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 Johdanto 

Kriittisinä teini-iän vuosina imetään 
vaikutteita ja tehdään päätöksiä siitä, mihin 
suuntaan elämää lähdetään viemään ja 
minkälaista kulttuuria kulutetaan. Osa 
näistä nuorista on elänyt pari koronavuotta 
ilman elävää musiikkia. Tässä pitää olla tosi 
proaktiivinen ja vetää sitä yleisöä meille, 
jotta ei käy niin, meillä kasvaa kymmenien  
tuhansien kokoinen joukko, jotka eivät käy 
elävän musiikin tapahtumissa. Tämä oli tosi 
hyvä keino osallistaa heitä. 
(Jaani Haapasalo, G Livelab Tampere)

Elämää kulttuurin juurista latvoille 
-hanke tähtäsi suomalaisen elävän 
musiikkikulttuurin jatkuvuuden 
turvaamiseen nyt ja tulevaisuudessa 
vahvistaen sen kulttuurista perustaa 
yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena 
oli selvittää, kuinka nykyinen 
diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään 
musiikkikulttuuriin ja miten nykyiset alan 
sidosryhmät voivat järjestäytyä uudelleen 
palvellakseen kulttuurin moninaisuutta ja 
jatkuvuutta. 

Hanke selvitti: 

• miten alaikäiset osallistuvat elävään 
musiikkiin? 

• miten elävän musiikin ala organisoituu 
tällä hetkellä? 

• mitkä tekijät vaikuttavat nuorten elävän 
musiikin kokemiseen? 

• millaisia toimenpiteitä vapaan kentän 
on tehtävä kehittäessään toimintojaan 
tulevaisuuden uusille ikäpolville? 

Hanke tuotti:

• yhdessä tuotettuja toimintamalleja, joilla 
nuoret voivat olla osallisia ja tuottajia 
elävässä musiikkikulttuurissa 

• toimintamalleja olemassa oleville 
tuotanto-organisaatioille kuten 
esiintymispaikat, kunnat, nuorisojärjestöt 
sekä kulttuuri- ja taideorganisaatiot 

• tulevaisuusskenaarioita ohjaamaan 
elävän musiikin tuotannon koordinointia. 

Hanke koostui 5 vaiheesta:

1. Taustatutkimus (Liite 1) keskittyi 
todentamaan tai kyseenalaistamaan sen, 
mitä yleinen keskustelu alalla toteaa: “Nuoret 
eivät käy keikoilla ja yleisö vanhenee”.

2. Tutkimuksen ohella kartoitettiin 
elävän musiikin alan eri toimijoiden 
verkostorakennetta ja luotiin ymmärrystä 
siitä, miten alan eri muodot toimivat ja mikä 
niiden toimintaa ohjaa. Tämän pohjalta syntyi 
Nuorisomusiikin toimiala-analyysi (Liite 2).

3. Tiedon ja havaintojen pohjalta luotiin 
elävän musiikin tulevaisuuskuvaus, jonka 
kautta voitiin hahmottaa, minkälaista 
rakenteellista muutosta kohden lähdetään 
suunnistamaan uusia toimintamalleja 
suunnitellessa (Liite 3). 
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4. Ammattilaisten ja nuorten 
idealaboratoriot hyödynsivät 
taustatutkimusta, toimiala-analyysia ja 
tulevaisuusskenaarioita. Idealaboratorioissa 
luotiin kokeellisia toimintamalleja, 
jotka toimivat suunnannäyttäjänä 
pilotointivaiheelle. 

5. Pilotointivaiheessa saatiin arvokasta 
tietoa ja taitoa uusien rakenteiden 
käyttämisestä, mutta myös luotiin maaperää 
alan laajamittaiselle uudelleenmuotoilulle. 
Pilotointivaiheessa testattiin uusia 
toimintamalleja  hankkeen, nuorten ja 
alan toimijoiden yhteistyönä. Päämääränä 

oli kytkeä livealan toimijoihin pinoutunut 
hiljainen tieto uuden sukupolven affekteihin. 
Tuotetut toimintamallit julkaistiin vapaasti 
käytettävinä toimintamalleina tai -tapoina 
siten, että niiden soveltaminen hankkeen 
ulkopuolellakin on mahdollista. (Liite 4).

 LiveFIN ry toteutti hankkeen opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustusrahoituksella 
yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian, De Ungas Musikförbund DUNK 
rf:n sekä Nuorten Akatemian kanssa. 
Nuorisotutkimusseuran panos oli myös 
merkittävä taustatutkimuksen tiedon 
keruussa.

Hankkeen pääasiallinen rahoitus tuli 
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 
2019 erityisavustuksena kulttuurin 
perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja 
kehittämishankkeisiin. Muita rahoittajia 
olivat Seinäjoen Taideyliopiston Sibelius-
Akatemia, Nuorten Akatemia, De Ungas 
Musikforbund DUNK rf sekä LiveFIN ry.

Kuva: Harri Homi
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 Hankkeen toteutus 

Aikataulu

Hanke käynnistyi vuonna 2019. 
Koronapandemia vaikutti olennaisesti 
hankkeen aikatauluun, kun kokoontumis- 
rajoitukset estivät pilotointivaiheeseen 
etenemisen. Kehittämishankkeelle 
aluksi saatu viiden  kuukauden lisäaika 
mahdollisti hankkeen nuoriso- ja 
asiantuntijaidealaboratorioiden 
toteuttamisen hankesuunnitelman 
mukaisesti, ja hankkeen vaiheissa päästiin 
eteenpäin. Koronatilanteen aiheuttamat 
rajoitustoimenpiteet tapahtuma- ja 
musiikkikulttuurialalle kuitenkin jatkuivat 
keväällä 2021 ja ne ovat vaikeuttivat 
hankkeen etenemistä tapahtuma-alan 
organisaatioiden kanssa toteutettavien, 
nuorisolle kohdistettujen, uusien 
toimintamallien pilotointivaiheeseen. 
Uusi lisäaika mahdollisti hankkeen 
hetkellisen tauolle jäämisen ja lopulta 
keväällä 2022 hankkeen loppuunviennin 
hankesuunnittelman mukaisesti.

Resurssit

Johtoryhmän kokoonpano

• Hilde Losvik, DUNK rf 

• Heidi Rosbäck, Nuorten Akatemia

• Antti-Ville Kärjä ja Mika Virkkunen, Seinäjoen 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

• Niina Ristolainen ja Harri Homi, LiveFIN ry 

Projektiryhmä

• Niina Ristolainen, hankepäällikkö 
(02/2020 saakka Salla Vallius)

• Harri Homi, tutkimuskoordinaattori

• Maarit Kinnunen, tutkija

• Jenna Lahtinen, toiminnanjohtaja

• Ina Westerlund, pilotointivaiheen tuottaja

• Jenna Rovio, 
idealaboratoriovaiheen tuottajaharjoittelija

• Marleena Maliniemi, loppuraportin taittaja

Muut projektissa toimineet 

Asiantuntijoille suunnattujen 
idealaboratorioiden suunnittelu ja toteutus: 

Giacomo Bottà ja Antti-Ville Kärjä (Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemia) sekä Harri Homi

Ammattilaisten idealaboratorioihin osallistuivat:

Antti-Ville Kärjä (Taideyliopiston Sibelius-
Akatemia, Seinäjoki), Carlo Meggiolaro (yökerho 
Plan B, Malmö), Elisa Paakkonen (Electronic 
Market Agency Oy), Emma Vuorio (Oranssi ry), 
Emppu Paananen (Henry’s Pub Kuopio), Foto 
Järvinen (rockfestivaali Naamat, Muurame), 
Giacomo Bottà (Taideyliopiston Sibelius-
Akatemia, Seinäjoki), Hanna Kahila (Lahen 
ELMU, Lahti), Harri Homi (LiveFIN ry:n Juurista 
latvoille -hanke), Heli Lahti (Musiikkitalo, Helsinki), 
Henri Roosipõld (Live Music Estonia, Viro), 
Ingrid Stroom (Thrust Productions / Playpass, 
Helsinki), Jaakko Blomberg (kaupunkiaktiivi, 
Helsinki), Janne Flinkkilä (musiikkijournalisti, 
Suomi), Janne Laurila (Tullikamari, Tampere), 
Tero Viikari (Tullikamari, Tampere), Janne 
Mäkelä (Turun yliopisto), Janne Poikolainen 
(Nuorisotutkimusseura ry), Jonna Paananen 
(Jelmu ry/Tanssisali Lutakko, Jyväskylä), Juhani 
Merimaa (Tavastia-klubi, Helsingin Rock and 
Roll Oy), Juho Hänninen (Helsingin yliopisto), 
Juho Minerva (Oranssi ry), Kari Pössi (Piikkikasvi 
Agency Oy), 
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Kim Ramstedt (Suoni ry), Lutz Leichsenring 
(Berlin Club Commission / United We Stream, 
Berliini), Martin Cloonan (Turun yliopisto), 
Mikko Niemelä (Ruisrock/Vantaan Festivaalit 
Oy, Turku/Helsinki), Niina Ristolainen (LiveFIN 
ry/Juurista latvoille -hanke, Qstock Oy), Piritta 
Brusi (Nuorten Tampere, Tampereen kaupunki), 
Salla Vallius (yöluotsi, Helsingin kaupunki), 
Sami Rumpunen (Provinssi, Seinäjoki Festivals 
Oy), Tanja Huuskonen (Lastenkulttuurikeskus 
Louhimo, Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut), 
Tuomas Finne (Työväen Sivistysliitto), Tuomo 
Kallio (Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen 
kaupungin kulttuuripalvelut), Upi Itäpelto (Ydin) ja 
Vesa Korhonen (Entropy ry, UG).

Uusien toimintamallien testaajaorganisaatiot:

• Livelaboratorio Tampere Oy, G Livelab 
Tampere: Jaani Haapasalo ja Anna-Maija 
Saarela

• Jelmu ry, Tanssisali Lutakko: Henna 
Voutilainen, Minna Karhunen ja Niko Huusko

• Selmu ry, Rytmikorjaamo: Annukka Heinämäki

• Vantaan Festivaalit Oy, Ruisrock-festivaali: 
Ilona Numminen ja Piia Lääveri 

Hankkeen alkuvaiheessa johtoryhmässä  
olivat mukana myös Joel Edström (DUNK rf) 
sekä  Anni Heliste ja Heidi Wallin (Nuorten 
Akatemia). Hankkeen alkuvaiheessa 
hankepäällikkönä toimi Salla Vallius.

Viestintä

Hankkeen viestinnän ja markkinoinnin 
tavoitteet vuosille 2019–2022 kulkivat käsi 
kädessä hankesuunnitelmassa määriteltyjen 
tavoitteiden kanssa. Keskiössä olivat alan 
toimijat, keskeiset konserttijärjestäjät, 
tapahtumapaikat ja läheiset alan 
sidosryhmät, kulttuurisen nuorisotyön 
organisaatiot sekä tietenkin nuoret itse. 
Kaikki viestintä ja markkinointi tähtäsi 
hankkeen kohderyhmien tiedottamiseen 
ja saavuttamiseen eri viestinnän 
lähestymistapoja käyttäen. Hankkeen näkyvin 
vaihe, pilotointi, oli samalla hankkeen eniten 
viestitty aihepiiri taustatutkimustulosten ja 
kokonaistulosten ohella. 

Kanavat ja viestintätuotteet

Hankkeella on ollut digitaalisista kanavista 
käytössään www.juuristalatvoille.fi 
verkkosivut, joiden sisältö siirtyy 
LiveFIN ry:n tietopankkiin www.livefin.fi - 
sivustolle. Sosiaalisen median kanavista 
käytössä on ollut LiveFIN ry:n kanavat 
Facebook, Instagram ja Twitter. Hankkeelle 
muodostettiin sosiaaliseen mediaan 
oma asiasana #JuuristaLatvoille. 
Tiedottamista tehtiin lisäksi LiveFIN 
ry:n elävän musiikkikulttuurialan 
ammattilaisten verkostolle ja jäsenille 
suunnatussa uutiskirjeessä, LiveFIN 
ry:n jäsenten Facebook-ryhmässä sekä 
mediatiedotteilla. Hanke vieraili myös 
ammattikorkeakoulu Arcadan Music 

Kuva: Dim Hou, Pixabay

http://www.juuristalatvoille.fi
http://www.livefin.fi
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Management -opintojaan suorittavan 
opiskelija Joel Edströmin podcast-jaksossa. 
Hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin 
hanketiimin, pilotointiorganisaatioiden 
ja nuorten yhteistuotantona video, jossa 
nuoret kertovat omasta suhteestaan elävään 
musiikkikulttuurialaan ja tapoihin kehittää 
sitä. Linkki videoon LiveFIN-verkkosivuilla: 
https://www.livefin.fi/wp-content/
uploads/2022/07/LiveFIN-ryn-Juurista-
Latvoille-hanke-VIDEO.mp4

Seminaarit ja tilaisuudet

Hankkeen toimintakauden aikana Juurista 
latvoille -työryhmä vieraili ja toteutti 
ohjelmaa erilaisiin seminaaritilaisuuksiin:

• 3.10.2019 Musiikki & Media Tampere, 
paneelikeskustelu: Missä ovat nuoret? 
Nuoret eivät käy keikoilla: pitääkö 
musiikkialan tuttu hokema paikkaansa. 
Nuorisopaneelissa olivat mukana 
nuoret Leo, Milja, Jenny ja Elo sekä 
hankepäällikkö Salla Vallius ja 
tutkimuskoordinaattori Harri Homi.

• 14.2.2020 MARS Seinäjoki, 
paneelikeskustelu: Nuorten suusta: “Ei 
kiinnosta muut kuin lätkä ja tylleröt” 
Paneelissa avattiin nuorisotutkimuksen 
tuloksia, jotka kertovat muun muassa 
mitä nuoret harrastavat, millaisilla 
keikoilla he käyvät, mistä he saavat 

tietoa keikoista ja millainen on heidän 
mielestään hyvä keikka. Keskustelussa 
avattiin myös, millaiset nuoret taas 
eivät käy lainkaan keikoilla ja miksi. 
Paneeliin osallistuivat musiikkitieteen 
tutkija Tiina Käpylä, Tanssisali Lutakon 
ohjelmistovastaava Raine Pulkkinen sekä 
hanketiimistä tutkija Maarit Kinnunen, 
tutkimuskoordinaattori Harri Homi ja 
hankepäällikkö Salla Vallius.

• 8.10.2020 Musiikki & Media 2020 
Tampere, verkostoituminen ja pilotoinnin 
kontaktointi

• 28.8.2020 Tallinn Music Week Virossa, 
paneelikeskustelu: Gentrification and 
urban planning: how to develop and 
sustain a diverse live music scene 
Helsingin yliopiston tutkija Giacomo 
Bottà ja Juurista latvoille -hankkeen 
tutkimuskoordinaattori Harri Homi 
pohjustivat keskustelua, kuinka 
kehittää ja ylläpitää monipuolista 
elävän musiikin kenttää. Keskustelussa 
nousivat erityisesti esille musiikkiklubit 
ja alakulttuuritoiminta. Keskusteluun 
osallistuivat LiveFINin toiminnanjohtaja 

Kuva: Gabriel Doti, Pixabay

https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2022/07/LiveFIN-ryn-Juurista-Latvoille-hanke-VIDEO.mp4
https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2022/07/LiveFIN-ryn-Juurista-Latvoille-hanke-VIDEO.mp4
https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2022/07/LiveFIN-ryn-Juurista-Latvoille-hanke-VIDEO.mp4
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Jenna Lahtinen, Helsingin kaupungin 
kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja ja 
tuottaja Tuomas Finne ja Live Music 
Estonian toiminnanjohtaja Henri 
Roosipõld. Keskustelun moderaattorina 
toimi Helsingin kaupungin yöluotsi Salla 
Vallius.

• 30.9.-2.10.2021 Tallinn Music Week Viro, 
elävän musiikkikultturialan toimijoiden 
kontaktointi pilotointivaihetta varten

• 7.10.2021 LiveFIN ry:n jäsenkokous 
2021 Tampere, hankkeen toimintamallien 
testauksen (pilotointi) hakuvaiheen  
esittely elävän musiikkikulttuurialan 
toimijoille

• 7.-8.10.2021 Musiikki & Media 2021 
Tampere,  elävän musiikkikulttuurialan 
toimijoiden kontaktointi pilotointivaihetta 
varten

• 27.10. ja 14.10.2022 Juurista latvoille 
-infoklinikat verkossa 
Infoklinikoihin kutsuttiin elävän 
musiikkikulttuurialan toimijoita 
ja sidosryhmiä  kuulemaan lisää 
siitä, millaisia tuloksia  nuorten ja 
asiantuntijoiden idealaboratorioissa 
saatiin, millaisia pilottiprojektit voivat 
olla ja miten hanketiimi voi jatkotyöstää 
toimijan omaa  ideaa nuorten elävän 
musiikin osallisuuden lisäämiseksi.

