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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni aihe, yleisötyö, on varsin nuori ilmiö Suomessa. Yksinkertaisimmillaan sillä 

tarkoitetaan kulttuuri- ja taideorganisaatioiden keinoja etsiä uutta yleisöä konsertteihin, mutta 

toisaalta myös saada jo olemassa oleva yleisö viihtymään tapahtumissa vastaisuudessakin. 

Ensimmäinen kosketukseni yleistyötutkimukseen oli Helsingin Sanomien (Lampila 

3.10.2010) artikkeli Orkesterit yrittävät sitouttaa yleisönsä, vaikka olenkin lähes koko ikäni 

ollut tekemisissä taidemusiikin kanssa. Koen kulttuurialan yleisötyön tutkimuksen 

kehittämisen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi, koska taidemusiikin asema nykypäivänä 

huolestuttaa. 

 

Aiempien tutkimusten löytäminen oli aluksi ongelmallista, koska suomenkielistä kirjallisuutta 

ei löytynyt muutamaa opinnäytetyötä lukuun ottamatta. Englanninkielisiä tutkimuksia 

kuitenkin löytyi, sillä etenkin Britanniassa ollaan Suomea pidemmällä niin yleisötyön 

tutkimuksessa kuin myös käytännön toteutuksessa. Esimerkiksi Rick Rogersin Audience 

development – collaborations between education and marketing (1998) ja Heather Maitlandin 

A guide to audience development (1997) ovat molemmat yleisötyön perusteoksia.  Molempien 

kustantaja on Englannin taidevaltuusto (Arts Council of England). 

 

Rajasin tutkimusaiheeni suomalaisten ja ulkomaalaisten sinfoniaorkestereiden tekemään 

yleisötyöhön. Tarkoitukseni oli selvittää, millä keinoin sinfoniaorkesterit ovat uudistaneet 

perinteisiä toimintamallejaan ja esitystraditiotaan pitääkseen jo olemassa olevan yleisön 

mukana toiminnassaan, saadakseen tapahtumiin uutta yleisöä ja lähentääkseen yleisöä ja 

esiintyjiä toisiinsa. Vastaavanlaista tutkimusta on kyllä tehty monissa opinnäytetöissä, mutta 

ne ovat usein kohdistuneet muihin tadealoihin tai sitten aihetta on lähestytty muutaman 

tapaustutkimuksen kautta. Tutkimusmenetelmänä käytin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. 

Aineistona toimivat 43 suomalaisen ja ulkomaisen orkesterin internetsivut, joiden kautta 

kartoitin sinfoniaorkestereiden yleisötyökeinoja ja vertailin niitä aikaisempaan aiheeseen 

liittyvään tutkimukseen.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Klassisen musiikin asema 
 

Yleisötyön tekemisen tärkeänä motiivina on ns. korkeakulttuurin ja taiteiden suosion 

hiipuminen. Uutta yleisöä tarvitaan etenkin konserttisaleihin ja museoihin, koska nyky-yleisö 

ikääntyy ja on sosiaaliselta statukseltaan homogeeninen. Olisi tärkeää laajentaa yleisöpohjaa, 

sillä se koostuu nyt kaikkialla länsimaissa pitkälti keski-ikäisistä, korkeasti koulutetuista ja 

länsimaiseen kulttuurielämään sitoutuneista ihmisistä (ks. myös Pei-Yi 2008, 20; Small 1998, 

43; Hayes & Slater, 2002, 1; Salomaa 2009, 1225). 

 

Klassisen musiikin arvostuksen vähenemiseen on varmasti monia syitä, mutta osittain ilmiö 

liittyy taidemusiikin statukseen ”elitistisenä” taidemuotona ja sen jäykähköön esitystraditioon. 

Julian Johnson pohtii kirjassaan Who needs Classical Music: Cultural Choice and Musical 

Value (2002) klassisen musiikin arvoa nykypäivänä. Hän uskoo, että klassinen musiikki 

menettää arvoaan kulttuuristen käytänteiden, arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä. 

Olennaista ei siis olekaan kysyä, mikä on klassisen musiikin status nykypäivänä, sillä 

olennaisempia ovat kysymykset ihmisten kulttuurisista valinnoista laajempana 

kokonaisuutena. Kirjassa tuodaan esille myös klassisen musiikin ja populaarimusiikin eroja. 

Johnsonin mukaan nämä erot liittyvät juuri klassisen musiikin elitistisyyteen ja siihen, että 

klassinen musiikki mielletään selkeästi yhdeksi taidemuodoksi. Taiteen erilaisuus vaikkapa 

juuri populaarimusiikkiin verrattuna on siinä, että taide on kaukana ihmisten arkielämästä. 

Johnson vertaa klassista musiikkia myös uskontoihin. Sekä taidemusiikki että uskonto ovat 

ilmiöinä jonkinlaisia historiallisia jäänteitä eivätkä tunnu enää sopivan tähän aikaan. Tällaista 

ilmiötä kutsutaan anakronismiksi. (Johnson 2002, 39.) 

 

Kulttuuristen käytänteiden, arvojen ja asenteiden muutos tulee esille myös Lin Pei-Yinin 

opinnäytetyössä Challenges of developing audiences for symphony orchestras in twenty-first 

century (2008). Pei-Yinin mukaan konserttiyleisön vähenemiseen on kolme syytä: ihmiset 

eivät enää sitoudu orkestereiden toimintaan ostamalla kausikortteja, yleisö ikääntyy ja 

kolmanneksi taidemusiikin opetusta kouluissa vähennetään jatkuvasti. Ongelmana on myös, 

että nykypäivän ihmisillä on vapaa-ajallaan mahdollisuus osallistua monenlaisiin tapahtumiin. 

