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Tutkimuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena oli löytää käyttäjien todelliset ja perimmäiset tarpeet sekä syyt toiminnalle Ilosaarirockiin osallistu-

essaan. Tärkeitä tutkimuksen kysymyksiä olivat ’miten kävijät toimivat’, ’miksi toimivat niin’ ja ’miten haluaisivat 

toimia’. Näiden kysymysten takaa tavoitteena oli löytää ne asiat, joita käyttäjät arvostavat ja miksi he niitä ar-

vostavat. Tutkimus toteutettiin käyttäjälähtöisesti laadullisilla menetelmillä toteutettuna, koska siten kehittä-

mällä pystytään myös löydöksiä, joille havaitaan tarve ja mikä tärkeintä, myös merkitys käyttäjille. Nämä tulok-

set auttavat kehitystyötä myös saamaan uusia ideoita ja ideoimaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja.  

 

Käyttäjätutkimuksen tuloksista ei haluttu vain saada sisältöä itse Ilosaarirock – tapahtuman ja sen mobiiliop-

paan kehittämiseen, vaan tarkoituksena oli myös katsoa tuloksia laajemmasta näkökulmasta. Käyttäjätutkimus 

siis selvitti myös millaisia sisällöllisiä tarpeita käyttäjillä olisi monimediaisuuteen ja elämysmatkailuun. 
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Tutkimuksen analysoinnin eteneminen 

 

Tutkimuksen analysoinnissa toteutettiin useita eri tiedon jäsennys ja analysointi vaiheita.  Jokaisen erillisen tut-

kimusvaiheen aineisto kirjattiin ja jäsenneltiin, jonka jälkeen kaikki materiaali yhdistettiin ja jäsenneltiin selke-

ämmäksi kokonaisuudeksi. Tämän jälkeen analysointia tehtiin iteratiivisen kierroksin muodostaen erilaisia tee-

moja ja asiayhteyksiä, joihin tulokset jakautuivat. Näin saatiin erilaisista näkökulmista katsottuna hyödylliset 

tulokset omiin aineistoihinsa, esim. Ilosaarirockin mobiiliopastuksen palautteet ja kehitysideat, itse tapahtuman 

palaute ja kehitysideat sekä myös tapahtuman osallistujan kokonaiskokemuksellinen ennen, aikana ja jälkeen 

tapahtuman kuvaukset. Tämä antoi laajan ja kattavan analysoinnin, jossa kaikki tulokset ovat selkeästi esillä ja 

hyödynnettävänä jatkokehitystä varten.  

 

 

Tutkimuksen tulokset 

 

Laadullisen käyttäjätutkimuksen tulokset esitetään tässä dokumentissä tiivistetyssä muodossa, jolloin suurin osa 

yksityiskohdista on jätetty asianomaisten pyynnöstä pois.  

 

Esimerkkejä kootuista käyttäjätarinoista: 

 

Sosiaaliset käyttäjätarinat 
 
Ystävät, iso porukka, hengailu ystävien kanssa 

 Ollaan kaveriporukan kanssa hajauduttu ympäri Suomea ja kokoonnutaan aina tänne rokkiin tapaa-
maan toisiamme. 

 Käyn rokissa pitämässä hauskaa, tapaamassa vanhoja ystäviä ja tutustumassa uusiin ihmisiin, jos on hy-
viä bändejä, käyn myös katsomassa keikkoja. 

 Käyn rokissa kavereiden takia. Otan mukaan ruokaa, juomaa, teltan ja HYVÄÄ SEURAA , pois jätän tur-

hat tavarat ja huonon asenteen. 
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 Mikä inspiroi lähtemään, no kaverit menevät, huhu hyvästä tunnelmasta ja kaikki ovat tällöin Joensuus-
sa. 

 Musiikki ei ole pääasia, vaan ystävät ja uudet ihmiset. Ilmapiiri Ilosaaressa on rentoa ja ihmiset normaa-

lia rennompia. Tanssia, iloa ja naurua. Onnellinen ympäristö.  

 Vuonna 2001: Parhaan kaverin kanssa pelasimme rantapalloa rannalla. Yhdessä vaiheessa lisää poruk-

kaa liittyi peliin kunnes satakunta ihmisiä olivat pelaamassa rantapalloa. Paras rokki-hetki ikinä 

 
Ystäväporukka hajoaa helposti / kaveri katoaa 

 Tultiin isolla kaveriporukalla ja harmittaa kun se hajosi ja kaikki olivat erillään. 

 Epäilyttää jo etukäteen, että miten pysymme kasassa, olisi ihanaa olla kaikkien kanssa 

 Minne se kaveri nyt meni ? Ja kännykkäkään ei toimi kun verkot on tukossa! 

 Aikaa kului yllättävän paljon kavereiden etsimiseen, koska viestit eivät oikein menneet perille ja kuulu-
vuus oli huono. 

 
Löytyy uusia tuttavuuksia ja tavataan vanhojakin tuttuja, voi syntyä uusia pitkäkestoisia suhteita 

 Hukkasin kaverit, joiden kanssa tulin alueelle, mutta löysin toiset kaverit ja sitten tutustuin heidän kaut-
taan uusiin ihmisiin. 

