
KYSELYLOMAKE: FSD3323 PIENFESTARIKÄVIJÄT 2013

QUESTIONNAIRE: FSD3323 SMALL FESTIVAL VISITORS 2013

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Hyvä festivaalikävijä, 

 

pyydän apuasi ja aikaasi (n. 10 min) tekeillä olevassa tutkimuksessa. Tutkin festivaalikävijän kokonaiselämystä 

ja sitä, miten tapahtumajärjestäjän arvopäätökset vaikuttavat tähän elämykseen. 

 

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Jos avoimeen 

kysymykseen annettua vastausta käytetään sellaisenaan tutkimustekstissä, mainitaan tapahtuma sekä 

vastaajan sukupuoli ja ikä. 

 

Tutkimustuloksia hyödynnetään väitöskirjatyössä sekä tieteellisissä ja muissa artikkeleissa. Tapahtuman 

järjestäjälle toimitetaan vain ao. tapahtumaa koskeva kooste, josta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä 

vastaajaa. Saaduista vastauksista koottu tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen 

tietoarkistoon aihetta koskevan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. 

 

Lisätietoja antaa FM Maarit Kinnunen, Lapin yliopisto, e-mail  puh.  



Suomalaiset kulttuuritapahtumat

Mitä tapahtumaa vastauksesi koskee? Tutkimuksessa ovat mukana vain alla mainitut tapahtumat. *

 Ilmiö

 Kuudes Aisti

 Naamat

 Pienet Festarit Preerialla

 Ämyrock

Kotipaikkakuntasi? 




Minkälainen mielikuva sinulla on tästä tapahtumasta? 





Montako kertaa olet osallistunut tähän tapahtumaan? *


 kertaa

Asutko tapahtumapaikkakunnalla tai onko sinulla siellä vakituinen loma-asunto? *

 Kyllä

 Ei

Tuletko / tulitko tapahtumaan (voit valita useita vaihtoehtoja): *

 Yksin

 Perheen / kumppanin kanssa

 Ystävän / ystävien kanssa

 Suuremmassa ryhmässä

 Muu vaihtoehto, mikä?

Miksi osallistut / osallistuit tapahtumaan? Voit valita useita vaihtoehtoja. *



 Tapahtuman teema kiinnosti

 Ohjelma/sisältö on kiinnostava

 Haluan kuulla tiettyä artistia / nähdä tietyn taiteilijan töitä

 Tapahtumalla on hyvä imago

 Tämä kulttuurin alue kiinnostaa minua

 Tapahtumaan osallistuminen on jo perinne

 Haluan tukea tapahtumaa osallistumalla siihen

 Sain liput lahjaksi

 Kumppanini / ystäväni teki päätöksen puolestani

 Tapahtumaan osallistuminen liittyy työhöni

 Vapaa-ajan asuntoni on lähellä

 Tapahtumapaikka on matkan varrella

 Oli kaunis sää

 Tuntemani henkilöt ovat suositelleet tapahtumaa

 Haluan viettää tapahtumassa aikaa läheisteni kanssa

 Yhdistin tapahtuman ja vierailun ystävien / sukulaisten luona

 Haluan pitää hauskaa

 Haluan oppia ja nähdä uutta

 Haluan seurata ihmisiä ja toimintaa

 Olin utelias

 Tapahtuman saama julkisuus herätti mielenkiintoni

 Haluan kehittää itseäni

 Haluan osallistua johonkin ainutlaatuiseen

 Muu, mikä?

 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vastaa ajatellen nimenomaan tätä kesätapahtumaa. 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Turvallisuuden valvojien tulee olla 
näkyvästi esillä       

Väenpaljous sopii hyvin tähän 
tapahtumaan       

Jonottamisen tulee olla hauskaa       

Tapahtuman aikana tulee voida 
liikkua (kuljeskella / tanssia)       

Seuraan tapahtumaa myös 
sosiaalisen median (Facebook, 
Twitter, tms.) kautta  

     

Kirjoitan tapahtuman aikaisia 
tunnelmiani sosiaalisen median 
palveluihin (Facebook, Twitter, 
Google Plus jne.)  