Rajallinen aika ja budjetti yhdistettynä valtavaan viihdyketarjontaan vähentävät siis tarvetta ja 
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halua osallistua juuri taidemusiikin konsertteihin. Myös ihmisten elämäntavat ovat muuttuneet 

niin, ettei pitkäaikainen sitoutuminen tai konserttilippujen varaaminen puolta vuotta ennen 

tapahtumaa onnistu. Lisäksi kausikorttien hintoja pidetään yleisesti kalliina. (Pei-Yi 2008, 

1417.) 

 

Taidemusiikin asemaa pohdittaessa Christopher Small (1998) nostaa esille jäykän 

esitystradition, jonka voi nähdä jo konserttisalien arkkitehtuurissa. Auditorion malli estää 

yleisöä kommunikoimasta keskenään konsertin aikana ja tekee mahdottomaksi myös 

sosiaalisen kontaktin yleisön ja esiintyjien välillä. Sali on suunniteltu pitämään nämä kaksi 

ryhmää erillään toisistaan, ja yleisön on mahdotonta puuttua millään tavalla tapahtumien 

kulkuun musiikkiesityksen aikana. (Small 1998, 27.) Tähän yleisön passiivisuuden ongelmaan 

on pyritty puuttumaan muuttamalla salin arkkitehtuuria. Esimerkiksi erään Englantilaisen 

kamarimusiikkifestivaalin Music in the Round ideana on, että soittajat ovat yleisön keskellä, 

jolloin yleisön on mahdollista olla vuorovaikutuksessa keskenään ja myös soittajien kanssa. 

Yleisö pääsee lähelle esiintyjiä ja pystyy jopa lukemaan nuotteja niin halutessaan. (Pitts 2005, 

259260.) 

 

Taidemusiikin konserteissa, kuten muissakin tapahtumissa, vallitsee tietynlainen normisto, 

joka näkyy ihmisten käyttäytymisessä ja myös pukeutumisessa. Konsertin aikana tulee istua 

hiljaa, ja jokainen on yksin oman musiikillisen kokemuksensa kanssa. Muusikoiden 

yhtenäinen pukukoodi taas on verrattavissa univormuihin, jotka puolestaan lisäävät orkesterin 

joukkoidentiteettiä. Muusikot eivät siis tunnu olevan yksittäisiä persoonia, vaan osa 

kollektiivista identiteettiä. (Small 1998, 67.) Tällaisen muusikoiden välisen kollektiivisen 

identiteetin voisi kuvitella myös lisäävän yleisön ja muusikoiden välistä kuilua 

konserttitilanteissa. Tähänkin ongelmaan on etsitty ratkaisua Music in the Round festivaalilla 

siten, että muusikot ovat pukeutuneet arkisesti t-paitoihin univormujen sijaan, jotta saataisiin 

aikaan rento ja vähemmän muodollinen ilmapiiri (Pitts 2005, 262). 

 

Klassisen musiikin konsertin olemuksesta kertoo myös muusikoiden käyttäytyminen lavalla. 

Olipa kyse kuinka mahtipontisesta tai tunteellisesta musiikista hyvänsä, muusikon kehonkieli 

tai ilmeet eivät kerro esitettävästä musiikista. Puhutaankin klassisen musiikin paradoksista: 

tunteikas musiikki on mustavalkoisiin univormuihin pukeutuneiden ja vakavan näköisten 

miesten ja naisten luomaa. Ilmeettömät kasvot keskittyvät vain edessä olevaan paperiin 
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yleisön istuessa yhtä lailla liikkumatta ja ilmeettömänä paikallaan. Voidaan puhua myös 

klassisen musiikin abstraktista draamasta, joka perustuu juuri tähän ilmeettömyyteen ja 

eleettömyyteen. Konserttisalissahan ei ole muuta nähtävää kuin muusikot ja heidän 

soittimensa, joten jokainen kuulija luo oman spektaakkelin päässään, eikä se näy ulospäin 

juuri millään tavalla. (Small 1998, 154–155.) 

 

Epäilemättä juuri tämä klassisen musiikin abstraktius, jäykkä esitystraditio, yleisön 

passiivinen asema sekä taidemuodon mieltäminen ylemmän luokan taiteeksi pitävät 

potentiaalisen yleisön konserttisalien ulkopuolella. Länsimainen taidemusiikki on toki lähes 

aina ollut ns. ylemmän luokan huvia, mutta sen esitystraditio ei ole aina ollut 

nykyisenkaltaista. 

2.2 Orkesterimusiikin esitystradition historiaa 

 

Tämän päivän klassisen musiikin konserteissa musiikki on sosiaalisen huomion keskellä, 

mutta näin ei ole aina ollut. 1600-luvulle saakka musiikki oli lähinnä osa muuta sosiaalista 

toimintaa, ja pelkkä musiikin kuuntelu oli epätavallista. Musiikki liittyi tuolloin monenlaisiin 

seremonioihin, huvituksiin tai kirkollisiin toimituksiin, ja sen rooli oli melko vähäinen. 

(Webern.) Orkesterimusiikki täysin itsenäisenä taiteen muotona tuli tunnetuksi Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa vasta 1800-luvulle tultaessa, ja konserttimuoto nimeltään sinfoniakonsertti on 

sekin suhteellisen moderni, läntisten teollisuusmaiden keskiluokan syntymiseen vahvasti 

liittyvä ilmiö. (Small 1998, 7173, 133.) 