 Istahdan nauttimaan alkoholia alueen ulkopuolelle. Tapaan paljon uusia ihmisiä ja jämähdän siihen pai-
kalle. Kello näyttää jo pitkälle iltaan enkä vieläkään ole nähnyt yhtään keikkaa. Istun kuitenkin vielä 
hetken, on meinaan aivan mieletön meininki. 

 
Rakkautta ilmassa, etsitään sitä oikeaa tai hetkellistä heilaa, rakkaustarinoita syntyy 

 Hää- ja vuosipäivä rokissa, tunnelma, perinne since 1995. Aina, joka vuosi tunnelma vetää puoleensa ei-

kä petä vaikka esiintyjissä olisikin hieman vähemmän omaan makuun. Ihana hääpäivä =), kiva sää, Mu-

siikkia, tuttuja, uusia elämyksiä, rahat riittää, hyvä fiilis, ystäviä, mitään ei häviä, Ihmisiä, Isäntä on nätis-

ti, kivuttomia hetkiä, ei krapulaa =) 

 lipun ostin, kaljaa, ruokaa, tultiin alueelle, nähtiin tyyppejä, laitettiin teltta pystyyn, juotiin kaljaa, yritet-

tiin vongata tyttöjä, jee, hyvin toimi, nukuttiin, juotiin kaljaa, tultiin uudestaan alueelle, nähtiin hyvän-

näköinen sihteeri toimipisteessä =) mentiin kattoo bändejä, mentiin …, lähettiin kotia neitokainen kaina-

lossa =) 

 (päivällä) Olen exani kanssa ollut erossa jo kolme vuotta, mutta ina oltu parhaimpia ystäviä.. ja nähdään 

aina täällä rokissa…. (myöhemmin yöllä alueen sulkeutumisaikaan) Arvatkaa mitä, minä otin ja kosin 

minun exääni ja hän sanoi kyllä, ”niin, no totta kai minä sanon kyllä, koska mitäs minä muuta =)”, joten 

nyt me ollaan kihlloissa. (Tutkija piirtää molemmille mustalla tussilla sormukset ja toinen tutkija ottaa 

valokuvan) Nyt se on ikuistettu, ei ole tämän parempaa rokkia ja muistoa… 

 Nautin musiikista ja laulan mukana. Katson vierelle ja kaverit onkin hukassa. Onneksi vieressä on muka-

van näköinen poika. Siinähän se menikin sitten tutustuessa koko viikonloppu. 
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Sosiaalisen median merkitys kokonaiselämyksessä, Ennen rokkia, rokissa ja rokin jälkeen 

 Sovin menemisistä ja olemisista ihmisten kanssa ennen rokkia, suurimmaksi osaksi Facebookin välityk-
sellä 

 Facebookista kaveri kertoi, että nyt on liput  myynnissä ja että nyt on hyvä bändi tulossa esiintymään 

 Bändeihin tutustuminen netissä, youtube, spotify, myspace 

 Rokin aikana Facebookkiin oltiin merkitty oma sijainti rokkialueella, joten muutkin samankaltaiset tai 
samaan ryhmään kuuluvat ihmiset pystyivät tulemaan samaan kohtaan. 

 Muistelimme rokkia katsomalla festarielämää –kuvia netistä. 
 
Kaupunki herää eloon 

 Mietin, että Joensuu tarvitsee juuri tällaisia tapahtumia (kertoja tarkoittaa koko kaupunkia silloin kun 
on Ilosaarirock, popkatua sekä rokkia ja kaikkea muuta vilinää ja hälinää) 

 Onpa mukavaa kun on joku tapahtuma, kaupunki herää eloon 

 (toistuvat todella monta kertaa, etenkin kävelykadulta kerätessä kommentteja) 
 
 

Psyykkiset käyttäjätarinat 
 
Päästään irti arjesta, Jätetään työ, koulu ja huolet taakse 

 Käyn rokissa, koska se on hyvä irtiotto arjesta 

 Jätän kotiin stressin, työasiat ja laihdutuskuurin. 

 Jätän kotiin pikkuveljen, koulun ja todellisen maailman, otan mukaan, roskismekot, vauvapyyhkeet ja 

ihku kaverei 

 pieni irtiotto töistä ja kaikesta muusta oravanpyörän pyörityksestä 

On lupa pukeutua erikoisesti ja käyttäytyä hassustikin, lupa leikitellä 
 

 Näin aivan älytöntä ja uskomatonta festaripukeutumista =) samalla huomasin, että ”jeesusteippi” to-
dellakin korjaa kaiken kengistä, laukuista ja housuista aurinkolaseihin. 

 ”Vitsi, muistatko miten ihanaa oli lapsena olla hiekkalaatikolla ja kurahousut oli kaikille vedetty kaina-

loihin asti ja siinä sitä sitten istuttiin ja taputeltiin hiekkakakkuja ja joristiin kaverin kanssa ihan mitä 

vaan…” 

 Näin ”rokkimuotia” (ja jouduin kärsimään siitä, koska välillä tuntui, että silmät olivat palaa päästä vaat-
teiden puutteen tai niiden hirveyden takia. mutta se kuuluu Ilosaarirockiin… 

 
 
Fiilistely ja rennon ja hyvän tunnelman kokeminen 

 Täällä on rento fiilis, siksi tullaan tänne, ei tarvitse pelätä. 