• 28.4.2022 MARS Seinäjoki, 
paneelikeskustelu: Sukupolvi Z ja elävän 
musiikin tulevaisuus Paneelikeskustelu 
keskittyi pilotointivaiheen tuloksiin 
ja  livealan kykyyn pysyä nuorison 
kuluttajakäyttäytymisen jatkuvan 
muutoksen kyydissä. Hanke kokosi 
yhteen nuorten ja alan toimijoiden kanssa 
tulevaisuudennäkymän elinvoimaiselle 

livelalle. Keskustelussa olivat mukana 
pilotointiorganisaatioiden edustajat 
Ilona Numminen Ruisrock-festivaalilta, 
Henna Voutilainen Tanssisali Lutakosta, 
pilottiprojekteihin osallistuneet nuoret 
Milla Rantamäki ja  Lenni Kemiläinen 
sekä hanketiimistä hankepäällikkö Niina 
Ristolainen, tutkimuskoordinaattori Harri 
Homi ja tutkija Maarit Kinnunen.

• 28.4.2022 MARS Seinäjoki, 
keskustelutilaisuus: POPcorn and Beer 
afterit 
Kaikille MARS-festivaaliin osallistuneille 
avoin tutustumis- ja keskustelutilaisuus, 
jossa esiteltiin tarkemmin hankkeen 
pilotointituotantoja.
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 Taustatutkimus 

Vuoden 2019 aikana tehtiin hankkeen 
taustoittava vaihe, joka kattoi kolme osaa:

Nuorisotutkimus: Nuoret ja elävä musiikki 
(Liite 1: Kinnunen, 2020)

Sidosryhmäanalyysi I: 
Nuorisomusiikin toimiala-analyysi  
(Liite 2: Homi, Kinnunen & Vallius, 2020)

Sidosryhmäanalyysi II: 
Elävän musiikin tulevaisuuskuvaus  
(Liite 3: Homi & Vallius, 2020).

Nuorisotutkimus: 
Nuoret ja elävä musiikki -tutkimus

Nuoret ja elävä musiikki -osiossa käytiin 
ensin läpi aiempaa suomalaisten nuorten 
musiikin kulutukseen liittyvää tutkimusta 
(Tilastokeskus, Nuorisobarometri ja 
Festivaalibarometri; ks. tarkemmin 
Kinnunen, 2020). Esiselvityksen pohjalta 
hanke toteutti marras-joulukuussa 2019 
nettikyselyn 15–18-vuotiaiden elävän 
musiikin kuluttamisesta. Suomen- ja 
ruotsinkielisen kyselyn jakelusta vastasi 23 
nuorten kanssa toimivaa organisaatiota, 

joihin kuului festivaaleja, keikkapaikkoja, 
kuntien nuorisotoimia ja muita toimijoita 
(mm. DUNK rf, Music Against Drugs, Stadin 
ammattiopisto, Oulun Kärpät, Tiketti). 
Hyväksyttyjä vastauksia saatiin 1 570. 

Keikka- ja konserttityypeistä suosituimpia 
olivat musiikkifestivaalit (97 % oli käynyt 
joskus), suurkonsertit (94 %) sekä klubi- ja 
ravintolakeikat (73 %). Musiikkitapahtumista 
kiinnostuneista nuorista 27 prosenttia 
ei siis ollut koskaan käynyt klubi- tai 
ravintolakeikalla, mikä toisaalta vahvisti 
tapahtumajärjestäjien näkemystä siitä, että 
nuorisoa on klubikeikoilla suhteellisen vähän. 
Kyselyssä kartoitettiin nuorten vapaa-
ajan viettotapoja, musiikkitapahtumien 
tietolähteitä, keikkaseuraa sekä 
musiikkitapahtumissa käynnin ja 
käymättömyyden syitä. Tarkemmat 
tiedot tutkimuksesta löytyvät hankkeen 
tuottamasta raportista (Liite 1: Kinnunen, 
2020). 

Kyselyn tulosten pohjalta kirjoitettiin 
vertaisarvioitu kansainvälinen 
tutkimusartikkeli (Kinnunen, Homi & 
Honkanen, 2020), jossa keskityttiin 
tarkastelemaan nuorten elävän musiikin 
kuluttamisen sosiaalista kestävyyttä. 
Tapahtumiin liittyvä sosiaalisen kestävyyden 
tutkimus on painottunut paikallisten 
asukkaiden näkemyksiin. Lisäksi nuorten 

musiikin kuluttamisen tutkimus on varsin 
vähälukuista ja painottunut sosiaalisiin 
huolenaiheisiin kuten kuunnellun genren 
vaikutukseen päihteiden käyttöön. Tässä 
mielessä artikkeli toi kansainvälisestikin 
uutta tietoa alan tutkimukseen. 

Sosiaalista kestävyyttä lähestyttiin 
musiikkitapahtumaan osallistuvan nuoren 
näkökulmasta, ja se jaettiin sitovaan 
(bonding) ja yhdistävään (bridging) 
sosiaalisen pääoman ulottuvuuteen 
sekä yhteisöllisyyden (sense of 
community) ja yhteenkuuluvuuden 
(sense of belonging) käsitteisiin. Nuorten 
musiikkitapahtumaosallistumisessa 
tunnistettiin kaikki muut sosiaalisen 
kestävyyden muodot, mutta 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ei juurikaan 
ilmennyt.

 Musiikkiin liittyvä 
yhteenkuuluvuuden tunne on 
yleensä sidoksissa aktiiviseen 
ruohonjuuritasolla toimimiseen joko 
musiikillisen genren tai alakulttuurin 
puitteissa. Tämän ulottuvuuden 
puuttumisella voi olla pitkäkestoisia, 
negatiivisia hyvinvointivaikutuksia, 
minkä takia sen saavuttamiseen olisi 
löydettävä keinoja. 
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Taustatutkimusvaiheen aikana tuli 
myös yhteistyömahdollisuus Lasten 
ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 
(Salasuo, 2021) tiimoilta. Vapaa-
aikatutkimukseen sisällytettiin mukaan 
vähintään 15-vuotiaille suunnattu 
kysymys elävän musiikin kuluttamisesta. 
Näin saatiin myös satunnaisotannan 
pohjalta yleistettävää tietoa siitä, 
mitkä ovat elävän musiikin kulutuksen 
kehityssuunnat. Puhelinhaastattelut 
tehtiin tammi-helmikuussa 2020 eli ennen 
koronarajoituksia. 15–18-vuotiaista 
vastaajista 36 prosenttia ei ollut käynyt 
missään elävän musiikin tapahtumassa 
viimeisen vuoden aikana. Puolet (50 %) 
oli käynyt viimeisen vuoden aikana 
musiikkifestivaalilla ja yli kolmannes (36 %) 
suurkonsertissa. Klubi- tai ravintolakeikoilla 
käyntejä oli vain 29 prosentilla vastaajista 
viimeisen vuoden aikana. Luvut olivat siis 
pienempiä kuin hankkeen omassa kyselyssä, 
joka olikin suunnattu vahvemmin elävän 
musiikin tapahtumakävijöille ja jossa 
kysyttiin käyntimääriä vuodessa 
– ei viimeisen vuoden aikana. 

Tutkijat osallistuivat Lasten ja nuorten 
vapaa-aikatutkimuksen tulosten analysointiin 
ja kirjoittivat vertaisarvioidun artikkelin 
digitalisaation vaikutuksesta nuorten 
musiikin kulutukseen (Homi, Kinnunen 
& Honkanen, 2021). Merkittävimpinä 
muutostekijöinä tunnistettiin suoratoiston 
muuttuminen pääasialliseksi musiikin 
kuuntelun muodoksi, nuorten musiikkimaun 
muuttuminen, suurkonserttien suosion 
nopea kasvu sekä fanitettujen artistien 
keskittymiskehitys. Tästä seuraava 
kehitys voi johtaa ajan mittaan musiikin 
monimuotoisuuden vähenemiseen. 

Juurista latvoille -kyselyn tuloksia esiteltiin 
myös Turun yliopiston seminaarissa 
Studying Popular Music, Live Music, and 
Identity toukokuussa 2022. Esityksessä 
keskityttiin siihen, miten elävän musiikin 
tapahtumiin osallistuminen rakentaa 
nuorten sosiaalista identiteettiä 
ystävyyssuhteiden lujittumisen, musiikin, 
musiikillisen alakulttuurin ja sosiaalisten 
suhteiden laajentamisen kautta (Kinnunen, 
Homi & Honkanen, 2022).

Sidosryhmäanalyysi I: 
Nuorisomusiikin toimiala-analyysi

Nuorisomusiikin toimiala-analyysissa luotiin 
historiallinen katsaus musiikin kuluttamisen 
muuttumiseen sotien jälkeisestä ajasta 
2020-luvulle (ks. tarkemmin Liite 2: Homi ym., 
2020). Merkittävin muutos on tapahtunut 
tallennetun musiikin kuluttamisessa, 
kun musiikkiäänitteen omistamisesta on 
siirrytty musiikkikirjastojen hyödyntämiseen 
globaalien suoratoistopalvelujen kautta. 
Samalla elävän musiikin merkitys 
muusikoiden ja koko musiikkiteollisuuden 
tulonmuodostuksessa on kasvanut. 

Nuorten osoittama kiinnostus erityisesti 
musiikkifestivaaleja ja suurkonsertteja 
kohtaan johtuu musiikkitarjonnasta. 
Suuren yleisökapasiteetin omaavat paikat 
pystyvät paremmin kattamaan tunnettujen, 
nuorten fanittamien artistien esiintymis- 
ja tuotantokulut lipunmyyntituloilla 
ja yritysyhteistyöllä kuin pienemmät 
klubitoimijat. Klubien tilat ovat pieniä ja 
lipunmyynti ei monesti pysty kattamaan 
kaikkia tapahtuman menoja. Koska 
lippujen hintoja ei voida nostaa liian 
korkeiksi, on anniskelusta muodostunut 
tärkeä tulonlähde. Tämä taas vähentää 
mahdollisuuksia – ja joskus myös halua – 
tarjota keikkoja alaikäisille, koska se ei ole 
liiketoiminnallisesti kannattavaa. 
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Musiikin arvon mittaaminen liikevaihdon 
ja kävijämäärän kautta on ongelmallista, 
sillä silloin jätetään huomiotta 
hyvinvointivaikutukset. Erityisesti nuorten 
kohdalla elävän musiikin tapahtumat 
tarjoavat mahdollisuuksia tunteiden 
käsittelyyn ja identiteetin rakentamiseen, 
mutta myös yhteenkuuluvuuden tunnetta 
erityisesti ruohonjuuritason toiminnan 
kautta. Subjektiivisen hyvinvoinnin 
lisäksi kulttuurin monimuotoisuudella ja 
jatkuvuudella on oma arvonsa. 

Toimiala-analyysin lopuksi esiteltiin design 
brief, joka toimi idealaboratoriovaiheen 
tehtävänantona. Tarkoituksena oli 
mahdollistaa nuorten omaehtoisen tahtotilan 
syntymistä moninaiseen musiikkikulttuuriin  
ja sen verkostoihin.

Sidosryhmäanalyysi II: 
Elävän musiikin tulevaisuuskuvaus

Elävän musiikin tulevaisuuskuvauksen 
tarkoituksena oli koota näköpiirissä olevia 
musiikin tuottamisen ja kuluttamisen 
trendejä. Lisäksi kuvattiin lähitulevaisuuden 
skenaarioita, jotka toimivat pohjana 
idealaboratorioille, joissa pohdittiin sitä, 
miten elävän musiikin kulttuuri toimii ja miten 
nuoret ovat siinä osallisina (ks. tarkemmin 
Liite 3: Homi & Vallius, 2020). 

Musiikkialaan vaikuttavia trendejä arvioitiin 
makro- ja mikrotasolla. Makrotasolla on 
havaittavissa se, miten musiikin kulutus 
kasvaa ja keskittyy, myös kulutuksen 
välineiden (esim. Spotify ja YouTube) 
osalta. Mikrotasolla keikkapaikkojen 
määritelmä on taas muuttumassa, kun 
fyysisten keikkapaikkojen oheen tulevat 
digitaaliset alustat (live streaming, virtuaali- 
ja lisätty todellisuus). Muita paikallisten 
keikkapaikkojen tulevaisuuteen merkittävästi 
vaikuttavia tekijöitä ovat yleisön 
vanheneminen ja kiinteitä kuluja nostava, 
suurimpien kaupunkien gentrifikaatiokehitys. 

Nuorten rooli korostuu artistien 
esiinnostamisessa suoratoistoalustoilla, 
joilla nuoret ovat suurin käyttäjäryhmä. 
Digitaalisesta verkosta löytyy vastapainona 

myös musiikin tuotannon hajautumista ja 
joukkoistumista (esim. Patreon.com). 

Tulevaisuusskenaarioissa pohdittiin muun 
muassa sitä, miten musiikin merkitys 
itseilmaisun kanavana voi heikentyä 
ja muuttua arkipäiväiseksi, elämään 
kuuluvaksi taustahälyksi. Musiikkikulttuurin 
moninaisuuden säilymiseksi kaivataankin 
julkisen sektorin tukea, sillä moninainen 
musiikkikulttuuri painii eri sarjassa 
kuin tähtiartistikaarti. Klubikeikat eivät 
pysty kilpailemaan nuorista, sillä niiden 
asiakaskapasiteetilla ei ole mahdollista 
tuottaa lipputuloa, jolla suurartistin palkkion 
saisi katettua. 

Maakunnallisesti merkittävät elävän 
musiikin yhdistykset sulauttavat kävijät 
osaksi toimijaa ja sen tuottamaa kulttuuria. 
Esimerkiksi elävän musiikin yhdistysten 
ja koulujen välinen yhteistyö voisi tuottaa 
omistajuutta ja osallisuutta, jonka 
myötä keikkapaikka tulisi tutuksi ja loisi 
turvallisuuden tunnetta.
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Idealaboratoriot

Hankkeen toinen osa käsitti sarjan 
idealaboratorioita, joiden päämääränä 
oli tavoittaa alan toimijat ja nuoret sekä 
tuoda molempien tarpeet osaksi pilottien 
suunnittelua ja arviointia. Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemia toteutti musiikkialan 
asiantuntijoille ja toimijoille kolmen 
idealaboratorion kokonaisuuden, 
jota seurasi nuorille suunnattujen 
ideatyöpajojen sarja. Nuorille suunnatun 
toiminnan suunnitteli Nuorten Akatemia, 
ja niiden toteutuksesta vastasivat 
Nuorten Akatemia, DUNK rf ja LiveFIN 
ry. Koronapandemiatilanteen vuoksi 
idealaboratorioiden toteutus tapahtui 
aiottua hitaammin ja alkuperäisestä 
poiketen. Ammattilaisten idealaboratoriot 
saatiin valmiiksi syksyllä 2020 ja nuorten 
idealaboratoriot keväällä 2021. 

Musiikkialan asiantuntijoiden ja 
toimijoiden idealaboratoriot

Sibelius-Akatemian toteuttamat 
idealaboratoriot käsittivät kolme 
osaa: 1) Suomalaisen elävän 
populaarimusiikkikulttuurin juuret, 2) 
Koronapandemian vaikutukset ja 3) ITE-
toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisen 

ja toisen idealaboratorion toteutus perustui 
avaintoimijoiden kokoamiseen yhteiseen 
työpajaan, jossa ohjaaja johti keskustelua 
aihepiirin ympärillä. Kolmannen osan 
työpajaa edelsivät haastattelut, joiden 
pohjalta tuotettu materiaali koottiin yhteen 
ja jäsennettiin edelleen affinity mapping 
-menetelmin työpajaan osallistuvien 
ammattilaisten kanssa. Kolmannen osan 
poikkeava toteutustapa johtui aihepiirin 
laajuudesta ja siitä, miten tarvittava 
tietotaito saatiin parhaiten koottua 
yhteen pandemiarajoitusten puitteissa. 
Tapahtumapaikkoina olivat MARS-festivaali 
2020, Tallinn Music Week 2020, Helsingin 
keskustakirjasto Oodi sekä koronapandemian 
rajoitusten puitteissa toteutettu online-
tilaisuus. Ammattilaisten idealaboratorioihin 
osallistui yhteensä 50 alan toimijaa. 

Idealaboratorioissa jäsennettiin tietoa 
toimijoihin ja sidosryhmiin sitoutuneesta 
tietotaidosta ja toimintakulttuurista. 
Tuotettua tietoa käytettiin nuorten 
idealaboratorioissa syntyneen materiaalin 
käsittämiseen osana suomalaista elävän 
musiikin kulttuuria ja edelleen pohjana 
pilottiorganisaatioiden ideoiden muotoilussa.

Elävän musiikin yhdistykset eli ELMUt olivat 
keskeisessä asemassa, kun ensimmäinen 
idealaboratorio käsitteli Suomessa 
syntyneen elävän musiikin kulttuurin 

juuria. ELMU on nimensä mukaisesti 
aatteellinen yhdistys, jonka mikä tahansa 
ryhmä voi perustaa ja alkaa harjoittaa 
toimintaa itse määrittämänsä elävän 
musiikin ympärillä. ELMUjen toiminnassa 
taloudellisten tekijöiden merkitys on ollut 
pieni ja toimintaa on ohjannut musiikillisen 
sisällön ohella sosiaalisuus tai skene. 
Toiminnan aloittamisella on usein ollut 
käytännöllinen syy: vastaavaa toimintaa tai 
kulttuuria ei ole ollut saatavilla, ja ainoa 
tapa kokemiseen on ollut järjestää toimintaa 
itse. Vuosikymmenten saatossa syntyneistä 
lukuisista pienistä paikallisista ilmiöistä 

Kuva 1. Idealaboratorion tuloksia.
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on tullut myös osa valtavirtaa ja ne ovat 
muokanneet ihmisten paikallisidentiteettejä 
(esimerkiksi Tampereelta peräisin oleva 
manserock). 