 

15001600-luvuilla isoja soitinyhtyeitä nähtiin lähinnä baletissa, oopperassa ja kirkollisissa 

toimituksissa. Niiden pääasiallinen tehtävä lienee ollut lauluäänen kaksinkertaistaminen ja 

polyfonisen tekstuurin luominen laulusoolojen aikana. Itsenäistä instrumentaalimusiikkia 

kuultiin lähinnä tansseissa, sinfonioissa ja välisoitoissa. Soitinmusiikki oli tärkeä osa 

sosiaalista elämää, mutta puhdas esittävä musiikki alkoi tulla tunnetuksi vasta 1700-luvun 

alkupuolella. Tuolloin soitinyhtyeiden kokokin alkoi kasvaa ja niitä alettiin arvostaa 

keskeisenä osana erilaisia musiikkitapahtumia. Ne eivät olleet enää sidoksissa visuaaliseen 

draamaan, kuten oopperaan tai balettiin. Näihin aikoihin syntyi myös termi orkesteri 

kuvaamaan instrumenttien soittajia ja heidän identiteettiään yhtyeenä. (Spitzer & Zaslaw.) 
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Sanaa konsertti tämän päivän merkityksessä alettiin käyttää 16001700-luvuilla. 1800-luvulle 

saakka konsertilla viitattiin niin julkisiin kuin yksityisiinkin musiikkitapahtumiin. Mm. 

Mozart on eräiden kirjeiden perusteella tarkoittanut konsertilla tapahtumaa, jossa kaikki 

osallistujat olivat muusikoita, mutta 1840-luvulta lähtien sanaa alettiin käyttää vain julkisesta 

musiikin esittämistä. (Webern.) 

 

17001800-lukujen klassinen orkesteri on oma lukunsa orkesteri-instituution kehityksen 

historiassa. Se on saanut nimensä klassismin ajan suurten säveltäjien, Haydnin, Mozartin ja 

erityisesti Beethovenin orkesteriteosten myötä. Orkesteria käytettiin tuona aikana 

italialaisessa oopperassa ympäri Eurooppaa, mutta orkesteri oli tärkeässä roolissa myös 

yleisö- ja yksityiskonserteissa, kirkollisissa toimituksissa sekä tanssiaisissa. Näihin aikoihin 

kaupungit alkoivat järjestää myös julkisia konserttisarjoja (mm. Concert Spirituel Pariisissa), 

joihin kuka tahansa sai osallistua. Lippujen hinnat olivat kuitenkin korkeita, joten 

todellisuudessa konsertteihin osallistuivat lähinnä tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuuluvat 

kutsuvieraat. Nämä yleisökonsertitkin järjestettiin usein yksityishenkilöiden aloitteesta. 

(Spitzer & Zaslaw; Small 1998, 40.) 

 

Konserttisaleja ei vielä 1700-luvulla juurikaan ollut, vaan orkesterit esiintyivät teattereissa, 

palatsien suurissa saleissa, isoissa taloissa, majataloissa tai muissa julkisissa rakennuksissa 

(Spitzer & Zaslaw). Vuosisadan puolivälissä alettiin rakentaa myös saleja, jotka oli tarkoitettu 

nimenomaan konserttitoimintaa varten. Tämän päivän konserttikäyttäytymisen ominaispiirteet 

kuten keskittynyt, hiljainen ja liikkumaton musiikin kuuntelu tulivat osaksi konserttietikettiä 

1800-luvun puolivälissä juuri konserttisaleissa järjestettävien musiikkitapahtumien myötä. 

(Webern, W.) 

 

Vielä 1700-luvulla konserttikäyttäytyminen oli kuitenkin kaukana tämän päivän 

passiivisuudesta. Tästä esimerkkinä ovat konsertit, joita järjestettiin Englannissa Rotunda-

nimisessä rakennuksessa Ranelaghin yleisellä puistoalueella. Pyöreä konserttisali oli 

kolmikerroksinen, ja auringonvalo pääsi valaisemaan sitä toisen kerroksen ikkunoiden kautta. 

Keskellä salia oli iso avotakka. Salissa ei ollut lainkaan tuoleja. Canaletton salia kuvaavan 

maalauksen perusteella ihmiset eivät olekaan salissa pelkästään kuuntelemassa musiikkia, 

vaan tulevat ja menevät tilassa mielensä mukaan tai seisovat ja keskustelevat orkesterin 

soittaessa taustalla. Ihmisten toiminta tässä salissa on kenties verrattavissa nykyisten 
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konserttisalien aulojen tunnelmaan. Tuon ajan ihmisille ei näyttänyt olevan vaikeaa yhdistää 

sosiaalista kanssakäymistä ja taidemusiikin kuuntelua keskenään. (Small 1998, 2829.) 

  

1800-luvulla, romantiikan ajalla, orkestereiden toiminta laajentui valtavasti, ja ne 

vakiinnuttivat asemansa täysin itsenäisenä instituutiona ja arvovaltaisimpana musiikillisen 

toiminnan muotona. Orkesterit myös laajenivat kooltaan, ja mukaan saatiin uusia soittimiakin. 

Orkesterit pääsivät julkisen musiikkielämän keskiöön, kun ne vielä 1700-luvulla olivat vain 

osa aristokraattista hovikulttuuria. Yleisökonserttien kehittyminen liittyi vahvasti myös 

läntisten teollisuusmaiden ja keskiluokan syntyyn, sillä 1800-luvun toiselle puoliskolla 

tultaessa konserttiyleisö laajeni suuresti juuri keski- ja työväenluokan osalta. Ranskan 

vallankumouksen ja toisen maailmansodan välinen aikaa pidetäänkin taidemusiikin 

konserttielämän kukoistusaikana. (Spitzer & Zaslaw; Small 1998, 155; Webern.) 

 

1800-luvulla syntyi myös orkesterimuusikon ammatti, ja orkesterit alkoivat nyt itsenäisinä 

organisaatioina suunnitella konserttiohjelmiaan. Tapahtumien järjestäminen ei ollut enää yhtä 

spontaania kuin vielä 1700-luvulla, jolloin yksittäinen muusikko saattoi kaupunkiin 

saapuessaan järjestää konserttisarjan muutaman päivän aikana vain ottamalla yhteyttä 

paikallisiin musiikkielämän vaikuttajiin. (Spitzer & Zaslaw; Small 1998, 30.) 