 Fiiliksen nostatus ennen rokkia, esiintyvien bändien kuuntelu. 



 

 
 
 
 
 

 

 

  
6 (14) 

 

  
 

                                                                 

 Olen käynyt täällä 15 vuotta ja vain kerran Ruisrokissa ja  tämä on paras rokki, rentoa ja ystävällistä. 

Porteilla ei olla ihan niin tiukkoja ja tarkkoja kuin esim. Ruisrokissa, että siellä syö tunnelmaa kireys ja 

liika tarkkuus, mitä täällä ei ole, joten täällä on myös ihmiset iloisia ja vapaampi ja rennompi tunnelma. 

 No kun täällä on niin hyvä fiilis, olen käynyt Roskildessä monta vuotta ja se rullaa hyvin omillaan ja tääl-

lä on sitä samaa et Ilosaarirock on ihan yhtä hyvä fiilis ja poikakin on niin sanonut, että kyllä täällä se 

jokin on…. no sitä jonottaa ja tapaa ihmisiä ja ja siellä jonoissakin on se henki ja kyllähän tänne tullaan 

ihan muuten vaan, ihan sama ketä esiintyy… 

 Ei tarvitse pelätä, leppoisaa porukkaa liikenteessä, yleensä hyvät ilmat =), rento meininki 

 Tanssin taputin heilutin nyrkkiä hevibändeille – tämä ei ole ihan tavallista minulle mutta meininki vei 

mukanaan 

 

Kulttuurilliset ja muut elämykset lisänä luomassa kokonaiselämystä 

 Oli mukava huomata että näillä rannekkeilla pääsen myös museoon, näin 30v jo kiinnostaa kulttuurikin 

ja tännekin tullessa voisi tietysti käydä muutakin katsomassa. Ainut vain että tästäkään museosta ei ole 

sen enempää infoa, aukioloaikoja tai muuta. 

 Viime vuonna ihastui ’sisiliskoon’ johon sai laittaa päätä reikään ja ottaa hauskoja kuvia... lisää näitä. 

 Yöllinen jännähkön mysteerinen ajomatka + rutkasti Itä-Suomalaisia näkymiä teiden varsilta  

 Hyvä meininki jo automatkalla, innostuneet ihmiset, maaseutumatkailu! Joensuu on jännä kaupunki  

 Olin ihan innoissani rokin pyrkimyksistä ympäristöystävällisyyteen 

 
Fyysiset käyttäjätarinat 
 
Suomessa säät vaihtelevat paljon ja tapahtumassa on hyvä tietää mitä säät on luvassa 

 On vaikea valita oikeaa vaatetusta. Suomen säät vaihtelevat ja kesken rokin ei viitsi lähteä minnekään 
tarkistamaan säätä. 

 Jännitin, että sataisiko vielä rokin aikana rakeita ja tarvittaisiinko sielläkin kelsiturkkia =( 
 
Hygieniasta ja siisteydestä huolehtiminen 

 Suihkuille oli niin pitkä jono, että en viitsinyt käydä koko viikonloppuna suihkussa. 

 Opasteita ei näe, missä mahtaa olla vesipisteet. Onkohan täällä millaisia kojuja ja missähän niitä on. 

 Keikan eturivissä oli ahdasta ja hikistä. Käteeni tuotiin tuopissa vettä. Aivan mahtavaa. 

 Juoksen keikalta toiselle. Pompin eturivissä ja takarivissä. Riehun ja laulan mukana. Yhtäkkiä iskee hir-
veä olo. Unohdin kokonaan juoda vettä. Onneksi kaverit on apuna. Hetkeksi telttaan huilaamaan ja 
myöhemmin jaksaa taas rokata. 

 Rikotut lasit ja kamala roskaaminen ärsyttää monia, miksi ei voi pientä matkaa kulkea ja viedä roskaa 
roskikseen, eikä jättää sitä juuri siihen missä istuu  

 Työntekijä: ’Missä on henkilökunnan kahvilatila tänä vuonna? Miksi sitä ei ole?’ 
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 Alueen ulkopuolella räjäytys- lisää roskiksia alueen ulkopuolelle! (koki masentavaksi kun itse on alueen 

sisällä huolehtinut roskat jne asiallisesti niin ulkopuolella hävityksenkauhistus) 

 
Turvallisuudesta huolehtiminen antaa tilaa rennolle ja hyvälle ilmapiirille 
 

 Oli todella positiivista kuinka bändien soittaessa eturiviin hikisille tanssijoille jaettiin vesituoppeja, mikä 

oli todella hyvä ja tarpeen. Huomasin myös, että järjestysmiehet eivät antaneet ihmisten mennä toisten 

ihmisten päälle pomppimaan. Tuli sellainen olo, että täällä ihmisistä pidetään huolta, mikä antoi itsel-

leen turvallisen olon ja siten loi hyvää ja rentoa mieltä. 