ELMUjen merkitys on kuitenkin laskenut 
2000-luvulla, ja uusia yhdistyksiä on 
perustettu vähän. Uudella sukupolvella 
on tarve tuottaa itseään vastaavaa 
kulttuuria omista lähtökohdistaan 
toistamatta edellisten vuosikymmenten 
toimintamalleja, arvoja tai politiikkaa. Itse 
tekemiselle ei vain ole enää vastaavaa 
tarvetta kuin menneinä vuosikymmeninä, 
sillä kulttuuristen ilmiöiden saavuttaminen 
on helpompaa verkkoteknologian ja sen 
palveluiden kautta. Nykyiset nuoret haluavat 
edellisten sukupolvien tapaan määrittää 
oman toimintansa, eikä se välttämättä ole 
mahdollista ELMUjen kontekstissa, jossa 
vuosikymmenten saatossa etabloituneet 
verkostot ja yhteisöt ovat toiminnan 
selkäranka. Hankkeen pilottien kannalta 
huomionarvoista ELMUjen toiminnassa on 
ollut niiden yhdistysmuoto, joka on omassa 
ajassaan ollut tapa, jolla ihmiset ovat voineet 
organisoitua ja sosialisoida omaehtoisesti 
elävän musiikin ympärillä ja kokea kulttuuria, 
jota ei olisi muuten voinut kokea.

Musiikin merkitys yhteiskunnassa on 
muuttunut eikä se ole samalla tavalla 
kapinointia yhteiskuntaa vastaan kuin 

ennen,  vaan sen pääpaino on identiteetin 
rakentamis- ja ilmaisukeinona. Punkin ja 
rockin aikaan verkostot saattoivat rakentua 
musiikkityylin ympärille muodostuvan 
ajattelutavan ympärille, kun taas 2020-
luvulla musiikin kulutusta eivät rajoita 
genret tai yhteisöön kuuluminen. Yksittäisten 
nuorten musiikkimaku saattaa muuttua 
nopeasti seuraillen uudistuvia trendejä. 
Musiikin kulutussykli ja -tavat ovat siis 
muuttuneet huomattavasti eikä kesähittien 
seuraaminen tai muistaminen ole enää 
oleellista. Keikkapaikkojen merkitys elävän 
musiikin kokemusympäristönä on tietenkin 
säilynyt, mutta käyttötapa on muuttunut. 
Keikoille tullaan kokemaan musiikin sisältö, 
mutta laajamittaisempi sosialisointi ja 
ajanvietto tapahtuu muualla. Suomessa 
alkoholilaki vaikuttaa merkittävästi 
alaikäisille järjestettäviin keikkoihin, 
jos keikkapaikalla on anniskeluoikeus. 
Alaikäisten osallistumisen sallivissa 
tapahtumissa anniskeluun liittyvät 
vaatimukset ovat tiukat ja synnyttävät omalta 
osaltaan taloudellista painetta nuorille 
järjestettävien keikkojen ympärille.

Idealaboratorioiden aikaan puhjennut 
koronapandemia sulki elävän musiikin 
tapahtumapaikat. Ammattilaisten 
idealaboratorioiden toinen osa 
keskittyi muutoksen sanelemana 
tunnustelemaan nuorisolle suunnatun 

toiminnan mahdollisuuksia radikaalisti 
muuttuneessa toimintaympäristössä. 
Berliinissä klubitoimijat yhdistivät voimansa 
verkkokeikkoihin United We Stream -palvelun 
alla ja onnistuivat keräämään lahjoituksia 
toimintansa lakkauttamisen ehkäisemiseksi. 
Ruotsalainen etabloitunut, mutta julkisten 
tukien ulkopuolelle jäänyt keikkapaikka Plan 
B improvisoi  oheistuotteiden myyntiä ja 
koronarajoitusten sallimia, alle 50 hengen 
tapahtumia kassavirran ylläpitämiseksi. 
Luovuuden avulla keikkapaikkojen toiminnan 
on ollut mahdollista jatkua, mutta nuorten 
osallistumisen mahdollisuuksien kehittäminen 
pandemian aiheuttamassa kriisitilanteessa 
ei ole ollut toiminnan keskiössä. Elävän 
musiikin toimijoiden on vaikea tai mahdoton 
tehdä strategisia toimia uuden sukupolven 
osallistumisen edesauttamiseen, kun 
oma toiminta on konkurssiuhan alla 
pandemiarajoitusten johdosta.

2010- ja 2020-luvun ruohonjuuritoimintaa 
kuvaa edellisten vuosikymmenten tapaan 
itse tekeminen sekä tarve määrittää omat 
arvot ja toimintatavat. Itse tekemisen 
aloittamista tai ruohonjuuritoimintaan 
osallistumista saattaa edeltää nuorena 
saatu kipinä aihealueeseen liittyen. 
Esimerkiksi tietyn musiikkikulttuurin 
kokeminen tai omaehtoisen toiminnan 
kohtaaminen saattavat olla tekijöitä, 
jotka aikuisuuden kynnyksellä johtavat 
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itsenäiseen osallistumiseen. Paikallisen 
ruohonjuuritason kulttuurin kohtaamiseen 
vaikuttavat kuitenkin monet tekijät. 
Esimerkiksi anniskelurajoitukset 
luovat oman haasteensa niin ITE- kuin 
kaupalliseenkin toimintaan. Alaikäisten 
nuorten ei yleensä sallita osallistua 
tapahtumiin, joissa on anniskelua, koska 
anniskelun valvonta on haasteellista ja 
rangaistukset virheistä ankarat. Oman 
osansa muodostavat median kautta syntyvät 
mielikuvat, joissa joidenkin tapahtumien 
negatiiviset vaikutukset kuten meluhaitat 
tai tapahtumapaikkojen roskaantuminen 
nostetaan esille. Mielikuvat vaikuttavat 
nuorten vanhempiin, jotka yleensä päättävät 
siitä, mihin kulttuurin muotoihin heidän 
alaikäiset lapsensa osallistuvat.

Omaehtoiselle ruohonjuuritoiminnalle 
on olennaista sen pitkäjänteisyys. 
Varteenotettavaa elävän musiikin kulttuuria 
ei synny hetkessä, ja monella toimijalla 
onkin pitkä historia sekä avainjäseniä, jotka 
osallistuvat kriittisiin tehtäviin vuodesta 
toiseen. Toiminnan pyörittäminen vaatii 
siis henkilökohtaisia taitoja, panostusta ja 
luottamusta, jotka eivät synny hetkessä. 
Toisaalta osallistujaverkoston rakentuminen 
vie aikaa eikä se perustu vain musiikilliseen 
sisältöön. Osallistumisessa keskeistä on 
yhteenkuuluvuus ja tunne siitä, että omalla 
osallistumisella on merkitystä tapahtuman 

onnistumiseen. Sama yhteisö kokoontuu 
jatkuvasti itse tuottamansa toiminnan 
ympärillä ja vastaa sen säännöistä ja 
sisällöstä. Musiikin kulutuskulttuuri on 
kuitenkin muuttunut suuntaan, jossa 
kiinnostuksen kohteet muuttuvat nopeasti. 
Nuorena musiikkimaku muuttuu tietenkin 
usein, mutta genrejen merkityksen lasku on 
realiteetti ja yhdessä nopeasti vaihtuvien 
kiinnostuksen kohteiden kanssa se tuottaa 
omat vaatimuksensa lähitulevaisuuden 
elävän musiikin verkostoille. Oleellisena 

osana uusia verkostoja saattaa kuitenkin 
olla edellisten vuosikymmenten tapaan ne 
aktiiviset ja oma-aloitteiset henkilöt, jotka 
ryhtyvät tuottamaan uutta sisältöä. 

Yhtenä tärkeimmistä Juurista 
latvoille -hankkeen tavoitteista onkin 
ollut  keskittyä vaikutuksiin, jotka 
näkyvät pitkällä aikavälillä, nuorten 
aikuistuessa ja ottaessa roolia 
yhteiskunnallisina toimijoina. 

Kuva 2. Nuorten idealaboratoriomateriaalin kansikuva
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Nuorten idealaboratoriot

Nuorten idealaboratorioiden toteutuksesta 
vastasivat oppilaitokset, joille Nuorten 
Akatemia ja DUNK rf suunnittelivat 
pandemiatilanteesta johtuen opettajien 
itsenäisesti järjestämän ideatyöpajakilpailun. 
Päämääränä oli koota nuorten ideoita 
ja ajatuksia siitä, mikä saisi heidät 
kiinnostumaan elävästä musiikista sekä 
tekijöinä että kokijoina. 

Työpajoissa 3–5 oppilaan ryhmät 
työskentelivät itsenäisesti opettajan 
esittämän tehtävänannon ja orientaation 
pohjalta. Tehtävään käytettiin 45–90 
minuuttia riippuen toimintaa järjestävän 
oppilaitoksen mahdollisuuksista. 

Ideoinnin alustukseksi oppilaat täyttivät 
idearuudukon (Kuva 3), johon he listasivat 
noin 20 ensimmäistä ajatusta aihealueeseen 
liittyen. 

Kuva 3. Idearuudukko
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Idearuudukoissa esiintyi moninaisia tarpeita, 
kiinnostuksen kohteita ja mielipiteitä, ja 
niiden pohjalta rakennettiin ideakonsepti 
(Kuva 4). Kukin ideakonsepti toimi 
kilpailuehdotuksena, ja se  piti sisällään 
neljä osa-aluetta: idean kuvaus, miksi idea 
koettiin hyväksi, mikä ideassa saisi nuoret 
osallistumaan elävään musiikkiin sekä idean 
riskit. Kilpailuehdotuksia saatiin yhteensä 35 
kappaletta ja niiden rakentamiseen osallistui 
noin 140 nuorta1. 

Osallistuneista ideakonsepteista valittiin 
kaksi innovatiivista ehdotusta, jotka saivat 
500 euron arvoisen palkinnon. Palkinto 
ohjattiin käytettäväksi elävän musiikin 
tai muun musiikkitoiminnan hyväksi. 
Voittajaryhmien valinnassa olivat mukana 
hanketiimin lisäksi DUNK rf sekä LiveFIN ry:lle 
idealaboratorioprojektia toteuttanut nuorison 
näkökulmaa edustava opiskelija Jenna Rovio. 

Innovatiivisimmiksi ideoiksi nostettiin 
“konserttikävijoille suunnattu sovellus” sekä 
“yhteispaketti”. Sovelluksessa innovatiivista 
oli ajatus, jossa konserteissa käyminen sekä 
ystävien mukaan kutsuminen on arvokasta 
toimintaa, jonka ympärille voi rakentaa 
nuoria kiinnostavan pelimäisen järjestelmän. 

1  Närpiön yläaste, Vaajakosken isoskoulutus 
(Jyväskylä), Vaajakosken yhtenäiskoulu (Jyväskylä), 
Jyväskylän lyseo, Korson koulu (Vantaa), Ritaharjun 
koulu (Oulu)

Yhteispaketti korosti niin ikään yhdessä 
kokemisen merkitystä osallistumisen 
kynnystä madaltavana tekijänä. Niin sovellus- 
kuin yhteispakettiajatuksetkin esiintyivät 
myös osassa muita kilpailuehdotuksia eri 
muotoisina ja eri painoarvoilla.

Ideoiden aihealueet ryhmiteltiin affinity 
mapping -menetelmällä, koska niiden kautta 
voitiin löytää keskeisiä asioita, joita pilotit 
voisivat testata ja joiden merkitystä voitaisiin 
korostaa pilotteja valittaessa.

Kuva 4. Ideakonsepti
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Keskeisimmät aihealueet olivat 
Esiintyjä, Hinta, Sijainti, Puitteet/
Järjestelyt/Paikka, Digitaalinen 
ympäristö, Viestintä, Edut, 
Elämys, Vaikutusvalta, Ikäraja, 
Ei-musiikillinen sisältö sekä Ystävät. 

Nuorten elävään musiikkiin liittämiä 
ajatuksia määrittää merkittävästi 
musiikkisisältö ja keikan laatu. Musiikin 
on oltava oikeanlaista, artistin on oltava 
haluttu. Keikoille halutaan mennä kokemaan 
juuri se oikea, itseä kiinnostava esiintyjä 
ja toteutukseltaan laadukas show. Esteiksi 
muodostuvat kuitenkin raha, etäisyys ja 
keikkojen ikärajat. Nuorten saavutettavissa 
olevien keikkojen sisältö ei välttämättä 
ole riittävän kiinnostava tai niihin 
pääseminen on rajattu vain täysi-ikäisille. 
Nuoria kiinnostavat artistit esiintyvät 
usein festivaaleilla tai suurkonserteissa, 
joiden hinta on korkea. Rahallisen 
saavutettavuuden parantamiseksi nuoret 
ideoivat ratkaisuja kuten kimppalippu ja 
alennukseen oikeuttavat etuuspisteet. 

Elävän musiikin jatkuvuuden ja 
elinvoimaisuuden näkökulmasta tärkeää olisi 
se, että nuorten kanssakäymistä fasilitoivaa 
arkista keikoillakäyntikulttuuria syntyisi. Se, 
mitä musiikkia keikoilla kuunnellaan, ei ole 
niin oleellista kuin se, että keikoilla käydään 
ja kohdataan muita vertaisryhmään kuuluvia 
nuoria. Kysymykseksi nouseekin se, miten 
nuorten elävän musiikin kulutusta voitaisiin 
ohjata muuhunkin kuin suurtapahtumien ja 
suurartistien suuntaan.

Nuorille sallittujen keikkojen ohella oli 
merkittävää se, miten helposti tai mistä 
lipun saa ostettua. Nuoret ideoivat 
pakettiratkaisuja, joilla keikoille lähdetään 
kavereiden kanssa tuttujen paikkojen 
luota. Kaveriporukalle suunnattu edullinen 
kimppalippu oli selkeä idea, jossa 
osallistumisen kynnystä madaltavana 
tekijänä yhdistyivät edullinen hinta, tuttu 
seura ja helppo logistiikka. Ideat antavat 
vauhtia ajatukselle siitä, miten entuudestaan 
vierasta ympäristöä voidaan lähestyä tutun 

seuran tai yhteiskuljetuksen kautta. Yhteiset 
kuljetukset ovat olleet käytössä aiempina 
vuosikymmeninä ELMUjen toiminnassa, kun 
tapahtumiin on lähdetty yhdessä yhdistyksen 
järjestämällä matkalla. Voisiko nuorille olla 
samantyyppistä toimintaa ja voisiko siihen 
liittyä ryhmäalennuksia keikkalipuista? 
Alaikäisille nuorille suunnatussa 
toiminnassa oleellista on ohjaajien merkitys, 
mikä voisi olla kehittämisen arvoinen 
osa-alue esimerkiksi ELMUjen tai muiden 
yhdistysten toiminnassa. Toisin sanottuna 
ystäväpiirin ja ohjaajien rooli kasvaa 
vieraassa ympäristössä, mutta nuorille 
suunnattuja ratkaisuja ei ole tai nuoret eivät 
ole niistä tietoisia.

Sijainnin, hinnan ja  esiintyjän ohella valta 
vaikuttaa musiikkitapahtumaan nousi 
mielenkiintoiseksi ideoita määrittäväksi 
tekijäksi, mutta mitä vaikuttajuus itse 
asiassa tarkoittaa? Nuorten ideoissa 
vaikuttaminen liitettiin siihen, missä 
keikkoja on (sijainti), mitä artisteja on 
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tarjolla (sisältö) ja millaisessa ympäristössä 
tapahtuma on järjestetty (viihtyisyys 
ja turvallisuus). Voiko vaikuttajuutta 
toteuttaa ilman merkittävää taloudellista 
riskiä tapahtuman tuotantokustannusten 
osalta? Uusien toimintamallien tulisikin 
pohtia sitä, mitä vaikuttajuus tarkoittaa 
ja miten nuorille annetaan vaikuttajuutta 
musiikkitapahtumissa. Voiko vaikutusvallan 
tunne rakentua pitkäjänteisen osallistumisen 
kautta tai mihin musiikkitapahtumiin liittyviin 
toimintoihin nuoret saattaisivat antaa oman 
panoksensa? Turvallisuudentunne ja hyvä 
fiilis nousivat esiin ideoissa, ja ne liittyivät 
yhteisiin käyttäytymissääntöihin, joiden 
määrittämisessä nuorten ääni voisi olla 
merkittävässä roolissa. 