 

Tämän päivän sinfoniaorkesterit ja niiden esitystraditiot syntyivät siis pitkälti 1800- ja 

1900-luvuilla muutamia 1900-luvun muutoksia lukuun ottamatta. Näistä merkittävimpiä ovat 

naisten pääsy orkesterimuusikoiden riveihin ja länsimaisen orkesteritoiminnan 

käynnistäminen myös Aasian maissa (Spitzer & Zaslaw). Tärkeä huomio on, että romantiikan 

ajan orkesteri oli oman aikansa musiikkielämän keskiössä, kun taas nykyinen 

orkesterimusiikki menettää suosiotaan jopa kohderyhmässään länsimaisessa keskiluokassa. 

Klassinen musiikki vetoaa enää pieneen vähemmistöön länsimaisissakin 

teollisuusyhteiskunnissa (Small 1998, 2). 
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2.3 Yleisö 

 

Pohjana työni keskeisimmälle teemalle, yleisötyölle, käyn läpi myös yleisö -käsitettä. 

Abercrombie ja Longhurst ovat käsitelleet aihetta teoksessaan Audiences: a sociological 

theory of performance and imagination (1998). Abercrombie ja Longhurst (1998, 4) aloittavat 

esittelemällä kolme keskeistä paradigmaa, jotka ovat vaikuttaneet yleisötutkimuksen suuntiin 

ja sitä kautta myös yleisön määrittelyyn, tosin pitkälti vain mediayleisön näkökulmasta. Nämä 

paradigmat ovat behavioural paradigm (käyttäytymisparadigma), incorporation/resistance 

paradigm (sisällyttämis-/vastustus -paradigma) ja spectacle/performance paradigm 

(spektaakkeli -/esitys -paradigma).  

 

Käyttäytymisparadigmalla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa median ajatellaan vaikuttavan 

suoraan ihmisiin sen sisältämien viestien kautta. Lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, ettei 

se huomioi eri ihmisryhmien ja yksilöiden erilaisuutta, ja etteivät kaikki reagoi median 

viesteihin samalla tavalla. Paradigmaa kutsutaan behavioristiseksi, koska se pyrkii 

selvittämään, vaikuttaako media yleisöön. Toisaalta lähestymistapa vaatii myös tietynlaisia 

metodologisia asetelmia, mm. kaikki väitteet median vaikutuksesta on perusteltava 

empiirisillä testeillä.  Toisen lähestymistavan, sisällyttäminen/vastustus paradigman keskeiset 

kysymykset liittyvät siihen, millä tavoin ihmiset erilaisista yhteiskuntaluokista tai erilaisten 

kulttuuristen koodien piiristä reagoivat median antamiin viesteihin. Kolmannen 

lähestymistavan spektaakkeli/esitys paradigman ytimessä ovat yleisön osana oleminen ja 

yleisö-käsitteen luonteen muutokset ajan kuluessa. (Abercrombie & Longhurst 1998, 437.) 

 

Käsite esitys (performance) on keskeinen puhuttaessa yleisöstä, sillä yleisöä ole ilman 

esitystä. Esityksellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan toimintaa, jossa yksilö tekee jotain 

muiden tarkkailun alaisena. Esiintyminen vaatii erityisen tilan, jossa esiintyjät ja yleisö ovat. 

Esitykset ovat myös arkielämän ulkopuolelle sijoittuvia hetkiä. (Abercrombie & Longhurst 

1998, 4042.)  

 

Myös seremoniallisuus ja rituaalit ovat osa esitystä. Esimerkiksi teatteriin meneminen on 

seremoniallinen tapahtuma, koska yleisö pukeutuu suhteellisen muodollisesti ja käyttäytyy 

tietyllä tavalla esityksen ajan. Seremonian ja rituaalin tuntu on ehkä osittain hävinnyt 

massamedian myötä, mutta voidaan kuitenkin väittää, että myös television katselu tai 
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musiikin kuuntelu kotona sisältää seremoniallisia piirteitä. (Abercrombie & Longhurst 1998, 

4042.)   

 

Myös pyhyyden tuntu liittyy kaikkiin esityksiin. Onhan esimerkiksi kaikissa poliittisissa 

tapaamisissa sellainen tunne, että tapahtuu jotain erilaista arkielämään verrattuna. Pyhyyden 

ja seremoniallisuuden tuntu syntyy myös, koska esityksiin liittyy aina joko fyysinen tai 

sosiaalinen välimatka esiintyjän ja yleisön välillä. Etenkin sosiaalinen välimatka erottaa 

esiintyjät mystisellä tavalla yleisön arkielämän ulkopuolelle. Voidaan puhua myös 

primaareista ja sekundaareista esityksistä: primaariesitys tapahtuu jossain erityisessä paikassa 

johon yleisö tulee, kun taas sekundaarilla esityksellä tarkoitetaan esitystä, joka on irrallaan 

alkuperäisestä ympäristöstään. Esim. televisio-ohjelmat ja äänitetty musiikki voivat olla 

tällaisia sekundaariesityksiä. (Abercrombie & Longhurst 1998, 4042.) 

 

Abercrombie ja Longhurst esittelevät myös kolme keskeistä yleisötyyppiä: simple audience 

(perinteinen yleisö), mass audience (massayleisö) sekä diffused audience (hajautettu yleisö). 

Perinteisellä yleisöllä viitataan ihmisiin, jotka osallistuvat mm. konsertteihin, 

urheilutapahtumiin ja poliittisiin tapahtumiin. Näihin kaikkiin liittyy seremoniallisia piirteitä, 

monenlaisia käyttäytymissääntöjä sekä tarkka etiketti ja niissä käytettävä kieli on usein 

muodollista. Myös yleisön ja esiintyjien välinen fyysinen ja sosiaalinen välimatka on selkeä, 

joten yleisön passiivinen rooli korostuu. Perinteisen yleisön tapahtumat järjestetään paikoissa, 

jossa ei itse tapahtumien ulkopuolella ole välttämättä mitään toimintaa. (Abercrombie & 

Longhurst 1998, 4357.)  