 Välillä jos oli oikein suosittu bändi, ja paljon ihmisiä oli päälavan edessä katsomassa, ei ihmisjoukko 

mahtunut, voinut kulkea joukon poikki alueen puolelta toiselle (tarvitaan jonkinlainen selkeästi erotettu 

kulkureitti) 

 Rentolavalta kohti portteja kulkenut festarilainen törmäsi päälavan edessä suureen joukkoon ihmisiä. 
Keikat loppuivat lähes samaan aikaan ja lauma kerääntyi hetkessä tönimään toisiaan. Pieni ihminen ei 
nähnyt väen keskeltä eteen ,taakse eikä sivuille. Ihmiset alkavat olla kärsimättömiä ja loputon tönimi-
nen ja muu huono käytös alkaa ja joukossa tyhmyys tiivistyy. Paniikkikohtauksen mahdollisuus todella 
suuri juuri näillä alueilla jossa ihmiset liikkuvat kahteen suuntaan suurissa laumoissa. 

 Jonotan viinanarikassa. Jonoa kerääntyy lisää ja lisää. Narikkaväki vain jutustelee toisilleen. Vaikka yksi 
työntekijä juoksee portaita ylös alas. Miksi osa ei toimi rekassa ja toiset siinä alhaalla. Turhaa aikaa ja 
vaivaa ravaamiseen. 

 Iloinen yllätys kun pyörä löytyi ehjänä sieltä minne sen jätin =) 
 
 

Teknologiset käyttäjätarinat 
 
Riippuvaisuus kännyköistä ja verkkoyhteyksistä 

 Hukkasi kaverin, jonka luokse oli yöksi menossa ja kännykästä oli akku loppu. 

 Verkko ei taas toimi, linjat on ihan tukossa. 

 Akku loppui, tiedättekö missä voisi ladata akut ? 

 Verkot on jumissa ja hukkasin kaverit, miten ne nyt löydän? 

 Kännykästä loppuu akku, missähän sen lataisin. Ehkä junassa sitten kotimatkalla. Nyt juhlitaan. 

 Hermo menee viestiehin, joita tulee koko ajan ”missä olet, minä olen….” 

 
 verkkoliikenne on aina tukossa, sen huomasi itse sekä monesta eri lähteestä tuli tutkimuksen ai-

kana sama ongelma esille. Suurin syy verkon jumiutumiseen on, kun suuri ihmismäärä yrittää 

samassa paikassa samaan aikaan etsiä omia kavereitaan, on hukattu kaveri tai kysellään että jo-

ko on saapunut paikalla, halutaan kertoa missä itse on, jotta kaveri voi siihen tulla. 
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Esimerkkejä Pietarissa pidetyn innovaatiolein tuloksista 

(Kirjoittajat: Tanja Heiskanen & Jonna Puhkala) 

 

1. Tehtävä 

Rockfestivaaliin yhdistettiin niin negatiivisia kuin positiivisiakin asioita. Alkoholi ja huumeet oli mainittu monella 

ryhmällä, samoin turvallisuus (security). Tällä turvallisuudella kuitenkin tarkoitettiin enemmänkin festivaalin 

järjestelijän työtä turvallisemman tapahtuman puolesta, kuten järjestyksenvalvojat ja ensiapuhenkilökunta, kuin 

itse festivaalin turvallisuutta. Ryöstelyt tai rikokset yleensä eivät olleet päällimmäisinä nuorten mielessä, kun he 

miettivät mielikuvia suomalaisesta rockfestivaalista. Tämä johtunee siitä, että Suomi yleisesti mielletään turval-

liseksi maaksi Venäjällä. 

 

Huomioitavaa oli, että jokainen ryhmä yhdisti festivaaliin niin sanotut massasta poikkeavat kävijät (bikers, 

freaks, crazy people). Niin sanottu heavy metal scene oli ajatuksena pinnalla monella tehtävään osallistuneella 

ryhmällä. Tähän yhdistettiin mustat nahkavaatteet tapahtuman kävijöillä sekä rajumpi rockmusiikki. Raisummis-

ta kävijöistä koostuvasta festarikuvasta huolimatta usea ryhmä mielsi rockfestivaalin sosiaalisena tapahtumana, 

jonne mennään ystävien kanssa kuuntelemaan musiikkia ja tapaamaan uusia ihmisiä. Jotkut ryhmät mielsivät 

festivaalin jopa kansainväliseksi, ihmisiä yhdistäväksi tapahtumaksi (international unity).  

 

Markkinoidessaan rockfestivaalia Venäjällä järjestäjä voisi pyrkiä murtamaan tapahtumaan liittyviä ennakkoluu-

loja marginaalisesta kävijäkannasta. Kuvat niin sanotuista tavallisista nuorista nauttimassa musiikista, auringosta 

ja ystävien seurasta niitein koristellun punkkarin sijaan voisi auttaa luomaan imagoa jokaista kävijää läheisem-

mästä tapahtumasta. Tämä puolestaan alentaisi kynnystä lähteä rajan takaakin festivaalista nauttimaan. 