Nuorille luontainen digitaalinen ympäristö 
esiintyi toistuvana taustatekijänä 
ehdotuksissa. Sovellus, palvelu tai 
virtuaalinen keikka olivatkin viidenneksi 
yleisin ideoissa esiintyvä osatekijä esiintyjän, 
hinnan, sijainnin ja järjestelyiden jälkeen. 
Digitaalisuutta ei kuitenkaan tule käsittää 
sellaisena yksiselitteisenä tekijänä 
kuten keikalle pääsyä, vaan pikemminkin 
moninaisena kontekstina, jossa nuoret 
löytävät tietoa ja kommunikoivat keikoista. 
Saavutettavuutta toivottiinkin lisää niin 
tiedotuksen kuin lippujen ostamisen tapojen 
osalta. Viestintään ja tiedotukseen liittyvissä 
tekijöissä tulivat esiin paikkasidonnaiset 
tekijät, kuten se, mitä keikkoja lähialueella 
oli tarjolla ja miten lipun saa hankittua. 

Digitaalisuuteen liittyy myös vuorovaikutus 
esiintyjän kanssa ja sosiaaliselle medialle 
tyypilliset viestinnän tavat. Artistien 
henkilökohtaisesti tuottamaa viestintää 
ja musiikin tekemiseen liittyvää tietoa 
toivottiin osaksi markkinointia. Ajatukset 
musiikkisisällön tai keikan ulkopuolisesta 
viestinnästä ovat linjassa YouTuben, 
Instagramin ja TikTokin käytäntöihin. 
Näissä digitaalisissa sosiaalisen median 
palveluissa artistien tai fanien tuottama 
henkilökohtainen sisältö ei välttämättä 
eroa toisistaan ja ne mahdollistavat 
vuorovaikutteisen toiminnan, jossa kaikki 
palveluiden käyttäjät voivat kommentoida 
sisältöjä tai tykätä niistä.
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 Pilottiprojektit 

Hankkeen viides ja viimeinen vaihe keskittyi 
pilottiprojekteihin. Taustatutkimuksen ja 
idealaboratorioiden kautta tuotettu tieto 
nuorten elävän musiikin kulutuksesta ja 
muuttuvasta toimintakentästä otettiin 
lähtökohdaksi uusille toiminta- ja 
yhteistyömalleille, joita pilottiprojektit 
testasivat. Projektit kehittivät ja testasivat 
nuorille suunnattuja toimintamalleja, joiden 
kautta synnytettiin tietoa ja käytäntöjä 
kaikille alan toimijoille.

Pilottitoimintaa saattoi lähteä toteuttamaan 
mikä tahansa ennakkoperintärekisterissä 
oleva toimija. Toimijat saattoivat 
aloittaa oman ideansa toteuttamisen 
tai ottaa lähtökohdakseen nuorten 
idealaboratorioissa kehittämiä ideoita 
sellaisenaan tai muokattuna. Oleellisena 
osana oli myös se, että toiminta suunnattiin 
nimenomaan nuorille ja osallistujista 
merkittävän osan tuli olla alaikäisiä. 

Hakua varten järjestettiin infoklinikat 
(27.9.2021 ja 14.10.2021), joissa esiteltiin 
hanketta, sen tuottamaa tietoa ja 
jatkokehitettiin toiminnasta kiinnostuneiden 
organisaatioiden ideoita. Lisäksi hanketiimin 
kanssa oli mahdollista sopia tapaaminen 
Tallinn Music Week (30.9.–2.10.2021) ja 

Musiikki&Media (7.–8.10.2021) -tapahtumien 
aikana. Pilottihaku päättyi 31.10.2021. 
Toimintaan haki yhteensä seitsemän 
organisaatiota, joista viisi tuli valituksi. Yksi 
valituista piloteista jäi toteutumatta ja yhdellä 
organisaatiolla oli kaksi pilottiprojektia, joten 
toteutettuja pilotteja oli yhteensä viisi. 

Pilottiprojekti-ideoiden arviointiperusteina 
toimivat taustatutkimuksen ja 
idealaboratorioiden tuottaman tiedon 
rinnalla hanketta ohjaavat musiikkikulttuurin 
jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden turvaamisen 
tavoitteet. Hakemuksissa arvostettiin 
erityisesti nuorten osallisuutta ja heidän 
toimintavalmiuksiensa kehittämistä elävän 
musiikin kulttuurissa. Hakemukset arvioitiin 
toteutussuunnitelman ja kustannusarvion 
perusteella. Hanke tuki kutakin valittua 
projektia 500–5000 euron summalla. 

Pilotit sisälsivät kaikille organisaatioille uutta 
toimintaa ja valtaosalle tavoitteena oli uuden 
asiakaskunnan saavuttaminen. Järjestäjien 
arvioita pilottien onnistumisesta kartoitettiin 
verkkokyselyllä ja haastatteluilla. 

Pilotoinnin tavoitteena oli luoda pilottien 
aikana kerätyn tiedon pohjalta avointa 
dataa siitä, millaisia toimenpiteitä vapaan 
kentän toimijoiden on tehtävä kehittäessään 
toimintojaan uusille ikäpolville. Pilotoidut 
toimintamallit on kuvattu liitteessä 4. 

Kuva 5. Pilottihakuilmoitus Facebookissa
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Ruisrockin Ruissiraati

”Me on saatu hirmu 
sitoutunut porukka 
kasaan.”

(järjestäjän kommentti)

Ruissiraati on yhteiskehittämisen projekti, 
jossa nuoret kutsuttiin mukaan festivaalin 
kehittämiseen ja suunnitteluun. Nimensä 
mukaisesti Ruissiraati koostuu nuorista 
festivaalin asiakkaista, jotka valittiin 
toimintaan avoimen haun perusteella. 
Ruissiraati-toiminta tavoitti suuren, 700 
nuoren hakijajoukon, joka saavutettiin 
pääosin TikTokin kautta. Hakijat valittiin 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen 
karsinta kohdistui ikään, kotipaikkaan ja 
osallistumisen motiiveihin. Tämän jälkeen 
haastateltiin 30 henkeä, joista raatiin valittiin 
17 nuorta eri puolilta Suomea. Valinnassa 
käytettiin positiivista erityiskohtelua, jotta 
saatiin moninainen ja monitaustainen 
ryhmä, joka edusti Ruisrockin toivottua 
tulevaisuuden kävijäkuntaa. 

Raatilaisten valintaprosessi vei paljon aikaa 
ja resursseja, mutta sen tuloksena saatiin 
erittäin sitoutunut ja toiminnasta innostunut 

ryhmä nuoria. Ruissiraadissa 
olivat mukana Taikatuuli Ahmala, 
Mohamed Ahmed, Veeti Ala-
Turkia, Ilhan Ali, Osama El Asri, 
Anita Hartikainen, Elsi Helminen, 
Kaapo Kankare, Magali Kasongo, 
Nea Kulju, Sandra Lauronen, 
Milja Niemi, Milla Rantamäki, 
Mimi Soe, Vikke Vähäkylä, Reece 
Wheeler ja Azra Özdemir. Alun 
perin oli tarkoituksena, että 
puolet raatilaisista vaihtuisi 
joka vuosi, mutta vuoden 2021 
osallistujat saivat jatkaa vuoden 
2022 festivaaliin asti, koska 
festivaali oli peruttu pandemian 
aikana. Todennäköisesti ryhmän 
kokonaismäärää kasvatetaan 
kesän jälkeen ja siitä jää 
suunniteltua vähemmän jäseniä 
pois uusien tilalta, sillä kaikki 
raatilaiset haluaisivat jatkaa. 
Syntyvän yhteistoimintakulttuurin 
jatkuvuuden kannalta on oleellista, 
että vain osa ryhmästä vaihtuu, koska 
näin yhdessä kehitetty tietotaito ja 
toimintakulttuuri välittyvät uusille raatilaisille 
vanhojen osallistujien kautta.

Työskentely nuorten kanssa tapahtui 
työpajojen sarjassa, joita toteutettiin 
etäyhteydellä ja Helsingissä 
kasvotusten. Osallistujat saivat palkkion 

sekä kokoontumisista että kesän 
festivaaliviikonlopusta. Palkkio sitoutti 
nuoria toimintaan, mutta ennen kaikkea 
osoitti arvostusta heidän antamaansa 
työpanosta kohtaan. Työpajatoimintaan 
kuului turvallisemman tilan periaate, ja 
turvallisen tilan periaatteet käytiin läpi 
joka tapaamisella. Koronapandemia asetti 

Kuva 6. Ruissiraati Tavastia-klubin bäkkärillä.
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toiminnalle rajoituksia: ensimmäiset 
tapaamiset oli järjestettävä etänä, mikä 
hankaloitti ja viivästytti raatilaisten 
tutustumista, ja festivaalin järjestäminenkin 
siirtyi pandemian johdosta. 

Pilotin tavoitteena oli käynnistää 
nuorisokeskeinen yhteiskehittämisen 
(co-creation) toimintamalli festivaalin 
kehittämiseen. Vastaava toiminta oli 
Ruisrockille entuudestaan tuntematonta, 
sillä aiempi festivaalin kehittäminen 
oli perustunut organisaation omaan 
tiedonhakuun ja työntekijöiden tietotaitoon. 
Uudessa mallissa nuoret osallistuivat 
aktiivisina toimijoina kehitystyöhön, jota 
vetivät Ruisrockin tuottajat Piia Lääveri 
ja Ilona Numminen. Pilottitoiminta käsitti 
ensimmäisen toimintavuoden, joka sisälsi 
molemminpuolista tutustumista ja sopivan 
toimintamallin hakemista yhteistyössä 
nuorten kanssa. Toiminnan muotoina olivat 
lyhyet työpajat järjestäjäorganisaation 
asettamista aiheista, joita olivat vapaa-aika, 
sosiaalinen media, festivaalialueen ohjelma ja 
palvelut, roskaantuminen sekä turvallisuus. 
Lisäksi nuoret tulevat toimimaan kesällä 
2022 mystery shopping -tyylisesti festivaalin 
tarkkailu- ja testaustehtävissä. 

Yhtenä konkreettisena toiminnan 
lopputulemana syntyi Ruisrockin uusi 
festarietiketti, jossa on yhdistetty aiempia 
ohjeita ja nuorten esiin tuomia näkökulmia. 
Nuoret korostivat sitä, miten tärkeää on 
muistuttaa useilla viestinnän keinoilla 
myös festivaalin aikana ja festivaalialueella 
siitä, mikä on sallittua käytöstä ja mikä ei. 
Turvallisen tilan luominen ja positiivisen 
festivaalikokemuksen tarjoaminen on 
erityisen tärkeää tulevana kesänä, kun 
ensikertalaisia uskotaan olevan jopa 
puolet kävijäjoukosta. Aiempina vuosina 
ensikertalaisia on ollut noin kolmannes, 
mutta kun Ruisrockia ei ole järjestetty 
kahteen vuoteen, on ensikertalaisten 
festivaalikävijöiden määrä kumuloitunut.

Toiminnan aikana nuoret kokivat muut 
raatilaiset hengenheimolaisiksi, ja yksi 
keskeinen sosiaalisen hyvinvoinnin tulos 
olikin verkostoituminen samanhenkisten 
nuorten kanssa. Järjestäjät taas kokivat 
nuorten kanssa toimimisen innostavaksi, 
ja toiminta on tuntunut tärkeältä sekä itselle 
että organisaatiolle. Yhtenä esimerkkinä 
nostettiin esiin informaatiokanavien 
muuttuminen. Perinteisesti festivaalitietoa 

on koottu nettisivuille, mutta uusi 
sukupolvi olettaa kaiken löytyvän 
festivaaliapplikaatiosta ja sosiaalisesta 
mediasta. Tämä tarkoittaa suurta 
kehittämisponnistusta näiden kanavien tieto- 
ja palvelusisällön täydentämisessä. 

Ruissiraatia on tarkoitus jatkaa 
omarahoitteisesti, ja toiminta jatkuu 
ympärivuotisena (4-8 kokoontumiskertaa 
vuodessa). Jatkossa pyritään entistä 
tasavertaisemmalle pohjalle: mukana olisi 
paitsi raatilaisia ja Ruisrockin työntekijöitä, 
myös ulkopuolisia toimijoita kuten tutkijoita 
ja muita asiantuntijoita. Ryhmä päättää 
yhdessä siitä, mitä festivaalin organisointiin 
liittyviä asioita viedään eteenpäin, ja kaikki 
osapuolet ovat tasapuolisesti vaikuttamassa 
lopputulokseen. 
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Lutakon pilotit

Tanssisali Lutakko toteutti kaksi erillistä, 
toisiinsä linkittynyttä pilottiprojektia: 
markkinointitiimin ja leirin. Alaikäisille 
sallittujen keikkojen kannattavuuden 
kanssa on kamppailtu Lutakossa jo 
pitkään, koska on ollut vaikeaa ennustaa, 
paljonko keikoille tulee yleisöä. Pilotit 
eivät kuitenkaan ryhtyneet ratkaisemaan 
sitä, miten S-keikoille saataisiin lisää 
nuoria, vaan sitä, miten nuoret voisivat 
kokea keikkapaikan omakseen ja saada 
kimmokkeen alalle. Päämäärissä korostuivat 
ammattilaisidealaboratorioiden tuottama 
tieto kulttuuristen ilmiöiden kohtaamisesta 
nuoressa iässä sekä yhteistoimintaan 
osallistumisen kautta syntyvä suhde 
tapahtumapaikan ympärillä vallitsevaan 
kulttuuriin. Tämä edesauttaa aikuisuuden 
kynnyksellä tapahtuvaa omaehtoista 
osallistumista.

Niin markkinointitiimin kuin leirinkin toiminta 
perustui vapaaehtoistyön periaatteisiin, 
mutta sillä erolla, että osallistuminen 
oli ohjattua työpajahenkistä toimintaa. 
Vapaaehtoistyö on Lutakon ydintoimintaa, 
sillä palkattuja työntekijöitä on vain 
muutama. Alaikäisiä vapaaehtoisia on tähän 
asti ollut 5-10, ja he ovat voineet toimia 
pääasiassa narikassa. Pilottien kautta 
pohdittiin muita tapoja tuoda alaikäisiä 
mukaan Lutakon toimintaan, ja pilotteihin 
osallistuneet nuoret antoivat paljon tietoa 
nuorten saavutettavuudesta yleisesti. 

Toiminnan ohjaus oli keskeistä 
testattavissa toimintamalleissa, sillä 
ohjatun toiminnan kautta nuorille voitiin 
tarjota matala osallistumisen kynnys 
toimintaan, jonka sisältö ylitti perinteisen 
“avoimet ovet” -tyyppisen tilaisuuden 
tarjoamat mahdollisuudet. Osallistuminen 
ei edellyttänyt aikaisempia tietotaitoja 
toteuttaviin tehtäviin. Toiminnan 
nuorisokeskeisyyttä ei haluttu korostaa, 
vaan alaikäiset nuoret otettiin vastaan 
samalla tavoin kuin täysi-ikäiset. Jatkossa 
alaikäisiä voisikin olla mukana ääni- ja 
valotiimeissä, keikkakuvauksessa ja 
markkinoinnissa. 

Markkinointitiimi

”On oppinut 
sairaan paljon 
eri asioista.”

(nuoren kommentti)

Markkinointitiimipilotissa (11.1.-3.4.2022) 
tuotiin nuorten ääni ja ideat osaksi Lutakon 
viestintää. Tiimi koostui nuorista, joita yhdisti 
kiinnostus livetapahtumiin ja markkinoinnin 
eri tehtäviin. Toiminta piti sisällään luentoja, 
työpajoja ja sisällöntuotantotehtäviä, joissa 
harjoiteltiin muun muassa valokuvaamista 
ja some-päivitysten tekoa, sekä opittiin, 
mitä osa-alueita ja vaiheita markkinointiin 
sisältyy. Toiminta suunniteltiin yhdessä 
nuorten kanssa, ja sen ohjauksesta 
vastasivat Minna Karhunen ja Niko Huusko, 
tuotannosta vastasi Henna Voutilainen.
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Markkinointitiimin taustalla oli ajatus 
vapaaehtoistoiminnan ja toimintaan 
tutustumisen kehittämisestä suuntaan, jossa 
toiminta keskittyisi pieneen, sitoutuneeseen 
ja aktiiviseen nuorten joukkoon. Toiminta 
kohdennettiin nuorille, joilla oli entuudestaan 
kiinnostusta viestintään ja elävän musiikin 
kulttuuriin yleisesti. Osallistujilta edellytettiin 
myös kykyä osallistua pitkäjänteiseen, 
viikoittaiseen ohjattuun toimintaan. 
Toiminta on ollut Jyväskylän alueella 
ainutkertaista korona-ajan toimintaa 
nuorille, ja se on rinnastettavissa yleisesti 
harrastustoimintaan.

Työskentely nuorten kanssa keskitti 
Lutakon nuorille suunnattavan viestinnän 
kärkeä entistä vahvemmin Instagramiin, 
kun Facebook- ja Instagram-sukupolvien 
erilaiset tarpeet korostuivat nuorten kanssa 
tuotetun viestinnän kautta. Opittuja taitoja 
sovellettiin leirin päätteeksi esiintyneiden 
Mouhousin, Heviteemun ja Terromanian 
keikkojen sosiaalisen median materiaalin 
tuotannossa. Nuoret käynnistivät myös 
Lutakon Instagram Reels -sisältöjen 
tuotannon.