 

Massayleisö on se yleisötyyppi, joka on syntynyt elokuvien, radion, televisioiden ja äänitetyn 

musiikin myötä. Massayleisölle suunnatut tapahtumat eivät tarvitse erityistä 

tapahtumapaikkaa ja eikä niissä ole kyse suorasta kommunikaatiosta yleisön ja esiintyjien 

välillä. Näin ollen sosiaalinen ja fyysinen välimatka esiintyjän ja yleisön välillä on vieläkin 

suurempi kuin perinteisen yleisön tapahtumissa. On väitetty, että massayleisö syrjäyttäisi 

vanhat perinteisen yleisön esitykset, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että perinteistä yleisöä 

riittää yhä monenlaisiin tapahtumiin, esimerkiksi urheilutapahtumiin. (Abercrombie & 

Longhurst 1998, 5768.)    
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Kolmas yleisötyyppi, hajautettu yleisö, on kaikkein hankalimmin määriteltävissä. Sillä 

tarkoitetaan nyky-yhteiskunnalle tyypillistä ilmiötä, jossa ihmiset käyttävät entistä enemmän 

aikaansa massamedian parissa, ja media ja arkielämä ovat erottamattomasti kiinni toisissaan. 

Hajautetun yleisön käsitteen näkökulmasta myös ihmisen elämä nähdään performanssina, ja 

ihmiset ovat jatkuvasti toistensa yleisöä. On siis kyse eräänlaisesta esittävästä yhteiskunnasta. 

(Abercrombie & Longhurst 1998, 6876.)  

 

Abercrombie ja Longhurst määrittelevät myös spektaakkelin (spectacle) käsitteen. Tällä he 

tarkoittavat kaikkea sitä, mitä ihmiset haluavat kokea ja nähdä elämässään erilaisista extreme- 

kokemuksista ja makuelämyksistä korkeakulttuuriin. Yleisöstä, spektaakkelista ja esityksestä 

puhuttaessa myös narsismi on keskeinen ilmiö, sillä esitystä ei voisi olla olemassa ilman 

narsistisia piirteitä. (Abercrombie & Longhurst 1998, 7898.) Kirjan tärkein anti omaa työtäni 

ajatellen on yleisö-käsitteen kolmijako ja esitys-termin määrittely. Sinfoniaorkestereiden 

konserteissa on yleensä kyse perinteisestä yleisöstä. Äänitetty musiikki, televisio ja internet 

muuttavat kuitenkin perinteistä yleisöjaottelua niin, että myös massayleisöstä tulee osittain 

taidemusiikin yleisöä. 

 

 2.4 Yleisötyö 

 

Yleisötyö on varsin nuori ilmiö Suomessa eikä sitä ole juuri korostettu taideorganisaatioiden 

toiminnassa tai kulttuuripolitiikassa. Esimerkiksi Englannissa ollaan Suomea monta askelta 

edellä niin yleisötyön toteutuksessa kuin tutkimuksessakin (ks. myös Suonsyrjä 2007, 74). 

Myös Sirpa Hietanen (2010) mainitsee Suomen Kansallisoopperan yleisötyötoimintaa 

käsittelevässä historiikissaan, että yleisötyön juuret ovat Britannian taideorganisaatioiden 

1940-luvulla aloittamassa yleisökasvatustyössä, jonka tarkoituksena oli lisätä taidelaitosten ja 

koulujen välistä yhteistyötä.  Etenkin London Sinfonietan vuonna 1983 aloittama kasvatustyö 

(education) on ollut mallina Suomen Kansallisoopperan vuonna 1992 käynnistyneelle 

yleisötyötoiminnalle. London Sinfonietan kasvatustyöllä oli neljä keskeistä tavoitetta 

(Hietanen 2010, 4):  

 

1. haluttiin saada yleisö kiinnostumaan klassisesta musiikista ja tulemaan 

konsertteihin, 



 13 

2. haluttiin saada ihmiset ymmärtämään musiikin merkitys persoonallisuuden 

ja arvomaailman kehittymisessä, 

3. pyrittiin tukemaan koulujen musiikinopetusta ja 

4. korostettiin ammattimuusikolle omien kykyjen kehittämisen lisäksi sellaisten 

taitojen tärkeyttä kuin kommunikointi, improvisointi sekä ryhmissä toimiminen 

ja sen johtaminen.  

2.4.1 Termit 

 

Yleisötyön tutkimuksen ja kehittämisen terminologia on laaja, ja käsitteiden määrittelyä 

hankaloittaa myös erikielisyys. Englannin kielestä suomeen käännettäessä termit kenties 

menettävät perusvivahteensa. Pidän kuitenkin käsitettä yleisötyö (audience development) 

yläkäsitteenä, koska muut yleisötyöhön viittaavat termit kuten yleisökasvatus (audience 

education), sosiaalinen sitouttaminen (social inclusion) sekä hieman vanhempi termi acces, 

eli kulttuurin saatavuus, sijoittuvat monien keskeisten teorioiden valossa osaksi 

taideorganisaatioiden tekemää yleisötyötä. Myös taideorganisaatioiden markkinointi on 

keskeinen osa yleisötyötä. Kerron näistä tarkemmin seuraavassa, keskeisiä teorioita 

käsittelevässä kappaleessa. 