 

2. Tehtävä 

Huomattava piirre toisessa tehtävässä verrattuna ensimmäiseen oli se, että kuvitellessaan rockfestivaalin tapah-

tuvan heille, InnoStudioon osallistujat kokivat sen lähestulkoon pelkästään positiivisena ja hienona asiana. En-

simmäisessä tehtävässä, kun osallistujia pyydettiin listaamaan kaikki suomalaisesta rockfestivaalista mieleen 

tulevat asiat, ylöskirjattiin myös mahdollisia festivaalin negatiivisia puolia. Tämä kertoo siitä, että kokijana festi-
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vaali mielletään enemmän kaikin puolin positiiviseksi tapahtumaksi kuin jos festivaalia ajattelee yleisellä tasolla 

etäämpää katsottuna. Näin ollen rockfestivaalia markkinoidessa tulisi pyrkiä siihen, että kävijä pystyisi jo etukä-

teen kuvittelemaan itsensä tapahtumaan ja siten saamaan jo valmiiksi positiivisia mielleyhtymiä festivaalista. 

 

Festivaalin jälkeen osallistujat uskovat olevansa väsyneitä, mutta onnellisia. Uupumuksesta huolimatta halu 

palata seuraavalle festivaalille on päällimmäinen tunne. Tapahtuman jälkeen kotiinpaluu ja siihen liittyvät käy-

tännön asiat ovat edessä. Nämä jokainen ryhmä mainitsi. 

 

3. Tehtävä 

Ennen festivaalia kävijöiltä vaaditaan tiedon etsintää sekä käytännön järjestelyjä. Venäläisiltä rockfestivaalin 

kävijöiltä Suomessa vaaditaan viisumi majoituksen sekä kuljetuksen järjestämisen lisäksi. Tätä prosessia tapah-

tuman järjestäjä voisi tukea vaikkapa lippu-majoitus-kuljetus –paketin tarjoamisella mahdollisille vierailijoille. 

Tällöin itse kävijän vastuulle jäisi paketin maksamisen jälkeen ainoastaan viisumin hankinta, ajoissa saapuminen 

bussin lähtöpaikalle sekä festivaaleista nauttiminen. Kokonaisvaltaisen festivaalipaketin tarjoaminen vähentäisi 

venäläisen vierailijan oman selvityksen määrää ja täten mahdollisesti houkuttaisi festivaalikävijöiksi myös sellai-

sia musiikin ystäviä, jotka eivät ole kiinnostuneet näkemään niin paljoa vaivaa tapahtumaan osallistumiseksi. 

Ryhmät, jotka miettivät rockfestivaalia itse tapahtuman jälkeen, miettivät asioita kuten kotiin pääsy tapahtu-

man jälkeen. Tässä mukaan tulisi jälleen lippu-majoitus-kuljetus –paketti, joka takaisi myös osallistujien turvalli-

sen kotimatkan. Ryhmät uskoivat myös, että kotiinlähdön koittaessa ruumiin hyvinvoinnin huomiointi olisi eri-

tyisen tärkeää pitkän kotimatkan ollessa edessä. Tähän liittyen oli mainittu vesi, kahvi ja ruoka. 

 

Yksi vastauksista, feeling you were part of something unique, kokoaa Innostudiossa ilmenneet vastaukset. Venä-

läinen nuori ei halua festivaalilta vain sivustakuuntelijan tai – katsojan roolia, hän haluaa olla mukana luomassa 

omaa festivaaliaan itsensä oloiseksi. Rockfestivaali on suuri kokemus, elämys, josta puhutaan jälkeenpäin ja 

jonka muistoa vaalitaan pitkään. 
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Esimerkkejä tuloksista, jotka voisi edesauttaa tapahtuman kehittämistä 

 
 
Pienempiä kehitystarpeita 

 kojujen sijainnit ja nimeäminen (monesti kysyttiin missä on mikäkin koju) vain paikat on merkittynä 

karttoihin, mutta siitä ei saa mitään selvää missä on ruoka koju ja missä on joku tietty koju, esim. kuu-

losuojaimia myyvä koju. 

o Vegeruokaa ja kevätrullia kehuttiin useissa vastauksissa, muista ruuista ei kommentteja, voisiko 

ennemmin nostaa perinneruoat rokkiruoksi – ihmiset yhä tietoisempia terveellisistä ruoista. 

Myös jälkiruokia kyseltiin ja etsittiin . 

 Infoa laajemmin kaupungin muista rokkiviikon tapahtumista. -> saataisiin muualta tulevat tulemaan jo 

vähän aiemmin paikalle, ei ollut mitään infoa popkadusta tai mitään siitä, milloin infolapussa mainittu 

museo olisi auki (moni varmasti uskoi että se ei ole sitten viikonloppuna auki.) Oliko siitä infoa netissä 

etukäteen, että sillä rannekkeella pääsee sinne sisälle ? -> matkaajat saattaisivat tulla aiemmin, jos sai-

sivat tietoa muista liittyvistä tapahtumista. -> Yhteistyö muiden tahojen kanssa. 

 Sääpiste, jossa päivittyvät tiedot säästä (tämä päivä sekä huominen päivä), koska jännätään sataako juu-

ri silloin kun oma lempibändi on soittamassa.  