Pilotin aikana tuli selkeämmäksi se, 
mitä some-kanavia nuoret käyttävät 
ja millaista sisältöä niihin kannattaa 
kohdentaa. Toisaalta ymmärrettiin se, että 
esimerkiksi TikTokin käyttö vaatisi oman 

Kuva 7. Lutakon markkinointitiimi Lutakon bäkkärillä.
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markkinointihenkilön, sillä sen sisältö ja 
sanoma ovat niin erilaisia kuin muissa some-
kanavissa. Nuoret haluavat myös kuulla 
mielenkiintoisia asioita artisteista ja artistien 
omat kanavat ovat tärkeitä keikkojen 
markkinointikanavia.  

Kaksi osallistujista on jatkanut kuvaamista 
myös leirin jälkeen ja Lutakon toiminta 
onkin kehittymässä suuntaan, jossa nuoret 

vapaaehtoiset voivat tuottaa sisältöä 
virallisiin kanaviin ohjatun työpajatoiminnan 
ulkopuolella. Ikäpolvet ylittävä 
vuorovaikutteinen kulttuuritoiminta pitääkin 
parhaimmillaan sisällään niin kulttuurin 
jatkuvuuden kannalta oleellista tiedon ja 
toimintatapojen välittämistä kuin toimintaan 
osallistuvien henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
kohentumista. 

Lutakon leiri

”Hyvä yhteishenki, 
paljon naurua.”

(nuoren kommentti)

Toinen Lutakon järjestämä pilotti 
oli 15–25-vuotiaille suunnattu 
kaksipäiväinen Lutakon leiri (2.–3.4.2022). 
Leirillä nuoret pääsivät kokeilemaan 
työskentelyä aidossa elävän musiikin 
keikkaympäristössä miksaus- tai valopöydän 
tai järjestelmäkameran takana (https://
www.instagram.com/p/CcNp_CMPSe4/). 
Toiminnasta vastasivat Minna Karhunen 
(valokuvaus), Niko Huusko (sisällöntuotanto, 
markkinointi), Matti Kynsijärvi 
(äänitekniikka), Jarno Ylitalo (valotekniikka) ja 
Henna Voutilainen (projektin tuottaja).

Leirin keskeinen tavoite oli tuottaa nuorille 
sosiaalista tilaa, jossa he voivat kohdata 
samanhenkisiä ihmisiä ja rakentaa verkostoja 
musiikkikulttuurin ympärille. Pääpaino oli 
siis yhdessä olemisessa, jota fasilitoi elävä 
musiikki ja musiikkitapahtuman tuotanto. 
Vertaisverkostojen kohtaamispaikkana 
ja vapaaehtoistoiminnan järjestäjänä 
Tanssisali Lutakolla on pitkät perinteet, 
joskin nuorten kiinnostusta klubi-iltojen 

Kuva 8. Lutakon leiriläiset ja ohjaajat.

https://www.instagram.com/p/CcNp_CMPSe4/
https://www.instagram.com/p/CcNp_CMPSe4/
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ympärillä organisoituvaan kulttuuriin on ollut 
vaikea ennakoida. Leiri keskittyi tuomaan 
nuoret osaksi klubi-iltaa, mutta tavalla, jossa 
he pääsevät osallistumaan ja kokemaan 
musiikkia muutoinkin kuin keikan seuraajina. 
Toimintaan mukaanlähtö oli nuorille helppoa, 
koska osallistuminen ei vaatinut pitkäaikaista 
sitoutumista tai aiempia tietotaitoja. 

Toiminta tuotti osallistujilleen 
mahdollisuuden intensiiviseen työskentelyyn 
ja kanssakäymiseen, jonka aikana opittiin 
käytännön taitoja sekä rakennettiin 
verkostoja. Opitut tietotaidot edesauttavat 
nuorten tulevaisuuden osallistumista 
keikoille niin kokijoina kuin tuotantoon 
osallistuvina tekijöinä. Syntyneet verkostot 
edesauttavat nuorten osallistumista 
paikalliseen, Lutakolla tapahtuvaan elävän 
musiikin kulttuuriin, kun taas käytännön 
taitoja voi soveltaa sinällään muissa 
tapahtumissa tai tapahtumapaikoissa. 

Leirin täyttyminen alle vuorokaudessa 
osoitti, miten suuri tarve tämänkaltaiselle 
toiminnalle on, mutta se johti myös siihen, 
että suunnitellut markkinointitoimet jäivät 
tekemättä. Seuraavilla kerroilla leirin 
markkinointi aloitetaan kertomalla, milloin 
ilmoittautuminen alkaa. Tämän jälkeen 
tehdään markkinointikierros kouluissa 
ja järjestetään leiri-info paikan päällä 
Lutakossa. Näin saavutetaan enemmän 

nuoria ja mahdollisesti myös niitä, jotka 
eivät ennestään tunne Lutakkoa. Erityisesti 
jatkoyhteistyötä koulujen kanssa pidettiin 
tärkeänä.

Lutakon pilottien summaus

Sekä markkinointitiimillä että leirillä on 
useita pidempiaikaisia vaikutuksia Lutakon 
toimintaan. Lutakkoon on tulossa esimerkiksi 
valokuvavastaava, joka koordinoi sitä, 
että sosiaaliseen mediaan tulee jatkossa 
useampien (myös nuorten) kuvaajien kuvia. 
Jatkossa myös leirejä on tarkoitus järjestää 
1–2 kertaa vuodessa erilaisilla painotuksilla, 
rahoituksesta riippuen. Rahoituksella 
on olennainen rooli, sillä nuorten 
harrastustoiminnan tulee olla ilmaista. 
Yhtenä tavoitteena voisi olla myös se, että 
useilla keikka- ja konserttipaikoilla ympäri 
Suomea olisi  nuorten markkinointitiimejä, 
jotka kommunikoisivat keskenään. 

Nuorten osalta parhaaksi anniksi nähtiin 
sosiaaliset hyvinvointivaikutukset. Erityisesti 
viikoittain kokoontunut markkinointitiimi 
koettiin tärkeäksi keskellä koronarajoituksia. 
“Se antoi lisäarvoa nuorten arkeen, että he 
pääsivät terveysturvallisesti paikan päälle 
johonkin harrastustoimintaan.” Nuoret 
keskustelivat paljon yhdessä ja saivat uusia 

ystäviä. He tapasivat samanhenkisiä aikuisia 
oikeassa ympäristössä, ja esimerkiksi 
leiriläiset ja ohjaajat alkoivat seurata 
toisiaan ristiin Instagramissa rikkoen rajaa 
ohjaajan ja oppijan välillä. Nuoret saivat siis 
hyvinvointia myös verkostoitumisen kautta.

Pilotit loivat hyvinvointivaikutuksia niin ikään 
ohjaajille, jotka inspiroituivat nuorten kanssa 
toimimisesta. Niiden asioiden opettaminen, 
joista itse nautti, tuotti iloa – erityisesti, kun 
nuoret nauttivat uuden oppimisesta. Nuoria 
innostavan toiminnan luominen toi esiin 
myös tunteita. “Kun mulle tultiin kertomaan, 
että jätkät vaihtoi numeroita, mä pillahdin 
itkuun.”

Lutakon pilottien osalta yhtenä 
onnistumisen edellytyksenä pidettiin 
sitä, että vastuuhenkilö ja ohjaajat olivat 
erikseen palkattuja henkilöitä. Näin ollen 
pilottien suunnittelua ja ohjausta ei tehty 
oman työn ohessa, mikä antoi enemmän 
aikaa esimerkiksi uudelleensuunnitteluun 
koronarajoitusten vaikuttaessa toimintaan. 
Leireille, joilla ollaan yhdessä pitkiä 
yhtämittaisia aikoja, tulee myös saada 
tueksi ihmisiä, joilla on kokemusta nuorten 
kanssa esiin tulevista haastavista tilanteista. 
Toiminnasta ei voida sulkea pois ketään, sillä 
harrastustoiminnan tulee tukea nuorten 
moninaisuutta ja hyväksymistä. 
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G Livelab Tampereen ja Hatanpään 
lukion Halufest-etkoklubi

”En ole koskaan ajatellut, 
että minä voisin olla 
tapahtumatuottaja, joten 
tämä on minun juttuni”

(nuoren kommentti)

G Livelab Tampere järjesti 4.5.2022 Halufest-
etkoklubin yhdessä Hatanpään lukion 
tapahtumatuotantokurssin opiskelijoiden 
kanssa (https://www.glivelab.fi/tampere/
events/halufest-etkoklubi-arppa-suite-green-
hobiitti-simo-6243f6a00b56e3f318bdc39b/). 
Halufest on Hatanpään musiikkipainotteisen 
lukion vuosittain, kesän alussa järjestämä 
tapahtuma, jossa esiintyvät lukiolaiset ja 
heidän bändinsä. 

Yhteistoiminta oli tarkoitus aloittaa 
jo vuonna 2021, jolloin Halufest olisi 
järjestetty G Livelabin sisällä ja sen vieressä 
olevalla Laikun ulkolavalla. Tapaamisia 
ehti olla muutama ja graafista ilmettä 
oli jo suunniteltu, kun lukion oli pakko 
vetäytyä hankkeesta koronatilanteen takia. 
Toiminta aloitettiin uudelleen vuoden 2022 
tammikuussa, jolloin mukaan tulivat lukion 
tuotantokurssin osallistujat, jotka saivat 

osallistumisestaan opintopisteitä. Kaikki 
halukkaat saivat osallistua, ja aktiivisia 
nuoria oli 5–7. Hatanpään lukion ja G 
Livelabin yhteistä Halufestiä ei pystytty 
toteuttamaan, koska G Livelab oli jo 
varattu kyseiselle päivälle, joten päädyttiin 
järjestämään Halufestin etkoklubi. 

Lukiolaisten ja lukion alumnien yhtyeet Suite 
Green, Hobiitti ja Simo Huominen nousivat 
illan aikana lavalle. Tuotantotiimiläiset 
pääsivät valitsemaan myös klubin 
pääesiintyjän, joka oli Arppa. Tapahtumaan 
myytiin 215/250 lippua eli se oli lähes 
loppuunmyyty. 90 prosenttia osallistujista oli 
lukioikäisiä. 

G Livelabin kaikki keikat ovat jo 
entuudestaan alaikäisille sallittuja, 
ellei esiintyjä muuta toivo. Osana 
keikkapaikan saavutettavuusstrategiaa 
on alaikäisten yhdenvertaistaminen, 
jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua 
kulttuuritapahtumiin. G Livelab tarjoaa 
myös edullisempia opiskelijalippuja, 
mutta tunnistaa kuitenkin sen, etteivät 
he ole tavoittaneet kunnolla lukioikäisten 
kohderyhmää omien Facebook- ja 
Instagram-kanaviensa kautta. “Paras tapa 
tavoittaa heidät ja saada heistä elävän 
musiikin kuluttajia on se, että me otetaan 
heidät mukaan siihen [tuotanto]prosessiin.”

G Livelab oli järjestänyt myös aiemmin 
oppilaitosiltoja, joissa opiskelijat esiintyivät. 
Näissä oli kuitenkin kyse siitä, että G Livelab 
toimi vuokrattuna tapahtumapaikkana ja 
oppilaitokset tapahtuman järjestäjinä. Nyt 
yhteistyötä haluttiin laajentaa. Ohjelmisto, 
viestintä ja markkinointi suunniteltiin ja 
tehtiin yhdessä. Lukiolaiset tekivät valot 
koko iltaan ja juonsivat tapahtuman. Kolme 
illan neljästä esiintyjästä oli lukiolaisten 
tai lukioalumnien bändejä, jotka edustivat 
erilaisia musiikkigenrejä. 

Tapahtuman kohderyhmänä oli Hatanpään 
lukion lisäksi Tampereen muut lukioikäiset. 
Osallistujien avulla oli mahdollista käyttää 
kanavia, joita G Livelab ei normaalisti 

Kuva 9. Halufest-etkoklubin tuottajatiimiä.

https://www.glivelab.fi/tampere/events/halufest-etkoklubi-arppa-suite-green-hobiitti-simo-6243f6a00b56e3f318bdc39b/
https://www.glivelab.fi/tampere/events/halufest-etkoklubi-arppa-suite-green-hobiitti-simo-6243f6a00b56e3f318bdc39b/
https://www.glivelab.fi/tampere/events/halufest-etkoklubi-arppa-suite-green-hobiitti-simo-6243f6a00b56e3f318bdc39b/
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saavuta: lukion oma Instagram, Wilma 
ja koulunsisäinen julistejakelu. Tärkein 
elementti oli kuitenkin puskaradio, sillä 
lukioikäiset vaikuttavat vahvasti omassa 
kohderyhmässään ja sana kiirii tehokkaasti 
omassa porukassa. Puskaradion avulla 
lukiolaisia saavutettiinkin laajimmin. Lisäksi 
Aamulehti teki hankkeesta huhtikuun 
alussa pienen noston, mikä lisäsi tulevan 
tapahtuman näkyvyyttä (https://www.
aamulehti.fi/musiikki/art-2000008722416.html). 
Paikalle tuli muitakin kuin Hatanpään lukion 
opiskelijoita eli sana levisi hyvin. 

Ohjaajina toimivat lukiolaisten opettaja Aimo 
Laitamo ja G Livelabin vastaava tuottaja 
Jaani Haapasalo. Koska opiskelijatiimi oli 
varsin pieni, ohjaajat joutuivat käyttämään 
aikaa myös itse tekemiseen. Tapaamisia 
oli viisi, joista kaksi toteutettiin etänä. 
Lukiolaiset rohkaistuivat prosessin 
aikana, kun he näkivät, että aikuisten 
kanssa pystyi tekemään yhteistyötä. Itse 
tapahtumatilanteessa nuoret olivat rohkeita 
ja oma-aloitteisia. He saivat itseluottamusta 
ja uskoa omaan tekemiseensä. 
Tuotantotiimissä ei ollut bändien jäseniä. 

Hyvinvointivaikutukset ulottuivat 
tuotantotiimin lisäksi myös 
lukiolaisesiintyjiin. Nuoret pääsivät 
esiintymään isoimmalle yleisölle, mille he 
olivat koskaan esiintyneet sisäolosuhteissa. 

Lisäksi tämä yli 200 hengen yleisö 
käyttäytyi erittäin kannustavasti, “jopa 
hurmoksellisesti”. Haapasalo totesikin, 
että “vaikka olen hyvin kylmähermoinen 
ja monta asiaa nähnyt ihminen, niin olin 
jopa liikuttunut siitä, miten hienosti yleisö 
ja bändit otti toisensa vastaan ja miten 
paljon he osasivat lavalla arvostaa tätä 

tilannetta”. Nuoret artistit olivat epäilemättä 
kiitollisia ja innoissaan tästä tilaisuudesta – 
varsinkin, kun he saivat toimia lämppäreinä 
pääesiintyjä Arpalle, jota moni piti 
esikuvanaan. 

Toimintaa aiotaan jatkaa ja tavoitteena 
on saada aikaan laajempi kokonaisuus, 
missä sisätilakeikat G Livelabissa 
olisivat maksullisia ja ulkokeikat ilmaisia. 
Tapahtuman tuottajaryhmän tulisi myös 
olla suurempi. Nuorten ohjaaminen vaatisi 
jatkossa oman koordinaattorin, jolla olisi 
enemmän aikaa käytännön työn ohjaamiseen 
ja lukiolaisten kanssa toimimiseen. Näin 
tutustumiseen voitaisiin käyttää enemmän 
aikaa ja nuorista saataisiin paremmin 
keikkapaikkaa kiinnostavaa tietoa irti eikä 
informaation kulku olisi niin yksisuuntaista 
pelkkään tapahtuman tuottamiseen 
kohdistuvaa ohjausta. Olennaista on 
kuitenkin yhteistyö koulun kanssa siten, että 
toisena ohjaajana on opettaja, joka tuntee 
lukiolaiset ja jolla on auktoriteettia heidän 
suuntaansa. 