     

Jaan tapahtuman aikana ottamiani 
valokuvia netissä       



Tapahtumassa tulee olla tarjolla 
lähiruokaa       

Lisäpalvelujen (kuljetus, ruoka, 
vartiointi jne.) tulee olla 
paikallisesti tuotettuja  

     

Tapahtumassa tulee olla myynnissä 
paikallisia tuotteita       

 
Väittämät 2/2 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Haluan liikkua tapahtuman aikana 
ekologisesti       

Jätteiden lajittelu ja kierrätyksen 
edistäminen on tärkeää tapahtuman 
aikana  

     

Tapahtumassa tulee käyttää 
uusiutuvia energiamuotoja       

Olen valmis maksamaan palveluista 
hieman enemmän, jos tuotot 
menevät hyväksi katsomaani 
tarkoitukseen  

     

Tapahtumassa tulee olla saatavilla 
VIP-palveluja       

Haluan tietää, mihin tapahtuman ja 
tapahtumassa tarjottavien 
palvelujen (mahdolliset) tuotot 
menevät  

     

Sponsoreiden käyttö on 
hyväksyttävää tällaisessa 
tapahtumassa  

     

Omien arvojeni mukainen 
tapahtumasponsori vaikuttaa 
tunnelmaani positiivisesti  

     

Vähävaraisten tulee saada 
tapahtumaliput halvemmalla kuin 
muut  

     

Tapahtumaan osallistuminen tulee 
olla mahdollista myös vammaisille       

 
Miten tärkeitä seuraavat arvot ovat sinulle? Kysymys koskee omia, henkilökohtaisia arvojasi. 
Huomaa, että asteikko eroaa edellisestä kysymyksestä. 

Äärimmäisen 
tärkeä 

(+++++) 

Hyvin 
tärkeä 
(++++) (+++) 

Tärkeä 
(++) (+) 

Ei 
tärkeä 

(0) 

Periaatteitteni 
vastainen  

(-) 



Valta (mm. arvovalta, 
varakkuus, yhteiskunnallinen 
valta)  

      

Suoriutuminen (mm. 
kunnianhimo, menestys, 
kyvykkyys, vaikutusvalta)  

      

Mielihyvä (mm. mielihyvä, 
elämästä nauttiminen, 
itsensä hemmottelu)  

      

Virikkeellisyys (mm. 
vaihteleva ja jännittävä 
elämä, uskaliaisuus)  

      

Itseohjautuvuus (mm. 
luovuus, vapaus, omien 
tavoitteiden valitseminen, 
uteliaisuus, 
riippumattomuus)  

      

Universalismi (mm. 
laajakatseisuus, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, tasa-
arvo, maailmanrauha, 
kauneuden maailma, yhteys 
luontoon, kypsä 
elämänymmärrys, ympäristön 
suojeleminen)  

      

Hyväntahtoisuus (mm. 
auttavaisuus, rehellisyys, 
anteeksiantavuus, 
vastuullisuus, luotettavuus, 
tosi ystävyys, kypsä rakkaus)  

      

Perinteet (mm. perinteiden 
kunnioitus, nöyryys, 
hurskaus, oman elämänosan 
hyväksyminen)  

      

Yhdenmukaisuus (mm. 
velvollisuudentuntoisuus, 
itsekuri, kohteliaisuus, 
vanhempien ihmisten 
kunnioittaminen)  

      

Turvallisuus (mm. 
yhteiskunnallinen järjestys, 
perheen turvallisuus, 
kansallinen 
turvallisuus,puhtaus, 
palvelusten vastavuoroisuus)  

      

 
Sukupuolesi? *

 Mies



 Nainen

 
Syntymävuotesi? *


 (vvvv)

 
Mikä on kansalaisuutesi? *

 Suomi

 Muu, mikä?

 
Mikä on koulutuksesi? Valitse vain yksi vaihtoehto. *

 Kansakoulu

 Peruskoulu tai vastaava

 Ammattikoulu tai -kurssi

 Lukio tai ylioppilas

 Opistotason ammatillinen koulutus

 Ammattikorkeakoulu

 Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto

 Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto

 
Miten kuvailisit tapahtuman tuottamaa kokonaiselämystä? Miten haluaisit tapahtumaa kehitettävän? 





 
Miten tyytyväinen olet tapahtumaan? 

7 6 5 4 3 2 1 
Erittäin tyytyväinen        Erittäin tyytymätön 

 
Miten todennäköisenä pidät sitä, että osallistut tapahtumaan myös tulevina vuosina? 

7 6 5 4 3 2 1 
Erittäin todennäköistä        Erittäin epätodennäköistä 

 
Miten todennäköisenä pidät sitä, että suosittelet tapahtumaa muille? 

7 6 5 4 3 2 1 
Erittäin todennäköistä        Erittäin epätodennäköistä 