 Roskaamisen ehkäisyyn: 

o Alueen ulkopuolellakin paljon enemmän roskiksia, mahdollisesti voisi tiivistää yhteistyötä muiden 

järjestöjen, kaupungin tai muun tahon kanssa, jotta ulkopuolellakin siisteys säilyisi. 

o Myös alueen sisälle istuma-alueille matalia pitkiä roskiksia, ihmiset voi istua roskiksien väleissä, 

jolloin näköyhteys lavalle ei häiriinny, mutta roskat saadaan suoraan istualtaan laitettua vierei-

seen roskikseen. 

o Isojen roskiksien päälle selkeästi isot kuvat siitä, mitä laitetaan mihinkin roskikseen (kukaan vä-

hänkin kännissä ei katsele mitä roskiksien sivuilla lukee) 

 Kulkureitit on suunniteltava jatkossa paljon paremmin, kulkureitit eivät saa mennä tukkoon silloin kun 

ihmiset jäävät seisimaan ja katsomaan bändejä. 

 Ihmiset pitivät siitä, että sai tehdä jotakin, piirtää ja kirjoittaa, ja se, että heitä kuunneltiin ja heidän 

kanssa keskusteltiin, eikä tyrkytetty mitään. Kysyttiin myös, että onhan ”palautekoju” ensikin vuonna. 

 Tapahtuman mainonnassa ja infossa voisi korostaa enemmän sitä rentoutta ja hyvää ilmapiiriä, eikä 

niinkään rokkifestarimeininkiä… loisi positiivisempaa mielikuvaa muillekin kuin itse kävijöille, jotka tie-

tävät hyvän fiiliksen läsnäolon. ERITYISESTI VENÄJÄLLE MARKKINOITAESSA  

 Viinanarikoille organisointia: kaksi henkilöä ylhäällä rekassa ja kaksi alhaalla, ei tarvitse samojen ihmis-

ten juosta ylös ja alas -> nopeampi palvelu, iloisemmat työläiset 

 Pieniä väliaika tapahtumia, esim. rantapalloa hiekkarannalla -> toisi kivoja yllättäviä hetkiä ja muistelta-

via tapahtumia musiikin kuuntelun lisäksi 

 Tapaamispaikka, joka olisi selkeästi sitä varten että siinä tavataan kaveri 
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 Rokkarin kunniakirja: rokin säännöt ja toivottu käyttäytyminen, jotta kaikilla olisi kivaa – infosta voi käy-

dä leiman hakemassa – jää muistoksi, diplomiksi hyvästä rokkikokekemuksesta, diplomimainen sääntö-

paperi, joita noudatetaan, Voisi myös jakaa etukäteen/lipun kanssa: pelaa reilusti, ota muut huomioon , 

ole hyvä kaveri jne… samalla tällainen voisi antaa infoa toisessa muodossa kierrätyksestä ja muusta). 

Luontoystävällisyys ? 

 
Laajempia kehitysmahdollisuuksia 

 

 Rokkiin tullaan etsimään heilaa ja uusia kavereita, mutta usein jäädään ilman, varsinkin sitä heilaa. 

 mikä ratkaisuksi, miten saattaa ihmisiä yhteen? 

 festari-kymppitonni, peli ? 

 Rokkiin tullaan, koska halutaan päästä hetkeksi irti arjesta ja saada olla oma itsensä ja pitää hauskaa ry-

pemällä ja rellestämällä (aivan kuin lapsena). Saa irroitella hetken ja purkaa ajatuksiaan ”leikin” avulla. 

Ihminen tarvitsee välillä psyykkisen hyvin voinnin kannalta irroittautumisen arkisista velvoitteista, ja sitä 

tullaan hakemaan rokista. 

 ELÄMYSFESTARI: Musiikki ”sivuroolissa”, erilaisia elämyksellisiä alueita ympäri kaupunkia, pi-

dempiaikainen ja eri järjestöjen ja kaupungin kanssa yhdessä toteutettu kokonaisuus. 

 HIEKKALAATIKKO/MUTAPAINI: Saa leikin lomassa irroittautua arkirutiineista ja rellestää (il-

mankin alkoholia (vrt. sumopainija puvut)) 

 Rokissa ihmiset ovat selvästi laumaeläimiä, hakevat seuraa ja haluavat aktiivisesti olla osana jotakin, 

myös interaktiivisesti jättää oma jälkensä tai tehdä itse jotain mukaan otettavaa muistoesinettä.. 

 ELÄVÄ TARINA: Jatkuva ”tarina”, joka kehittyy jokaisen Ilosaarirokin aikana, ”yhteisötaide”. 

Esim. kädenjälki, jalanjälki. Pysyvä ”merkki” Laulurinteelle, joka muodostuu nähtävyydeksi…  

 Osallistujat aloittelevat tunnelmaan virittäytymisen jo paljon aiemmin kuuntelemalla tulevien esiintyjien 

musiikkia. Kauempaa tulevat tekevät myös ”matkalevyn” itselleen. Tähän lisättynä kaikki muu (kave-

rin/heilan etsintä sekä jälkihehkutukset) niin kokonaiselämystä voisi vahvistaa kaikille osallistujille yhtei-

sellä tavalla, ja samalla se voisi avata rockin sisältöä myös tapahtuman ulkopuolisille sekä toimia mark-

kinointina ja laajempana näkyvyytenä kaikelle Joensuussa tapahtuvalle oheistoiminnalle… 