Kuva 10. Halufestin etkoklubi 
G Livelab Tampereella.

https://www.aamulehti.fi/musiikki/art-2000008722416.html
https://www.aamulehti.fi/musiikki/art-2000008722416.html
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Rytmikorjaamon 
kummiluokkatoiminta

”Pääsin tutustumaan 
toimintaan ennen 
esiintymistä, näin Vesalan 
ja pääsin kysymään 
kysymyksiä alan 
ammattilaisille”

(nuoren kommentti)

Kummiluokkatoiminta on elävän 
musiikin tapahtumapaikan ja koulun 
yhteistyötä, jossa nuoret pääsevät 
näkemään ja kokemaan paikallista, 
helposti saavutettavaa musiikkikulttuuria 
oman koululuokan kanssa. Idea 
kummiluokkatoiminnan käynnistämiseen 
tuli Seinäjoen elävän musiikin yhdistys 
Selmu ry:n markkinointipäällikkö 
Annukka Heinämäeltä, joka on ollut 
aiemmin maakuntateattereiden 
kummiluokkatoiminnassa mukana. Selmu 
ryhtyi soveltamaan kummiluokkatoimintaa 
elävän musiikin kontekstiin, ja sen testaajina 
toimivat Seinäjoen lyseon 7A-luokan oppilaat. 
Kummiluokkatoimintaa järjestetään ympäri 
vuoden, ja sen aikana tutustutaan Seinäjoen 
Rytmikorjaamon toimintaan, erilaisiin elävän 

musiikin tapahtumatuottamisen ammatteihin 
sekä osallistutaan alaikäisille suunnatun 
keikan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tutustuminen tapahtumapaikkaan 
tapahtuu ohjatusti osana kouluyhteisöä. 
Monet kummiluokkalaiset  ovat käyneet 
kaupungissa järjestettävällä Provinssi-
festivaalilla vanhempiensa kanssa, mutta 

ympärivuotisesti toimivalla Rytmikorjaamolla 
käynnit ovat olleet harvassa. Toisaalta 
Rytmikorjaamolla on ollut myös varsin 
vähän alaikäisille suunnattuja keikkoja, ja 
niitä onkin tarkoitus lisätä tämän vuoden 
aikana. Alaikäisiä talkoolaisia on tällä 
hetkellä kymmenkunta, ja heidän tehtävänsä 
ovat astioiden keräystä (plokkaus) sekä 
toimimista narikassa tai stage handeinä 

Kuva 11. Rytmikorjaamon kummiluokka.
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(lavaroudareina). Kummiluokkatoiminta 
tuo paikallisen elävän musiikin 
tapahtumapaikan tutuksi ympäristöksi, 
jonne on helppoa ja turvallista tulla perheen 
tai kavereiden kanssa.

Toiminta täydentää koulujen 
musiikinopetusta tuomalla elävän musiikin 
klubeilla tapahtuvan kulttuurin osaksi 
musiikin oppimista. Osallistumiskulttuurin 
oppimista lähestytäänkin yhtä lailla 
tärkeänä musiikillisena tekijänä kuin 
soittotaidon oppimista. Tutustumalla 
musiikkitapahtumien ympärillä 
työskenteleviin eri alojen ammattilaisiin, 
seuraamalla erilaisten tapahtumien 
suunnittelua ja toteutusta sekä 
osallistumalla tapahtumaan kävijöinä 
oppilaat saavat kokonaisvaltaisen käsityksen 
elävään musiikkikulttuuriin liittyvistä eri osa-
alueista.

Osallistumishaku ulotettiin Seinäjoen 
ylä- ja ammattikouluihin. Hakijoina oli viisi 
koululuokkaa, joista valittiin Seinäjoen lyseon 
musiikkipainotteinen luokka, jonka oppilaat 
olivat ideoineet ja tehneet itsenäisesti hienon 
hakuvideon (https://youtu.be/MDf0Sp7uyQ8). 
Kummiluokka käyttää toimintaan 
oppilaanohjauksen ja musiikin tunteja, ja 
koulun puolelta mukana ovat luokanvalvoja 
ja musiikinopettaja. Jo hakuvaiheessa tuli 
esiin se, että koulun kannalta toiminnalle 

sopivin ajanjakso olisi lukuvuosi eikä 
kalenterivuosi. 

Pilotin käynnistys viivästyi koronarajoitusten 
takia, sillä tammikuussa 2022 valittuun 
kummiluokkaan päästiin käymään 
vierailukiellon takia vasta helmikuussa. 
Ensimmäinen Rytmikorjaamolla käynti 
oli suunniteltu tutustumisretkeksi 
musiikkitapahtuman valmisteluihin ja 
se toteutui keikkaperuutuksen takia 
vasta 29.4.2022, jolloin nuoret pääsivät 
seuraamaan Vesalan keikan valmisteluja 
katsomalla sound checkiä ja keskustelemalla 
työntekijöiden kanssa. Syksyllä 2022 
jatketaan saman luokan kanssa ja 
suunnitteilla on alaikäisille suunnatun keikan 
ideointia, markkinointia (esim. julisteen teko, 
Instagram storyt) sekä illan rakentamista 
eri osa-alueilla ammattilaisten ohjauksessa 
(esim. tekniikka, lavan rakentaminen). 
Keikkapaikkaan tutustumisen verkostoa 
saatetaan laajentaa myös siten, että 
tarjotaan kummiluokkalaisille mahdollisuus 
tarjota pääsylippu myös kaverille. 

Jatkossa on tarkoitus valita uusi 
kummiluokka joka vuosi ja tuoda tätä 
kautta Rytmikorjaamoa tutuksi usealle 
ikäluokalle. Kokonaisen koululuokan 
valitseminen kummitoiminnan kohteeksi 
tukee yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta 
hyvin, sillä kaikki ikäluokan nuoret ovat 

peruskoulussa riippumatta taustatekijöistä 
kuten sosiaalinen luokka tai perheen 
tulotaso. Koulun kautta saavutetaan nuoria, 
joita ei välttämättä saavutettaisi muiden 
kanavien kautta.

Kuva 12. Kummiluokka Rytmikorjaamolla 
ennen Vesalan keikkaa.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMDf0Sp7uyQ8&data=05%7C01%7Cmaarkinn%40ulapland.fi%7C5d4c59162e0b423f76e208da31820adc%7C4c60a66f0a8d446e9ac0836a00d84542%7C0%7C0%7C637876731845854573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbuS26tEBzE4GKfc54L3sToCPoW39M7vreOMrnf4jr8%3D&reserved=0
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Nuoret osallistujat: 
Odotukset ja palaute

Pilottien alkukyselyihin vastasi 59 nuorta. 
Nuorimmat olivat 13-vuotiaita ja vanhimmat 
24-vuotiaita, keski-ikä oli 17,4 vuotta (Kuvio 
1). Osallistujista 53 prosenttia oli naisia 
ja 34 prosenttia miehiä, 14 prosenttia oli 
muunsukupuolisia tai ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan (Kuvio 2). Osallistujia oli 
Etelä-Pohjanmaalta, Etelä-Savosta, Kanta-
Hämeestä, Keski-Suomesta, Kymenlaaksosta, 
Lapista, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta, 
Uusimaalta ja Varsinais-Suomesta. 
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Kuvio 1. Osallistujien ikäjakauma (N=59). Kuvio 2. Osallistujien sukupuolijakauma (N=59).
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Osallistujat kävivät eniten musiikkifestivaaleilla ja 
seuraavaksi eniten klubi- ja ravintolakonserteissa 
sekä suurkonserteissa (Kuvio 3). Musiikkifestivaaleilla 
kävivät eniten Lutakon markkinointitiimi ja Ruissiraati, 
suurkonserteissa G Livelabin osallistujat ja Lutakon 
markkinointitiimi. Klubi- ja ravintolakeikoilla kävivät 
eniten Lutakon leiriläiset ja markkinointitiimi. 

Kiinnostavimmat musiikkityylit olivat rock, pop ja rap/
hip-hop (Kuvio 4). Osallistujat olivat musiikkimaun suhteen 
kaikkiruokaisempia kuin suomalaiset  nuoret keskimäärin 
(vrt. SVT, 2018; Homi ym., 2021). Erityisesti R&B/soul/
funk ja indie/alternative olivat kiinnostavuudessa 
korkeammalla kuin samanikäisillä keskimäärin. 

Kuvio 3. Elävän musiikin kuluttaminen (N=59). Kuvio 4. Musiikkityylien kiinnostavuus (N=42).
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Pilotoinnista oli kuultu pääosin opettajalta 
(29 %) ja Instagramista (26 %). Pilotoijien 
ikä heijastui heidän käyttämäänsä 
sosiaalisen median alustaan, sillä eniten 
käytettiin Instagramia ja TikTokkia ja 
vähiten Facebookia. 

Valmiiksi annetuista 
osallistumismotiiveista (Kuvio 5) 
tärkeimmät olivat musiikkisisältö (80 
%), kiinnostava järjestäjä tai paikka 
(63 %), halu tavata uusia ihmisiä (46 
%), osallistuminen oli sopivan hintaista 
/ ilmaista (42 %) sekä halu päästä 
vaikuttamaan (41 %). 

Motiivit vaihtelivat kuitenkin 
järjestäjien mukaan (Taulukko 1). 
Ruissiraadissa kaikki halusivat päästä 
vaikuttamaan, minkä jälkeen tärkeimpiä 
motivaatiotekijöitä olivat musiikkisisältö 
ja halu tutustua uusiin ihmisiin. 
Rytmikorjaamon kummiluokalle ja 
Lutakon leirille tärkeimpiä asioita olivat 
musiikkisisältö ja kiinnostava paikka/
järjestäjä. G Livelabin osalta tärkeimpiä 
tekijöitä olivat musiikkisisältö ja kaverit. 
Lutakon markkinointitiimin kaikille jäsenille 
paikka/järjestäjä olivat tärkeimpiä ja 
musiikkisisältö tuli sen jälkeen. 

1

3

4

13

14

18

21

23

24

25

27

37

47

Perheenjäsen lähti mukaan

Toimintaa on myös verkossa

Joku muu, mikä?

Kaverit lähtivät mukaan

Järjestäjän tai toiminnan arvot vastaavat omia arvojani
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Mitkä asiat vaikuttivat osallistumiseesi?  
kpl vastanneista

Kuvio 5. Mitkä asiat vaikuttivat osallistumiseesi? Kysymykseen saattoi valita monta vaihtoehtoa.
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Ruissiraati
(N=14)

Rytmikorjaamon 
kummiluokka 

(N=17)

G Livelab Tre 
(N=5)

Lutakon 
markkinointitiimi 

(N=6)
Lutakon leiri (N=17)

Musiikkisisältö 
kiinnostaa minua

93 % 71 % 60 % 83 % 82 %

Järjestäjä tai paikka 
on kiinnostava

71 % 47 % 0 % 100 % 76 %

Haluan tavata uusia ihmisiä 86 % 35 % 20 % 67 % 24 %

Osallistuminen on sopivan
hintaista/ilmaista

50 % 6 % 20 % 67 % 71 %

Haluan päästä 
vaikuttamaan

100 % 24 % 20 % 50 % 12 %

Täysin uudenlainen 
toiminta

71 % 29 % 0 % 50 % 29 %

Toiminta on lähellä tai sinne on 
helppo päästä

21  % 12 % 20 % 67 % 65 %

Toivon työllistyväni 
musiikkialalle

29 % 6 % 40 % 33 % 53 %

Järjestäjän tai toiminnan arvot vas-
taavat omia arvojani

43 % 12 % 0 % 67 % 12 %

Kaverit lähtivät mukaan 7 % 35 % 60 % 0 % 18 %

Joku muu 7 % 18 % 0 % 0 % 0 %

Toimintaa on myös verkossa 21 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Perheenjäsen lähti mukaan 7 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Taulukko 1. Valmiiksi annetut osallistumismotiivit järjestäjittäin. Kysymyksessä voitiin valita useita vaihtoehtoja. 
Kaksi tärkeintä motivaatiotekijää on merkitty huomiovärillä.
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Kun osallistujat arvioivat vapaamuotoisesti 
syytään osallistua pilottiin, tärkeimpiä 
syitä olivat työn kiinnostavuus (47 %), 
musiikki (24 %), kiinnostus tapahtumaa tai 
tapahtumapaikkaa kohtaan (19 %) sekä halu 
oppia uutta (15 %). 

”Musiikki on minulle todella tärkeää ja olen 
innokas kaikkeen uuteen. Tykkään heittäytyä 
ja tämä vaikutti erittäin kiinnostavalta.” 
(Rytmikorjaamon kummiluokka)

”Eikä myöskään näytä huonolta CV:ssä, että 
on ollut täällä mukana.” (Ruissiraati)

”Haluan oppia toimimaan esiintymisen lisäksi 
tekniikan ja tuotannon puolella.”  
(Lutakon leiri)

Vapaamuotoiset vastaukset toimintaan 
kohdistuviin odotuksiin luokiteltiin (Kuvio 
6). Tärkeimpiä syitä olivat uuden oppiminen 
(37 %), mahdollisuus vaikuttaa (22 %), uusiin 
ihmisiin tutustuminen (20 %), hyvä ilmapiiri 
(12 %) sekä tekeminen ja toiminta (12 %). 

”Mukava ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikki 
voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti.” 
(Ruissiraati)

”Odotan, että pääsen tutustumaan mukaviin 
tyyppeihin ja ideoimaan heidän kanssaan. 
Toivon, että voimme yhdessä luoda jotain, 
josta voimme olla ylpeitä.” (Ruissiraati)

”Odotan uuden oppimista, käytännön 
tekemistä ja uusia ideoita!” 
(Lutakon markkinointitiimi)

”Toivon oppivani paljon uutta keikkojen 
järjestämisestä ja tekniikasta, jotta voisin 
mahdollisesti työskennellä kyseisten 
tehtävien parissa jatkossa. Toivon myös, että 
voin verkostoitua ja saada uusia kamuja!” 
(Lutakon leiri)

Kuvio 6. Odotukset työskentelystä, vähintään 5 mainintaa (N=59).
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Pilottiin osallistuneet nuoret 
vastasivat myös jälkikyselyyn, 
jossa haettiin näkemyksiä pilottien 
mielekkyydestä ja onnistumisesta. 
Jälkikyselyyn vastasi 40 nuorta. 

Vastanneista 85 prosenttia 
oli halukkaita osallistumaan 
tulevaisuudessa vastaavanlaiseen 
toimintaan  ja 95 prosenttia 
suosittelisi toimintaa kavereilleen, 
mikä osoitti pilotteihin kohdistuneiden 
odotusten täyttymistä. Piloteissa 
tärkeimmiksi asioiksi koettiin 
(Kuvio 7):  

• mahdollisuus vaikuttaa ja 
osallistua musiikkialan toimintaan 
(93 % piti kohtuullisen tai erittäin 
merkittävänä), 

• kokoontuminen, sosiaalinen 
kanssakäyminen ja 
verkostoituminen (93 %) sekä

• inspiroivat kohtaamiset 
samaistuttavien henkilöiden 
kanssa (88 %) 

Erityisesti kannattaa kiinnittää 
huomiota siihen, että yli puolet 
vastaajista piti osallistumista erittäin 
merkittävänä mahdollisuutena edetä 
musiikkialalla.

Vapaissa kommenteissa 
tärkeimpinä asioina pidettiin

• uusien asioiden 
oppimista

• selkeämmän kuvan 
saamista alasta

• tekeminen oli hauskaa; 
sai positiivisia 
kokemuksia

• ohjaajat olivat hyviä; 
oli kiinnostavaa tavata 
paikan henkilökuntaa.

Nuorille oli tärkeää tavata 
aikuisia, elävän musiikin 
alan ammattilaisia. 
Monille toimintaan liittyi myös oman, 
tulevan ammatin pohdinta. Osalle taas 
pilotit tarjosivat tärkeää ajanvietettä ja 
harrastustoimintaa samanhenkisten nuorten 
ja aikuisten kanssa.

”Opin live-miksaukseen ja ääniteknisiin 
asioihin liittyviä uusia juttuja. Ääniteknikon 
hommat alkoivat kiinnostaa.” (Lutakon leiri)

”Sain kivoja uusia kavereita ja 
haluan ehdottomasti hakea mukaan 
vapaaehtoistoimintaan!!” (Lutakon leiri)

”Hyvä porukka, jonka kanssa helppo tulla 
toimeen, joka tapaamisesta jää hyvä fiilis” 
(Ruissiraati)

”Pääsee katsomaan sisältäpäin tapahtumien 
järjestämistä” (GLivelab Tampereen ja 
Hatanpään lukion Halufest-etkoklubi)

”Olen päässyt näkemään musiikkialan 
toimintoja ja kuinka paljon tapahtuu artistin 
ja esityksen takana” (Rytmikorjaamon 
kummiluokka)

Kuvio 7. Merkittävimmät osa-alueet (N=40).
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Hankkeen taustatutkimukset kertoivat 
nuorten elävän musiikin kulttuurin ja 
kulutuksen nykytilasta. Niissä käytiin läpi 
sitä, miten nykytila eroaa aiemmasta, mitä 
muutos tarkoittaa musiikkikulttuurille ja 
yhteiskunnalle sekä millaisiin tekijöihin 
musiikkikulttuurin tulisi perustua, jotta se 
tuottaisi hyvinvointia. 

Ammattilaisten idealaboratorioissa 
pohdittiin elävän musiikin ja sen 
ympärillä toimivien yhdistysten sekä 
omaehtoisen ruohonjuuritason toiminnan 
merkitystä. Erityisen tärkeänä nähtiin 
aikuisuuden kynnyksellä tapahtuva oman 
roolin etsiminen kulttuuritoimintaan 
osallistumisessa. 

Nuorten idealaboratoriot valottivat 
puolestaan nuorten toiveita, tarpeita ja 
mielikuvia elävästä musiikista. Nuoret 
ideoivat myös tapoja, jotka mahdollistaisivat 
heidän omaa osallistumistaan 
ja toimijuuttaan elävän musiikin 
tapahtumakentällä. Pilottiprojekteihin 
vaikuttivat erityisesti nuorten esiin 
nostamat ajatukset vaikuttajuudesta ja 
saavutettavuudesta.

Pilotteja suunnitteleville organisaatioille 
esiteltiin sekä tutkimusten että 
idealaboratorioiden tuloksia, ja pilottiaihioita 
kehitettiin yhdessä hankkeen kanssa, 
jotta hankkeen tavoitteet täyttyisivät 
mahdollisimman hyvin. Pilotit testasivat sitä, 
miten nuorille merkittävät tekijät voitaisiin 
yhdistää kulttuurin elinvoimaisuuden ja 
jatkuvuuden edistämiseen. 