2.4.2 Yleisötyön teoriat 

 

Heather Maitland on teoksessaan A guide to audience development (1997) jakanut yleisötyön 

kolmeen osaan: kasvatustyöhön, taiteelliseen työhön ja markkinointiin. Kasvatustyössä 

keskitytään yksilöiden kehittämiseen ja tietyn taidemuodon ymmärrettäväksi tekemiseen. Työ 

on pitkäaikaista ja sen tarkoitus on luoda huomisen yleisöä. Taiteellisen työn tavoite on 

yleisön ymmärryksen, kiinnostuksen ja arvostuksen lisääminen taiteilijoiden työtä ja 

tavoitteita kohtaan. Markkinoijat puolestaan keskittyvät asioihin, joista on suoraa hyötyä 

taideorganisaatiolle pyrkimällä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. 

Projektit suunnataan markkinoinnin keinoin tarkoin valituille kohderyhmille, joko olemassa 

olevalle tai potentiaaliselle yleisölle. Nämä kolme osapuolta näkevät yleisön hieman eri 

valossa, mutta jakavat näkemyksen siitä, että yleisötyö on yksittäisten ihmisten 

taidekokemusta ja -näkemystä laajentava prosessi. (Maitland 1997, 45.) 
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Maitland selventää myös taide- ja kulttuuriorganisaatiot motiiveja tehdä yleisötyöstä. 

Maitlandin mukaan organisaatiot näkevät yleisötyön keinona saavuttaa joko taiteellisia, 

taloudellisia tai sosiaalisia päämääriä, tai jopa kaikkia näitä kolmea. Taiteelliset päämäärät 

liittyvät pitkälti ihmisten ymmärryksen lisäämiseen sekä uusien, innovatiivisten ja 

menestyksekkäiden tapahtumien tai töiden suunnitteluun ja toteutukseen. Taloudelliset 

päämäärät puolestaan liittyvät yksinkertaisesti kävijämäärien lisäämiseen ja siihen, että 

ihmiset osallistuisivat tapahtumiin säännöllisesti. Pyritään esimerkiksi lisäämään erityisesti 

yleisön erityisesti suosimien tapahtumien määrää. Sosiaalisilla päämäärillä tarkoitetaan sitä, 

että varmistetaan kaikenlaisten ihmisryhmien tasapuoliset mahdollisuudet osallistua heitä 

kiinnostaviin taidetapahtumiin. (Maitland 1997, 78.) 

 

Yleisötyössä on kyse myös fyysisten, psykologisten ja sosiaalisten esteiden rikkomisesta. 

Fyysinen este voi olla esimerkiksi liian pitkä matka tapahtumapaikalle. Psykologiseksi 

esteeksi puolestaan luokitellaan se, että joku kuuntelee klassista musiikkia satunnaisesta 

kotonaan, mutta ei konsertissa, koska tuntee taidemusiikin ja sen esityskäytännöt itselleen 

vieraaksi. Sosiaalinen este voi olla muun muassa, jos taidetapahtumaan osallistuvan henkilön 

ystävät eivät ymmärrä taidetta. (Maitland 1997, 9.) 

 

Yleisötyö voi kohdistua olemassa olevaan yleisöön tai potentiaaliseen yleisöön, eli ihmisiin, 

jotka eivät vielä osallistu taidetapahtumiin. Olemassa olevaa yleisöä voidaan yrittää saada 

kiinnostumaan sellaisistakin tapahtumista, joissa he eivät vielä käy. Heitä voidaan houkutella 

osallistumaan useammin tai auttaa heitä oppimaan lisää jostain taidemuodosta. Voidaan myös 

yrittää luoda läheiset välit olemassa olevan yleisön ja taideorganisaation välille. (Maitland 

1997, 10.)  

 

Olemassa oleva yleisö muodostaa koko yleisöpohjan ytimen ja heihin kannattaa panostaa, 

sillä heidän sitouttamiensa vie vähemmän markkinointiresursseja kuin uuden yleisön 

kehittäminen. Uuden yleisön kehittäminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja rahaa. Sen 

tarkoituksena on usein lisätä kävijämääriä esimerkiksi tuomalla potentiaalinen yleisö ensi 

kertaa kontaktiin taiteen kanssa. Uuden yleisön profiili jakaantuu kahteen osaan: heihin jotka 

kuuluvat samaan väestöprofiiliin kuin olemassa olevan yleisön kanssa ja heihin jotka 

osallistuvat harvoin taidetapahtumiin. (Maitland 1997, 10.) 
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Myös Rick Rogers käyttää yleisötyön määrittämiseen kolmijakoista mallia teoksessaan 

Audience development – collaborations between education and marketing (1998). Hänen 

mukaansa markkinoinnin ja kasvatustyön toimivalla yhteistyöllä voidaan vahvistaa yleisötyön 

keskeisiä osa-alueita. Näitä ovat mm. olemassa olevan yleisön ja säännöllisesti tapahtumiin 

osallistuvan yleisön tukeminen, uuden yleisön luominen ja se, että lisätään yleisön tietämystä 

taiteesta. Tämä lisää heidän viihtymistä taidetapahtumissa. Kasvatustyö voi toimia ilman 

yleisötyötä, mutta on vaikea kuvitella todellista yleisötyötä ilman kasvatustyötä. (Rogers 

1998, 1.)  

 

Rogersin mukaan monenlaisten ryhmien ja yksilöiden osallistuminen taidetapahtumiin taataan 

vain, jos kasvatustyö ja markkinointi yhdistävät voimansa entistä tehokkaammin. Näiden 

kahden lisäksi myös taiteelliset ohjelmat pitäisi sisällyttää yhteistyökenttään. Markkinoinnin 

tehtäväksi on yleensä ymmärretty lyhyen tähtäimen päämäärät ja pyrkimykset saada 

mahdollisimman suuri yleisö tapahtumiin. Kasvatustyö on puolestaan pitkän tähtäimen työtä, 

jonka avulla luodaan parempaa yleisöä. Rogers toteaa myös, että vaikka tämä kaksijakoinen 

malli onkin toimiva, markkinointi ja kasvatustyö eivät suinkaan ole erillisiä vaan pikemmin 

toisiaan täydentäviä asioita. Ihannetapauksessa taiteellinen työ sijoittuu johonkin 

markkinoinnin ja kasvatustyön välimaastoon, mutta sen keskeisimpänä tehtävänä on juuri 

ihmisten ymmärryksen lisääminen taidetta kohtaan. (Rogers 1998, 1, 3.) Kuvasta 1 nähdään 

Rogersin ja myös jossain määrin Maitlandin mallin mukainen yleisötyön kolmijako. 