 RADIO- ROKKIOHJELMA: aloittaa jo noin viikkoa aiemmin ja kestää pari päivää rokin jälkeen, 

soittaa tulevia esiintyjiä ja kertoo heistä, liikkuu ja kertoo juttuja ja näkymiä POP -kadulta, oh-

jelmaan voi lähettää tekstiviestejä (soittelu voi olla sitten kännisten kanssa ongelmallista hallita) 

esim. kertoen kavereille missä kohden on tai kertoa etsivänsä heilaa… voisi sisältää myös bändi-

en haastatteluja ja muita tapahtumien seuraamista ja randomilla ihmisten haastatteluja…. Muu-

takin infoa voi antaa ohessa, esim. muista kulttuurielämyksen mahdollisuuksista sekä kauppo-

jen ja muiden aukioloista. Ohjelma voisi olla vielä rockin jälkeenkin päivän ajan, jolloin kotimat-

kalla olijat voisivat kuunneella. 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

  
12 (14) 

 

  
 

                                                                 

Esimerkkejä mobiiliooppaan kehitysehdotuksista 
 
Esimerkit ovat tutkimuksen tuloksista esille nousseita tarpeita, joiden toivottaisiin olevan osana mobiiliopastuk-
sen toimintoja. On normaalia, että tässä vaiheessa kyseisen aihealueen tulokset esitetään tarvittavien ja toivot-
tujen toimintojen listana, joissa ei vielä ole puututtu ollenkaan tekniseen toteuttamiseen, sillä vasta kehitystyön 
jatkuessa tarkastellaan syvemmin ja lähdetään miettimään kuinka haluttuja tulevia toimintoja voidaan teknisesti 
toteuttaa.  
 
Säätietoja kaivataan, kuinka voisi nopeasti tarkastaa sään 

 Mobiilioppaassa tietoa tulevasta esim. 10 h säästä tai linkki esim. forecan sivuille 
 
Kaivataan paljon muutakin infoa, joka voisi löytyä mobiilista  

 Jos alueen lähellä on muita mahdollisuuksia suihkuun tai vessoja, vaikka  maksullisiakin, voisiko siitä lait-
taa mobiilioppaaseen vinkkiä 

 Tietoa enemmän kaupungin muista tapahtumista rokkiviikolla sekä muista kullttuurisista mahdollisuuk-

sista. 

 Kauppojen ja baarien aukioloaukoja ja sijainteja, samoin pankkiautomaatit ym., voisi olla omana kau-

punki-kartta osana. 

 
Joka vuosi koittaa yllättävän nopeasti se aika, jolloin pitäisi ostaa liput 

 Voiko mobiiliopas jäädä ns. eloon ja muistuttaa jossain vaiheessa uudesta rokista, vaikka muistuttaa et-

tä nyt on nettisivuilla uudet esiintyjät mainittuna…? sitten vain päivitettäsiin mobiin uusi versio vanhan 

päälle ? 

 

Kaverin löytäminen 

 Merkitä oman sijaintinsa, jotta voidaan kertoa kavereille missä kohden aluetta ollaan  

Pelien yhdistäminen mobiiliin  

 Voisiko olla jokin peli. Voisi olla esimerkiksi peli, jota voisi pelata ennen rokkia, ja pelissä pitäisi suorittaa 

roskien kierrätystä oikeisiin astioihin, paikkojen löytämistä ym. mikä tutustuttaa tulevan rokkivieraan jo 

ennalta alueeseen, sääntöihin ja käytäntöihin  vrt. kortsuajokortti 

 Interaktiivinen palaute: netissä tai mobiilissa pelin muodossa kerätään palaute 

 

Mobiilioppaan muu palaute 

 Mobiiliopas ei aivan istunut hyvin näytöllä. (pienempinäyttöinen puhelin) 

 Opasta ei saa suurennettua (sormilla liikuttamalla), koska on huono näkö. niin ei meinannut nähdä mitä 
siinä luki, olisi halunnut saada sitä suurennettua (iphone) 

 

 Näkyvämpi mainonta mobiilista ja aikaisempi mainonta, vaikka että tulossa on … 

 Miinuksena hieman päällekkäisyyksiä 
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 Kattava ja hyvin suunniteltu, mutta hidas avautumaan ja siksi päädyin käyttämään vanhaa tuttua pape-
riversiota. 

 Selkeä ja riittävän nopea 

 Melko kookas paketti niin yksinkertaiseksi ohjelmaksi 

 Bändien aikatauluja oli todella kätevää tarkistaa mobiilioppaasta. Tietysti latautuminen kesti hetken, 
mutta niin kestää myös opasvihon kaivaminen laukusta =) 

 Pieni tietoisku jokaisesta bändistä olisi paikallaan, sillä rokkiin mahtuu runsaasti esiintyjiä joista ei ole 
koskaan kuullutkaan. En tiedä tulisiko ohjelmasta kuitenkin silloin liian hidas. (käyttöliittymä ei siis sel-
västikään viestinyt millään tavalla siitä, että bändeistä olisi esitys kun painaisi bändin nimeä ohjelmas-
ta…? ) 

 Käyttöliittymän napit erottuivat joillain sivuilla liian huonosti taustasta. Muistaakseni ainakin kartta-
sivulla oli tällaisia nappeja. Muuten mobiiliopas oli ihan mukiinmenevä aplikaatio. 