Seuraavassa hankkeen onnistumista 
analysoidaan sosiaalisten vaikutusten, 
yhdenvertaisen osallisuuden sekä kulttuurin 
elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden kannalta. 

 Hankkeen onnistumisen analyysi
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Sosiaaliset vaikutukset

Tapahtumien sosiaaliset vaikutukset 
liitetään usein hyötyihin, joita paikalliset 
saavat tapahtumista. Vasta viime 
vuosina tutkimus on kohdistunut myös 
tapahtumaosallistujiin, olivatpa he sitten 
paikallisia tai ulkopaikkakuntalaisia. 
Tutkimukset ovat osoittaneet elävän musiikin 
kulttuurin vaikutuksia yhteiskuntaan 
sen tuottaman sosiaalisen pääoman ja 
sosiaalisen kestävyyden kautta. Elävän 
musiikin sosiaalinen kestävyys on osaltaan 
linkittynyt muuttuvaan digitaaliseen 
musiikin kulutukseen, jonka vaikutukset on 
oleellista huomioida kulttuurin jatkuvuutta ja 
elinvoimaisuutta kehittäessä.

Musiikkitapahtumien sosiaaliset 
vaikutukset jakaantuvat neljään tyyppiin: 
1. sitova (bonding) ja 2. yhdistävä (bridging) 
ulottuvuus sekä 3. yhteisöllisyys (sense 
of community) ja 4. yhteenkuuluvuus 
(sense of belonging) (Kinnunen ym., 2020). 
Musiikkitapahtumiin osallistumisessa 
sitovalla ulottuvuudella tarkoitetaan 
sosiaalisen pääoman kasvattamista ystävä- 
ja perhesiteiden lujittamisella, kun vietetään  
yhteistä laatuaikaa ja luodaan yhteisiä 
muistoja (Quinn & Wilks, 2016). Yhdistävä 
ulottuvuus puolestaan lisää sosiaalista 
pääomaa uusiin ihmisiin tutustumisen ja 
sosiaalisten verkostojen laajentamisen 
kautta (Quinn & Wilks, 2016). 

Yhteisöllisyys taas määritellään tunteeksi 
siitä, että yleisön jäsenet, tapahtuman 
työntekijät ja esiintyjät muodostavat 
tapahtuman tunnelmasta nauttivan 
joukon, joka on ympäröivää yhteiskuntaa 
avoimempi sosiaaliseen kanssakäyntiin. 
Musiikkitapahtumien yhteisöllisyys kestää 
yleensä tapahtuman ajan ja rajoittuu 
tapahtumapaikkaan (Rihova ym., 2015). 
Yhteenkuuluvuuden tunne on sen sijaan 
pitkäkestoinen. Siinä ihmiset tuntevat 
kuuluvansa yhteen nimenomaan yhteisen 
arvopohjan ja intressin kautta (Rihova ym., 
2015). Musiikkiin liittyen intressin kohde on 
yleensä tietty genre, artisti tai alakulttuuri. 

Hankkeen taustatutkimusvaiheessa 
havaittiin, että nuorten osalta elävän musiikin 
kuluttamiseen liittyvä yhteenkuuluvuuden 
tunne on suhteellisen harvinaista (Kinnunen 
ym., 2020). Tämä on merkittävää, sillä 
nimenomaan yhteenkuuluvuuden tunne voi 
lisätä musiikkitapahtumiin osallistumista 
myös yksin, kun nuori tietää, että tutussa 
ja turvallisessa paikassa ja yhteisössä hän 
kohtaa tuttuja kasvoja eikä tunne olevansa 
yksin. Tällä turvallisen paikan ulottuvuudella 
on suuri merkitys, jotta nuori tuntee 
olevansa ympäristössä, jossa voi olla oma 
itsensä ja hänet hyväksytään sellaisena 
kuin hän on. Kun luottamus muihin ihmisiin 
kasvaa, hyvinvointivaikutukset ovat 
huomattavat (Tuominen & Haanpää, 2021). 

Kuva 13. Sukupolvi Z ja elävän musiikin tulevaisuus -paneelikeskustelu, MARS-festivaali 2022
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Dodge ym. (2012) määrittelevät hyvinvoinnin 
tilaksi, missä yksilön resurssit ja haasteet 
ovat tasapainossa. Hyvinvoivan henkilön 
psykologiset, sosiaaliset ja fyysiset 
haasteet eivät ylitä hänen henkilökohtaisia 
resurssejaan. Tutkimusten mukaan 
musiikkitapahtumiin osallistuminen 
kasvattaa henkisiä resursseja parantaen 
siten niihin osallistuvien henkilöiden 
kykyä kohdata arkipäivän haasteita (esim. 
Kinnunen & Honkanen, 2021; Neuhofer, 
Celuch & To, 2020; Packer & Ballantyne, 
2011). Yhteenkuuluvuuden tunne on 
olennainen hyvinvoinnin näkökulmasta, 
koska se lisää luottamusta muihin ihmisiin ja 
luo pitkäaikaista hyvinvointia. 

Piloteissa nuorten kokemat sosiaaliset 
hyvinvointivaikutukset realisoituivat monin 
tavoin. Nuoret saivat luonnollisesti uusia 
samanmielisiä ystäviä, mutta verkostoituivat 
myös alalla toimivien aikuisten kanssa. 
Näin ollen sosiaalisen pääoman yhdistävä 
ulottuvuus oli vahvasti läsnä. Yhteisöllisyys 
taas ilmeni pilottitoiminnan aikaisena 
hyvänä yhteishenkenä ja positiivisena 
kokemuksena yhdessä tekemisestä. 
Korostuneesti yhteisöllisyyttä koettiin G 
Livelabin etkoklubilla, kun lukiolaisyleisö 
kannusti omia bändejään. Piloteissa 
keskeisessä roolissa ollut nuorten 
vaikuttajuutta korostava tematiikka tuotti 
myös yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja se oli 

nähtävissä pitkäkestoissa vaikutuksissa, 
kuten nuorten kiinnostuksessa osallistua 
keikkapaikan vapaaehtoistyöhön ja sen 
ympärille muodostuvaan yhteisöön. 
Paikkayhteisöön oli luonnollista liittyä 
tekemisen kuten esimerkiksi valokuvauksen 
kautta. Nuoret loivat tunnesiteen 
keikkapaikkaan ja siellä toimiviin ihmisiin 
haluten olla osana tätä samanmielistä, 
toisiinsa luottavaa ja turvallista yhteisöä. 
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Yhdenvertainen osallisuus  

Yhdenvertaisuus ja kulttuurin 
saavutettavuus vaativat tietoisia 
toimenpiteitä (Lahtinen, Jakonen & 
Sokka, 2017), jotta nuorten osallisuus ja 
osallistuminen kulttuuriin voi toteutua 
(vrt. OKM, 2017). Elävän musiikin osalta 
tämä tarkoittaa ainakin tarjonnan 
sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
saavutettavuuden parantamista. 

Klubikeikkojen tarjonta on pääosin 
suunnattu vanhemmille vakiokävijöille, joiden 
musiikkimaku on erilainen kuin nuorten. 
Aikuiset kävijät käyttävät myös keikkapaikalla 
enemmän rahaa ravintolapalveluihin. Näin 
ollen tuottavimmat keikat ovat monesti 
rock- tai metallipohjaisia. Alaikäisille 
järjestetään jonkin verran pop- ja hiphop/
rap-artistien S-keikkoja, mutta niitä ei nähdä 

taloudellisesti kannattavina, koska lipputulot 
eivät kata kaikkia kuluja (Homi ym., 2020, 
s. 8). Vielä vaikeampaa on tarjota ilmaisia 
nuorten konsertteja. Nuorille suunnatut 
keikat ovat riippuvaisia keikkapaikan tai 
artistin halusta tukea nuorten osallistumista 
omien tulojen kustannuksella. Kun piloteissa 
puhuttiin alaikäisille sallituista keikoista, 
todettiin, että teini-iässä tehdään päätöksiä 
siitä, millaista kulttuuria kulutetaan ja jos 
ikärajattomia keikkoja ei ole tarjolla, sillä 
voi olla ikäviä vaikutuksia elävän musiikin 
tapahtumapaikkojen tulevaisuuteen. 

Osallistuminen elävän musiikin 
suurtapahtumiin – isoille festivaaleille 
ja suurkonsertteihin – on kallista. Silti 
nuoret käyvät niissä, mutta lippujen hinnat 
vaikuttavat toki kävijöiden demografiaan. 
Klubikonsertit ovat yleensä taloudellisesti 
saavutettavampia, mutta ne eivät houkuttele 

nuoria yhtä paljon kuin festivaalit ja 
suurkonsertit. Syinä voivat olla paikan 
vieraus ja keikkaseuran puute, mutta ennen 
kaikkea tarjonta.  

Pilotteihin osallistuminen oli nuorille 
ilmaista, mikä koettiinkin tärkeäksi 
osallistumismotiiviksi (ks. Kuvio 5). 
Olennaista oli myös se, että elävän musiikin 
tapahtumapaikat ja niiden taustalla toimivat 
organisaatiot ihmisineen tulivat nuorille 
tutuiksi. Toiminnan avoimuus ja rehellisyys 
sekä paikan turvallisuus ja tuttuus 
vähentävät osallistumisen esteitä. Pilotteihin 
osallistuneet nuoret todennäköisesti 
osallistuvat jatkossa tapahtumapaikan 
tarjontaan ja tuovat myös ystäviään 
keikoille, mihin esimerkiksi Rytmikorjaamon 
kummiluokkalaisia aiotaan kannustaa 
tarjoamalla heille ilmaisia kaverilippuja. 



41

Taloudellista saavutettavuutta 
voidaan parantaa osallistumalla 
vapaaehtoistoimintaan, jota jotkut 
tapahtumapaikat tarjoavat myös nuorille. 
Vapaaehtoistyö on hyvä osallistamisen 
tapa (Luonila ym., 2019), sillä se 
mahdollistaa paitsi käytännön järjestelyihin 
osallistumisen, myös yhteiskehittämisen/
kanssatuottajuuden2 (co-creation; 
Haanpää, 2016) ja kulttuuritarjonnan 
sisältöön vaikuttamisen. Osa pilotteihin 
osallistuneista nuorista aikoi jatkossa 
osallistua tapahtumapaikan toimintaan 
vapaaehtoisena. Näin heistä tulisi myös 
osa kulttuurin tuottajuutta. Ruisrockin 
Ruissitiimillä haettiin vielä syvempää nuorten 
osallistamista yhteiskehittämisen kautta. 
Vaikka pilottivaiheessa toimintamallia 
vielä haettiin, tulee Ruissitiimistä 
tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä nuorten 
yhteiskehittämisen edelläkävijöistä ja 
foorumeista koko Suomessa. 

Sosiaalinen saavutettavuus, 
yhdenvertaisuuden ja erilaisuuden 
hyväksymisen periaatteet ovat aina olleet 
tärkeä osa musiikkitapahtumien arvoja. 
Vaikka järjestäjät korostavatkin näitä arvoja, 
on esiintyjien enemmistö edelleen valkoisia 
miehiä (Barnes, 2020; LiveFIN, 2021) ja 

2  co-creation-termistä on käytetty 
suomenkielisenä vastineena ainakin 
kanssatuottajuutta ja yhteiskehittämistä.

valtaosa osallistujista on keskiluokkaisiksi 
itsensä mieltäviä (esim. Kinnunen & 
Luonila, 2021) ja – valkoisia. Erityisesti 
siirtolaistaustaisia3 ja ei-valkoisia nuoria on 
edelleen varsin vähän musiikkitapahtumien 
yleisössä. Tämä on kansainvälinen ilmiö 
musiikkitapahtumien osalta (Wilks, 2011), 
mutta myös jotkut genret – kuten metalli – 
ovat perusilmeeltään valkoisia (Lucas, Deeks 
& Spracklen, 2011). 

Suomessa – toisin kuin esimerkiksi 
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa – 
ei ole yleisesti hyväksyttyä tapaa kysyä 
kyselytutkimuksissa vastaajan ihonväriä tai 
etnisyyttä. Tämänkaltaiset kysymykset ovat 
sensitiivisiä ja koetaan syrjiviksi. Toistaiseksi 
meiltä puuttuu tutkimustieto siitä, miten 
paljon musiikkitapahtumien yleisössä 
on siirtolaistaustaisia tai ei-valkoisia4 
ja kokevatko he musiikkitapahtumien 
saavutettavuuden eri tavalla kuin 
valtaväestö. 

Barnes (2020) näkee pääosin valkoisen 
yleisön yhdeksi syyksi sen, että esiintyjät 
ovat valkoisia. Toisena syynä on se, 

3  Siirtolaisissa ei “eritellä työperäistä 
maahanmuuttoa, pakolaisia, turvapaikanhakijoita, 
paluumuuttajia tai muita siirtolaisuuden ilmiöitä” 
(OKM, 2014, s. 17).

4  Termi “ei-valkoinen” on niin ikään huono, 
koska sekään ei ole neutraali (Ylitalo, 2019).

että monesti ei-valkoisten taloudellinen 
asema on heikko, mikä taas kytkeytyy 
musiikkitapahtumien taloudelliseen 
saavutettavuuteen ja esimerkiksi siihen, että 
kaupungeissa järjestetyissä tapahtumissa 
on monimuotoisempi yleisö kuin maksullista 
yöpymistä vaativilla festivaaleilla. 
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Musiikkitapahtumien sosiaalista 
saavutettavuutta parantaa paitsi 
monimuotoinen ohjelmisto, myös 
turvalliseksi ja yhdenvertaisuutta 
tukevaksi koettu ympäristö. Turvallisuuden 
näkökulmaa on korostettu myös 
seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja 
väkivallan julki tuoneessa #punkstoo,  
#metaltoo jne -liikehdinnässä (https://yle.fi/
uutiset/3-12099335; https://yle.fi/uutiset/3-
12031654). Vastikään julkistettu tutkimus tuo 
esiin musiikkialalla kohdattua epäasiallista 
käytöstä, joka korostuu suhtautumisessa 
naisiin ja nuoriin musiikkialan toimijoihin 
(Inklusiiv, 2022; ks. myös Pääkkölä, 
Käpylä & Peltola, 2021). Tervetulleen 
julkisen debatin seurauksena elävän 
musiikin tapahtumapaikat ovat alkaneet 
tuoda entistä määrätietoisemmin esiin 
toimintaperiaatteita, joita turvallisessa 
tapahtumatilassa noudatetaan. Useat 
tapahtumapaikat ovat palkanneet 
häirintäyhteyshenkilön, joka auttaa 
epäasiallisen käytöksen ehkäisyssä ja 
käsittelyssä. Ruisrockin uusi festarietiketti 
on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. 
Nuoret toivat korostetusti esiin 
järjestäjien erityisvastuuta epäasialliseen 
käyttäytymiseen vaikuttamisessa. 

Kotiolot vaikuttavat vahvasti kulttuurin 
kuluttamiseen, sillä vanhempien asenne ja 
tulotaso vaikuttavat siihen, miten lapsia ja 
nuoria kannustetaan kulttuuritoimintaan 
(Purhonen ym., 2014; Salasuo, Tarvainen 
& Myllyniemi, 2021). Koululla onkin 
tärkeä rooli kulttuurin kuluttamisen 
yhdenvertaistamisessa, ja tätä kanavaa tulee 
käyttää myös elävän musiikin kuluttamiseen 
kannustamisessa. Kunkin ikäluokan kaikki 
nuoret käyvät peruskoulun, joten koulun 
kautta tavoittaa nuoret riippumatta heidän 
taustastaan. Oppilaitosyhteistyötä tuleekin 
lisätä elävän musiikin tapahtumapaikoissa, 
sillä niiden perinteiset viestintäkanavat eivät 
tavoita potentiaalista, nuorta kävijäkuntaa. 
Juurista latvoille -hankkeessa Rytmikorjaamon 
kummiluokkatoiminta nojautui kokonaisen 

yläkoululuokan osallistamiseen keikkapaikan 
toimintaan. G Livelab puolestaan teki 
yhteistyötä lukion kanssa tarjoten 
osallistumismahdollisuuksia sekä kulttuurin 
tuottamisen että esiintymisten kautta. 

Ruisrock käytti eniten resursseja ja aikaa 
hakiessaan moninaista ja monitaustaista 
Ruissitiimiään. Festivaali tavoitti omien 
kanaviensa kautta kulttuurisesti 
monitaustaisia ihmisiä, mutta tiimiläisten 
valinta 700 hakijan joukosta vaati paljon 
työtä. Positiiviseen erityiskohteluun 
perustuvan prosessin tulos oli onnistunut, 
sillä Ruissitiimi koostuu vaikuttamisesta 
kiinnostuneista ja toimintaan sitoutuneista, 
kulttuurisesti monitaustaisista nuorista. 

https://yle.fi/uutiset/3-12099335
https://yle.fi/uutiset/3-12099335
https://yle.fi/uutiset/3-12031654
https://yle.fi/uutiset/3-12031654
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Kulttuurin elinvoimaisuus 
ja jatkuvuus

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 
toi esille sen, miten nuorten musiikin kulutus 
kohdistuu  pitkälti suuriin kansallisiin ja 
kansainvälisiin tähtiin (Homi ym., 2021). 
Samaan aikaan Juurista latvoille -hankkeen 
oman kyselyn yksi merkittävä tulos oli, 
että yhteenkuuluvuuden tunteella ei ollut 
suurta merkitystä nuorten elävän musiikin 
kulutuksessa (Kinnunen ym., 2020). 
Musiikillinen yhteenkuuluvuuden tunne 
linkittyy paitsi osallistumiseen musiikillisiin 
alakulttuureihin ja genreihin, myös 
omaehtoiseen musiikin tekemiseen, ITE-
kulttuuriin. 