Programming viittaa tässä taiteelliseen työhön.  

 

Hayes ja Slater (2002, 56) ovat kritisoineet Rogersin kolmijakoista mallia, sillä heidän 

mukaansa näiden kolmen osa-alueen välinen yhteistyö ei käytännössä useinkaan toimi kovin. 

Enimmäkseen yleisötyössä on kyse vain kahden alueen yhteistyöstä, joko kasvatustyön ja 

markkinoinnin, markkinoinnin ja taiteellisen työn tai taiteellisen työn ja kasvatustyön. 

Kuvasta 2 nähdään, että näiden kolmen osa-alueen väliin jää ns. ”musta aukko”, joka kuvaa 

puuttuvaa eri osa-alueiden välistä yhteistyötä. 
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Kuva 1. Yleisötyön kolmijako (Rogers 1998, 2) 

 

 

Kuva 2. Yleisötyön kolmijako (Hayes & Slater 2002, 6) 

 

Markkinoinnin, kasvatustyön ja taiteellisen työn yhteistyön puutteesta puhuu myös Sanna 

Suonsyrjä gradussaan (2007), jossa hän keskittyi Suomen Tanssin alueverkostojen (Regional 

Dance Centers in Finland) tekemään yleisötyöhön ja siihen miten yleisötyö on siellä 

ymmärretty. Yksi tärkeimmistä tutkimustuloksista oli, että Tanssin alueverkoston tehottomuus 

johtuu markkinoinnin, taiteellisen työn ja kasvatustyön resurssien puutteesta. Muita tärkeitä 

tutkimustuloksia olivat yksityiskohtaisten suunnitelmien ja strategioiden puute sekä ettei 

projektien tuloksia arvioitu jälkikäteen Lisäksi projektit olivat yksittäisiä eivätkä liittyneet 

toisiinsa. irrallisia projekteja olikin laitettu käyntiin. Ajatuksena yleisötyö tuntuu 

kiinnostavan, mutta sitä ei toteuteta monissakaan projekteissa. (Suonsyrjä 2007, 7173.) 
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Yksityiskohtaisia suunnitelmia ja pitkän tähtäimen strategioita painottavat myös Maitland 

(1997) ja Rogers (1998). Kasvatustyön, markkinoinnin ja taiteellisen työn tekijöiden yhteinen 

strateginen tutkimus ja toiminnan suunnittelu luo myös yhteisen ymmärryksen organisaation 

nykyasemasta ja tulevaisuuden toiveista. (Rogers 1998, 8). Maitland (1997, 1038) 

puolestaan esittelee askel askeleelta -mallin yleisötyöprojektin toteutukselle 

yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmän valitsemisesta aina projektin käynnistämiseen ja 

arviointivaiheeseen projektin päätyttyä. 

 

Hayes ja Slater (2002, 1) ovat jakaneet yleisötyön kahteen keskeiseen osa-alueeseen, jotka 

eivät sinänsä tuo mitään uutta Maitlandin ja Rogersin malleihin. Jako lähinnä yksinkertaistaa 

yleisötyön määrittelyä. Nämä kaksi yleisötyön osa-aluetta ovat mainstream (valtavirtatyö) ja 

missionary (lähetystyö). Ensimmäinen keskittyy jo olemassa olevaan yleisöön ja 

jälkimmäinen potentiaaliseen yleisöön, joka ei vielä osallistu taidetapahtumiin. 

 

Kawashiman (2000, 8) määrittelemä yleisötyön malli poikkeaa hieman aiemmin 

esittelemistäni teorioista. Hän jakaa yleisötyön neljään osaan: kulttuuriin sisällyttäminen 

(Cultural Inclusion), markkinoinnin laajentaminen (Extend Marketing), makujen kehittäminen 

(Taste Cultivation) ja yleisökasvatus (Audience Education). 

 

Kulttuuriin sisällyttäminen kohdistuu ihmisiin, jotka eivät osallistu taidetapahtumiin 

sosiaalisista syistä. He voivat kuulua mm. etniseen vähemmistöön tai pienituloisiin. Jotkut 

taideorganisaatiot ovat tavoitelleet näitä ihmisryhmiä viemällä taidetta lähemmäs heitä. 

(Kawashima 2000, 89.) Kawashima on myöhemmässä tutkimuksessaan (2006, 5758) 

korvannut kulttuuriin sisällyttämisen termillä outreach (laajemmalle ulottuva yleisötyö), 

mutta sisältö pysyy samana. 

 

Markkinoinnin laajentaminen keskittyy ihmisiin, jotka voidaan luokitella potentiaaliseksi 

yleisöksi, mutta eivät kuitenkaan vielä osallistu taidetapahtumiin. Tässä on kyse taiteen 

markkinoinnista, eli markkinoinnin keinoin lisätään potentiaalisen yleisön kiinnostusta ja 

yritetään saada heidät mukaan taidetapahtumiin. Taidetapahtumasta voidaan myös karsia 

asioita, jotka estävät potentiaalisen yleisön osallistumisen. (Kawashima 2000, 9.) 
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Kolmas osa-alue, makujen kehittäminen, pyrkii sananmukaisesti kehittämään jo olemassa 

olevan yleisön makuja. Sen avulla pyritään tutustuttamaan jo olemassa oleva yleisö myös 

muihin taidemuotoihin tai taidemuodon niihin osa-alueisiin, joihin eivät ole vielä tutustuneet. 