 Olisi nastaa, jos mobiilioppaan ohjelma-sivulta voisi jollain tavalla merkata bändit, joita tahtoo käydä 
kuuntelemassa. 

 Pidin mobiilioppaasta paljon ja ilman tutkimusta (Rokkivihkoihin osallistuja) en olisi luultavasti edes 
kuullut siitä. Mielestäni sitä voisi mainostaa enemmän. 

 

 

Käyttäjäpersoonat esimerkkinä tuloksien muokkaamisesta hyödynnettävään muotoon 
 
Käyttäjäpersoonat on muodostettu tulosten analysoinnin pohjalta tiivistämään tulokset sekä autta-
maan tuloksien jatkohyödyntämisessä. Käyttäjäpersoonat nostavat myös esille tuloksien tärkeimmät 
löydökset, teemat ja aihepiirit, jotka ovat tapahtuman ”hyvän fiiliksen” takana. Löydetyt laajemmat 
teemat ovat Kaveriporukka, Irrottautuminen, Huolenpito ja Rakkaus. Jokaiseen teemaan muodostet-
tiin yksi käyttäjäpersoona, joka korostaa siihen teemaan vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia asioita, 
jolloin voidaan huomata, kuinka kokemukset kokonaisuudessaan vaikuttavat tapahtuman kokemiseen 
ja siitä nauttimiseen. 
 
Teemat tukevat sitä Ilosaarirockin omaa identiteettiä, hyvää fiilistä, joka oli melkein jokaisen tutkimuk-
seen osallistujan vastaus silloin, kun kysyttiin miksi käy Ilosaarirockissa. Näin ollen kyseisiä teemoja 
olisi hyvä korostaa markkinoinnissa sekä tapahtuman toteutuksessa, jotta tapahtuman imagoa voitai-
siin vahvistaa entisestään. 
 
Käyttäjäpersoonia käytettiin keskustelun pohjana kehitystyön jatkuessa työpajassa ja samalla ne toivat 
käyttäjätutkimuksien tulokset kiteytettynä esille. Näiden käyttäjäpersoonien kautta heijastettiin mm. 
Ilosaarirockin mobiilioppaan kehitystyön jatkuessa sitä, kuinka mobiilioppaan toiminnoilla voitaisiin 
tukea näitä teemoja ja siten kokonaiskokemusta tapahtumasta. Tämän jälkeen mobiilioppaan kehit-
täminen jatkui mobiilisovelluksien asiantuntijoiden ja alaa opiskelevien opiskelijoiden sekä Ilsoaari-
rockin vastaavien kesken. 
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Esimerkki käyttäjäpersoonasta: 
 
 
Teema 3: Irrottautuminen 
 
Essi 30 v , Pieksämäki 
 
Ennen  
Käyn rokissa koska se on hyvä keino irrottautua arjesta ja oravanpyörästä. Jätän kotiin stressin, työasiat ja laih-
dutuskuurin. Odotan hyvää fiilistä. Viime vuonna ihastuin sisiliskoon johon sai laittaa päätä reikään ja ottaa 
hauskoja kuvia. Toivottavasti tänä vuonna olisi samanlaista vastaavaa, tai myös muutakin tekemistä. Matka 
rokkiin on jo kokemus sinänsä- tällä kertaa pysähdyttiin ja joku turkkilainen kysyi ollaanko haaremi =) Ajettiin 
yöllä ja matka oli mystinen ja jännä, itäsuomalaiset maisemat.  
 
Aikana 
Tanssin taputin heilutin nyrkkiä hevibändeille – tämä ei ole aivan tavallista minulle mutta meininki vei muka-
naan! Oli mukava huomata että näillä rannekkeilla pääsen myös museoon, näin 30v jo kiinnostaa kulttuurikin ja 
tännekin tullessa voisi tietysti käydä muutakin katsomassa. Ainoa vain että tästäkään museosta ei ollut sen 
enempää infoa, aukioloaikoja tai muuta.  
Näin aivan älytöntä festaripukeutumista =) samalla huomasin, että jeesusteippi todellakin korjaa kaiken kengistä 
laukuista ja housuista aurinkolaseihin.  
 
Jälkeen  
pois tullessa mietittiin kavereiden kanssa mistä se hyvä fiilis tulee. Ehkä se on sitä, että ollaan pois normiraa-
meista. Jopa vähän kuin lapsia taas. Kaveri sanoi:  ”Vitsi, muistatko miten ihanaa oli lapsena olla hiekkalaatikolla 
ja kurahousut oli kaikille vedetty kainaloihin asti ja siinä sitä sitten istuttiin ja taputeltiin hiekkakakkuja ja höpö-
tettiin kaverin kanssa ihan mitä vaan. Saman fiiliksen kun saisi nyt aikuisenakin, vois puhua ja parantaa maail-
maa… aikuiset ku on niin jäykkiä helposti ainakin vieraiden kanssa. ” . Jälkeen päin luin facebookista että kaveri 
oli ollut Popkadulla jo ennen rokkia. Harmitti, sillä en tiennyt tuosta tapahtumasta mitään ja siellä olis ollu mu-
kava käydä. 
  