Musiikin kulutuksen entistä suurempi 
keskittyminen suuriin tähtiin on jo johtanut 
kehitykseen, missä nuorten suosimia 
musiikkitapahtumia ovat nimenomaan 
festivaalit ja suurkonsertit, joiden riittävän 
laaja yleisöpohja mahdollistaa suosituimpien 
artistien palkkioiden maksamisen. Tämä 
on puolestaan johtanut siihen, että pienten 
ja keskisuurten keikkapaikkojen yleisö on 
alkanut vanheta eivätkä perinteiset klubit 
enää kiinnosta nuoria siinä määrin kuin 
aiemmin, koska klubeilla ei ole taloudellisia 

edellytyksiä kiinnittää suurimpia artisteja 
kovinkaan usein. Toisaalta klubien 
vahvuutena on aina pidetty sitä, että niiden 
musiikkitarjonta on laaja-alaista ja esittelee 
myös tuntemattomampia artisteja. Klubit 
ovat siis olleet olennainen osa muusikoiden 
urakehitystä, mutta myös tärkeä elementti 
musiikkikulttuurin moninaisuuden 
vaalimisessa. 

Pilotteihin osallistuneet nuoret tarjosivat 
elävän musiikin tapahtumajärjestäjille 
tietoa siitä, miten nuoria tavoitetaan. 
S-keikkojen vähäinen osallistujamäärä 
saattaa johtua siitä, että nuoret eivät saa 
tietoa keikoista, jos niitä markkinoidaan 
kanavilla, joita nuoret eivät käytä. Juurista 
latvoille -taustatutkimuksen mukaan 
nuoret saavat eniten tietoa keikoista 
sosiaalisesta mediasta (95 %), kavereilta 
(83 %) ja artistin omilta verkkosivuilta 
(62 %). Sosiaalisen median osalta kaikki 
tapahtumapaikat käyttävät Facebookia, 
kun taas nuoret toimivat Instagramissa 
ja TikTokissa. Myös nuorten suosimien 
artistien omat markkinointiponnistukset 
vaikuttavat olennaisesti osallistujamääriin, 

sillä nuoret seuraavat aktiivisesti omia 
suosikkejaan sekä sosiaalisen median että 
artistin verkkosivujen kautta. Puskaradion, 
word of mouthin, merkitys nuorten 
saavuttamisessa on poikkeuksellisen suuri 
ja tapahtumajärjestäjien tulisikin tavoittaa 
niitä nuoria, jotka toimivat verkostossaan 
mielipidevaikuttajina. 

Pilotteihin osallistuneet nuoret kokivat 
musiikin merkittävänä osana identiteettiään. 
Tämän lisäksi heidän musiikkimakunsa 
oli kaikkiruokaisempi kuin suomalaisilla 
nuorilla keskimäärin. Musiikkiorientoituneet 
ihmiset toimivat omassa ympäristössään 
mielipidevaikuttajina, sillä he etsivät 
aktiivisesti uutta, heitä kiinnostavaa musiikkia 
ja suosittelevat musiikkia ystävilleen ja 
tuttavilleen (Kinnunen, Luonila & Honkanen, 
2019). Tällaisten nuorten saaminen osaksi 
musiikkitapahtuman tai tapahtumapaikann 
toimintaa luo mahdollisuuksia tavoittaa 
laajojakin nuorten verkostoja. 
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Ruohonjuuritasolla tapahtuva musiikin 
tekeminen on merkittävää paitsi musiikin 
tekijän oman hyvinvoinnin kannalta myös 
musiikkikulttuurin moninaisuuden ja 
elinvoimaisuuden näkökulmasta. Vaikka  
internet mahdollistaakin oman musiikin 
maailmanlaajuisen jakelun erilaisten 
digitaalisten alustojen kautta, on musiikin 
esittäminen aidolle, elävälle yleisölle 
edelleen tärkeä osa muusikon identiteetin 
ja tunnettuuden rakentamista (Holt, 2010). 
Pienillä ja keskisuurilla keikkapaikoilla on 
tässä merkittävä rooli. 

G Livelabin pilotti tarjosi nuorten bändeille 
tärkeän esiintymismahdollisuuden 
tunnetun artistin lämmittelybändeinä. 
Nuorilla bändeillä on varsin vähän helposti 
saavutettavia, ensimmäisen vaiheen 
keikkapaikkoja, mikä taas olisi äärimmäisen 
tärkeää musiikkikulttuurin elinvoimaisuuden 
ja jatkuvuuden näkökulmasta. Jopa 
harjoittelutiloista on ollut pulaa.

Pilottien kautta nuorten osallisuutta elävän 
musiikin kulttuuriin lisättiin laaja-alaisesti, 
ei vain oman musiikin tekemisen kautta. 
Nuorille tarjottiin matalan kynnyksen 
osallistumista alaan tutustumisen kautta. 
Nuorten tulee tehdä ammatinvalintaan 
liittyviä päätöksiä jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa. Siksi on tärkeää, että elävän 
musiikin tapahtumajärjestäjät tarjoavat 

nuorille mahdollisuuksia tutustua alaan 
muutenkin kuin keikoille osallistumalla. On 
erityisen huomionarvoista, miten tärkeäksi 
ja innostavaksi nuoret kokivat kohtaamiset 
ja keskustelut elävän musiikin tapahtuma-
alan ammattilaisten kanssa. Nuoret kokivat, 
että he voivat olla tärkeitä ja tasavertaisia 
toimijoita.

Kun keikkapaikka on vieras, sinne tullaan 
kuuntelemaan artistia, joka jo tunnetaan. 
Tutulle ja turvalliselle keikkapaikalle 
tullaan taas esiintyjästä riippumatta, koska 
luotetaan siihen, että siellä on tarjolla 
jotain mielenkiintoista ja uutta (Cloonan, 
2022). Pilottien kautta tapahtumajärjestäjiä 
ja -paikkoja tuotiin tutuksi suurelle 
määrälle nuoria. Monista heistä tulee 
vakiokävijöitä ja he suosittelevat paikkaa 
myös kavereilleen. Tätä kautta pilottien 
vaikutus on huomattavasti pilotteihin 
osallistuneiden nuorten määrää suurempi. 
Osa pilotteihin osallistuneista nuorista jatkaa 
tapahtumajärjestäjän kanssa toimimista 
auttaen organisaatioita tavoittamaan nuorta 
yleisöä. Kaikki tämä luo omalta osaltaan 
elävän musiikin kulttuurille Juurista latvoille 
-hankkeen hakemaa jatkuvuutta. 
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Juurista latvoille -pilottihankkeet 
perustuivat laajaan taustatutkimukseen 
ja useisiin työpajoihin. Ne tarjosivat 
viisi erilaista lähestymistapaa nuorten 
osallistamiseksi elävän musiikin kulttuuriin 
ja sen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden 
parantamiseen. 

Vaikka piloteista ei käytettykään termiä 
yleisötyö, olivat ne pohjimmiltaan 
nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvaa 
yleisötyötä. Sorjonen määrittelee yleisötyön 
”toimenpiteiksi, joiden tavoitteena on yksilön 
tiedollisia ja tunnepitoisia valmiuksia 
kehittämällä perehdyttää eri kohderyhmiä 
taide- ja kulttuurilaitoksiin ja edistää 
siten osallistumista näiden laitosten 
perustehtävän toteuttamiseksi tuotettuihin 
esityksiin ja tilaisuuksiin” (Sorjonen, 2015, s. 
22). Pilotit kuuluivat seuraaviin, Laamasen 
ja Sivosen (2015, s. 70) määrittämiin 
yleisötyöluokkiin:

• Työpajat (työpajatyöskentely, 
toiminnalliset tehtäväkierrokset ja 
kerhot sekä leirit laitoksen omissa 
tiloissa): Ruissirockin Ruissiraati, 
Lutakon markkinointitiimi, Lutakon leiri, 
Rytmikorjaamon kummiluokkatoiminta

• Yhteistuotannot (ammattilaisten ja 
laitoksen ulkopuolisten osallistujien 
yhteistuotannot): G Livelab Tampereen ja 
Hatanpään lukion Halufest-etkoklubi ja 
Lutakon leiri.

 Yhteenveto
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Kaikki Juurista latvoille -hankkeen 
pilotit olivat toiminnallista, osallistavaa 
ja vuorovaikutteista yleisötyötä, jonka 
tarkoituksena oli luoda pitkäaikainen 
suhde keikkapaikkaan ja elävän musiikin 
kulttuuriin yleensä. Pilotteihin osallistujat 
nähtiin elävän musiikin kulttuurin 
jatkuvuuden luojina. Toiminta ei tähdännyt 
kuitenkaan muusikkona toimimiseen, vaan 
elävän musiikin tapahtumien rakentamiseen 
tapahtuman taustavaikuttajina, tuottajina, 
markkinoijina ja teknisinä toteuttajina. Tämän 
lisäksi nuoret saivat varmuutta ja valmiuksia 
osallistua elävän musiikin tapahtumiin ja 
tarkastella niitä uusin silmin.  

Ruisrock käytti merkittävän työpanoksen 
kootakseen Ruissiraatiin moninaisen, 
vaikuttamisesta kiinnostuneen 
osallistujajoukon, joka kuvasti 
toivottua tulevaisuuden kävijäjoukkoa. 
Pitkällä aikavälillä Ruissiraati tähtää 
yhteiskehittämiseen: tasavertaiseen 
tapahtuman kehittämiseen nuorten, 
järjestäjäorganisaation ja muiden 
asiantuntijoiden kesken. 

Lutakon markkinointitiimi tarjosi 
markkinoinnista kiinnostuneille nuorille 
mahdollisuuden tutustua sisältä päin 
elävän musiikin tapahtumapaikan 
markkinointiin. Samalla he pääsivät itse 
vaikuttamaan ja osallistumaan nuorille 

suunnatun markkinoinnin toteuttamiseen. 
Toiminta oli säännöllistä ja pitkäkestoista, 
mikä oli tärkeää harrastustoimintaa 
koronarajoitusten keskellä. Lutakon leiri 
puolestaan oli intensiivinen, kaksipäiväinen 
tuotantoharjoittelusessio valo- tai 
äänitekniikasta tai keikkakuvauksesta 
kiinnostuneille. Leiri huipentui aitoon 
keikkaan, jonka tekniseen toteuttamiseen 
nuoret osallistuivat ja josta markkinointitiimi 
raportoi nuorten ottamien kuvien ja 
videoiden muodossa. Molempien pilottien 
tavoitteena oli osallistaa nuoria Lutakon 
toimintaan muutenkin kuin keikkakäyntien 
kautta. 

G Livelab toteutti Halufest-etkoklubin 
yhdessä lukion tuottajakurssin kanssa 
tavoitteenaan lukioikäisen yleisön 
tavoittaminen. Toiminnan vaikutus ei 
jäänyt vain tuottajatiimin osallistamiseen. 
Myös lukiolaisten bändeille tarjottiin 
esiintymismahdollisuus, mikä 
omalta osaltaan tuki elävän musiikin 
elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. 

Rytmikorjaamon kummiluokka oli 
piloteista yhdenvertaisin tarjoten 
kokonaiselle yläkoululuokalle tutustumis- 
ja osallistumismahdollisuuden elävän 
musiikin keikkapaikan toimintaan. 
Peruskoulu on nuorten elämässä viimeinen 
yhteinen toimintamuoto, johon koko 

ikäluokka osallistuu. Tämän jälkeen alkaa 
eriytymiskehitys, johon eivät vaikuta vain 
omat taidot ja henkiset voimavarat vaan 
myös taloudelliset puitteet ja kotoa saatu 
kannustus. 

Pilotteihin hakeutuneiden nuorten suuri 
määrä osoitti tämän kaltaisen toiminnan 
tarpeen ja kiinnostavuuden. Pilotit vastasivat 
nuorten odotuksia ja he olivat tyytyväisiä 
pilottien tarjoamaan toimintaan. Myös 
organisaatiot olivat tyytyväisiä tuloksiin ja 
kaikki jatkavatkin toimintaa nuorten kanssa  
– yhdistellen mukaan muista piloteista 
saatuja kokemuksia. Pilotit kiinnostivat myös 
muita elävän musiikin toimijoita ja onkin 
odotettavissa, että nuorten osallistaminen 
elävän musiikin tapahtumapaikkojen 
toimintaan tulee jatkumaan myös muiden 
kuin pilottiorganisaatioiden toimesta.
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Loppusanat 

Elämää kulttuurin juurista latvoille 
-kehittämishanke toi suomalaiseen elävän 
musiikin kulttuuriin uutta tietoa. Kattavan 
taustatutkimuksen ja alan toimintamalleja 
kartoittavan taustatyön avulla selvitettiin 
alan nykytilaa, kehityssuuntia ja luotiin 
maaperää uusien toimintamallien 
suunnitteluun. Tulokset ovat erityisen 
tärkeitä niille vapaan kentän toimijoille ja 
sidosryhmille, joiden kohderyhmänä ovat 
nuoret.

Toteutetun tutkimuksen myötä on selvää, 
että elävä musiikki kiinnostaa nuoria. 
Digitalisaation myötä osallistumisen 
tavat ovat kuitenkin muuttuneet. Nuorten 
kiinnostus on keskittynyt suurtapahtumiin, 
mikä on osaltaan vähentänyt heidän 
vaikuttajuuttaan pienemmissä tapahtumissa. 
Muutos on merkittävä, koska perinteisesti 
uutta musiikkikulttuuria on luotu ja tuotu 
esiin pienillä ja keskisuurilla keikkapaikoilla. 
Nuorten rooli uuden kulttuurin vaikuttajina 
siis laskee ainakin elävän musiikin 
kontekstissa ja tapahtumapaikkoihin 
sitoutuneen musiikkikulttuurin jatkuvuus on 
haastettuna.

Uudella sukupolvella on kuitenkin 
mahdollisuus luoda elinvoimaista kulttuuria, 
jos heidän tarpeensa huomioidaan 
keskeisenä osana muuttuvaa alaa. Juurista 
latvoille -hankkeen toiminnan kautta 
löydetyt, nuorille tärkeät saavutettavuus-, 
vaikuttajuus- ja turvallisuusteemat on 
tuotava keskeiseksi osaksi nuorten kanssa 
toimimista. Nuorten yhdenvertaiseen 
mahdollisuuteen kokea ja luoda elävän 
musiikin kulttuuria on panostettava 
yhteiskunnallisella tasolla. 

Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan 
hyödyntää erilaisen kehitys- tai strategiatyön 
pohjana. Kehittämishankkeen aikana näitä 
teemoja toteuttavia pilottiprojekteja voidaan 
monistaa sellaisenaan edelleen, mutta on 
syytä muistaa, että nuoria voidaan osallistaa 
monin tavoin ja piloteista poikkeavallakin 
tavalla. Nuorille merkittäviä teemoja, 
kuten vaikuttajuutta, saavutettavuutta ja 
turvallisuutta, voidaan kuitenkin toteuttaa 
myös muilla tavoin. Oleellista on ajatella 
nuorten osallistumista elävän musiikin 
toimintaan moninaisempana kokonaisuutena 
kuin tietyn sisällön tai palvelun 
kuluttamisena.

Jotta uusi sukupolvi voisi osaltaan 
luoda vahvempaa kulttuurin perustaa 
ja elinvoimaistaa kulttuurialaa, meidän 
tulee luoda vahvempaa yhteistyötä 
musiikkialan toimijoiden, julkisen sektorin 
sekä sosiaali- ja nuorisopalveluiden välillä. 
Lähitulevaisuudessa asiantuntijuus nuorten 
parissa toimivien koulutus-, nuoriso-, 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
parista on saatava mukaan nuorille 
suunnatun kulttuurin tuotantoon. Yhteistyön 
ja toimintamallien käynnistäminen vaatii 
kuitenkin resursseja, joita julkisen tuen 
ulkopuolella toimiva, koronapandemiasta 
toipumassa oleva toimiala ei omaa.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia mukana 
olleille tahoja: mukaan intoutuneet ja 
mukana vaikuttaneet nuoret, asiantunteva ja 
muutoksissa joustava hanketiimi, rohkeasti 
uusia toimintamalleja toteuttaneet elävän 
musiikkikulttuurin tuotannosta vastaavat 
organisaatiot, nuoriso- ja kulttuurialan 
asiantuntijat, ohjausryhmä, opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä LiveFIN ry työn 
mahdollistajina.

 Niina Ristolainen, hankepäällikkö 
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