

Millainen festivaalikäyntisi oli? Mitä teit?  

Mikä käynnissä/festivaalissa oli positiivista? Mikä negatiivista? Miksi? 

Jäikö käynnistä jotain erityisesti mieleen? Miksi? 

Haluaisitko osallistua festivaaliin uudestaan? Miksi? Miksi et? 

 

Tekstin pituudella ei ole merkitystä, jokainen vastaus on minulle arvokas! Toivoisin, että 

mainitsisit tekstisi yhteydessä seuraavat tiedot: syntymävuosi, sukupuoli, 

kotipaikkakunta, koulutus sekä ammatti. 

 

Tekstit käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ellet nimenomaan halua nimeäsi 

esille tutkimuksessa. 

 

Tekstejä voi lähettää 28. helmikuuta 2014 asti sähköpostilla osoitteeseen: 

eeva.parjala@gmail.com. Ilmoitathan tekstissä myös, onko minun mahdollista haastatella 

sinua aiheeseen liittyen maalis-huhtikuun aikana. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Eeva Pärjälä 

HuK, musiikkitiede, Itä-Suomen yliopisto 

eeva.parjala@gmail.com 

puh. 0407622971 

  

mailto:eeva.parjala@gmail.com
mailto:eeva.parjala@gmail.com


81 

 

 

Liite 2. Haastattelukysymysrunko 

 

Taustatiedot:   

ikä/syntymävuosi:   paikkakunta:  

ammatti/koulutus: 

 

Miten useasti olet osallistunut tapahtumaan? 

Kertoisitko ihan alkuun vapaasti käynnistäsi/käynneistäsi festivaalilla? 

Motivaatio: Mistä kuulit tapahtumasta? Mikä sai osallistumaan? Käynnin tarkoitus? 

Käytännön järjestelyt: Festivaalille saapuminen? Miten pitkään viivyit Kolilla? Yövyitkö 

alueella, missä? 

Festivaalitilanne: Mitä teit festivaalilla?  

Voisitko kuvailla sitä, minkälaista festivaalilla oleminen oli?  

Mitä festivaalista jäi erityisesti mieleen? Mikä oli positiivista / negatiivista? Miksi? 

Osaisitko kuvailla millainen kokemus festivaali oli? Miksi? 

Vaikuttavat tekijät 

 - Esiintyjät/musiikki 

 Miten musiikki vaikutti kokemukseen? 

 - Fyysinen ympäristö (ravintola, hotelli, Koli) 

 Miten ympäristö vaikutti kokemukseen? 

 - Oheisohjelma 

 Teitkö jotain muuta festivaalilla? Miten tämä vaikutti kokemukseen?  

 - Tunnelma 

 Millainen tunnelma tapahtumassa oli? 

 - Muut ihmiset 

 Liittyikö käyntiin tuttujen näkemistä tms? Muiden kävijöiden vaikutus 

 kokemukseen? 

 

Käytkö muilla jazzkeikoilla?  Eroaako festivaali jotenkin keikoista, miten?  

Vaikuttaisiko kokemukseen, jos festivaali siirrettäisiin toiseen paikkaan tai jos siitä 

poistettaisiin oheisohjelma? 

Miten käsität sanan elämys tai mitä se sinulle tarkoittaa?  

Koetko, että olisit Koli Jazzeilla kokenut elämyksiä? 