Tarjotaan siis uudenlaista ”tuotetta” samoille ihmisille. (Kawashima 2000, 9.) 

 

Myös neljännen yleisötyön osa-alueen, yleisökasvatuksen kohderyhmänä on olemassa oleva 

yleisö, mutta sen avulla pyritään vaikuttamaan nimenomaan ihmisten ymmärrykseen ja siihen, 

että he todella nauttisivat taiteista ja taidetapahtumista. Kyse on siis pitkälti siitä, että 

varmistetaan yleisölle tarjottavan kokemuksen laatu ja se, että ihmiset saapuvat tapahtumiin 

yhä uudestaan aikaisempien hyvien kokemusten myötä. Tämä yleisötyön osa-alue on myös 

lähellä elinikäisen oppimisen käsitettä. (Kawashima 2000, 9). 

 

Yleisötyötä pidetään kulttuuripoliittisena ilmiönä, joka on vasta viime aikoina noussut esiin 

Englannissa ja muualla Euroopassa. Kulttuuriorganisaatioiden ja -projektien tarve saada 

taidetta laajemmalle yleisölle kuuluu ja näkyy niin kulttuuripoliittisessa keskustelussa kuin 

taide- ja kulttuurituotannon esityslistoissa. Ilmiö itsessään ei kuitenkaan ole aivan uusi.  

 

Huomio yleisöön ja siihen, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja 

mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista, ovat olleet ainakin brittiläisen kulttuuripolitiikan 

osana jo 1800-luvulta lähtien. Tuolloin syntyi myös jako keski- ja työväenluokkaan. Termi 

access viittaa juuri tähän kulttuurin saatavuuteen. (Kawashima 2000, 1, 11.) Noihin aikoihin 

valtion kulttuuripolitiikka alkoi korostaa kansallista identiteettiä ja käyttämään kansallisten 

päämäärien saavuttamiseksi myös sosiaalisen kontrollin keinoja. Varhainen kulttuuripolitiikka 

siis keskittyi pitkälti väestön sivistämistyöhön ja siihen, että köyhilläkin olisi mahdollisuus 

nauttia kulttuurista. Julkisten kulttuuri-instituutioiden perustamista (mm. museot, galleriat, 

kirjastot) perusteltiinkin juuri sillä, että ihmisillä täytyy olla yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. 

Monet näistä kulttuuri-instituutioista olivat avoinna iltasin ja tarjosivat ihmisille ilmaisen 

sisäänpääsyn. Useat museot Englannissa ovat pitäneet myöhemminkin kiinni tästä 

käytännöstä. Vain muutamat talouden lamavuodet 1980- ja 1990- luvuilla tekevät tästä 

poikkeuksen. (Kawashima 2006, 6162.)  Siispä kulttuurin saatavuus on ollut yleisöpolitiikan 

tavoite ja kauan ennen yleisötyön käsitteen syntymistä. (Kawashima 2006, 63). 
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Yleisötyö ei liity pelkästään kulttuuripolitiikkaan, vaan laajempaan julkisen sosiaalipolitiikan 

kontekstiin, jota on usein kutsuttu myös sosiaaliseksi poissulkemiseksi (Social Exclusion) tai 

sosiaaliseksi sisällyttämiseksi (Social Inclusion) (Kawashima 2000, 16). Sosiaalinen 

sisällyttäminen on monitahoinen ja dynaaminen konsepti, joka asettaa köyhyysongelman 

osaksi muita sosiaalipoliittisia ongelmia. Nämä erilaiset ongelmat yhdessä edesauttavat 

erilaisten valtaväestöstä erkaantuvien ihmisryhmien syntymistä. Siinä missä yleisötyö 

keskittyy jo olemassa olevaan yleisöön tai potentiaalisen yleisöön, sosiaalinen sisällyttäminen 

kohdistuu täysin huomiotta jätettyihin ihmisiin, olivatpa he sitten kiinnostuneita taiteista tai 

eivät. Täysin huomiotta jätetyillä on väestöryhmistä heikoimmat mahdollisuudet taiteen ja 

kulttuurin tapahtumiin. (Kawashima 2006, 58.) 

 

2.5 Tutkimuskysymys 
 

Tässä työssäni en puutu tarkemmin yleisötyöhön kulttuuripoliittisena ilmiönä. Lähestyn sitä 

käytännönläheisesti kartoittamalla keinoja, joilla sinfoniaorkesterit Suomessa ja ulkomailla 

ovat toteuttaneet yleisötyötä. Tutkimuskysymykseni on, kuinka sinfoniaorkesterit ovat 

kehittäneet perinteisiä toimintamallejaan ja esitystraditiotaan yleisötyön keinoin. Kiinnitän 

myös huomiota siihen, näkyvätkö esimerkiksi Maitlandin (1997) ja Rogersin (1998) 

yleisötyön kolmijako tai Kawashiman nelijakoisen mallin periaatteet orkestereiden toiminnan 

taustalla. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin, kuinka toteutin oman tutkimuksen. Esittelen myös 

tutkimustulokset. Tämän jälkeen pyrin suhteuttamaan aineistostani esiin nousseet 

sinfoniaorkestereiden yleisötyökeinot aiempaan teoreettiseen taustaan, jonka esittelin 

pääpiirteissään tässä luvussa. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Käytin työni aineistona eri sinfoniaorkestereiden internetsivustoja ja selvitin niiden avulla, 

millä tavoin ulkomaiset ja kotimaiset sinfoniaorkesterit ovat toteuttaneet yleisötyötä 

kehittääkseen sinfoniaorkestereiden perinteistä esitystraditiota. Erityisesti kiinnitin huomiota 

siihen, löytyykö orkestereiden toiminnan taustalta yleisötyön teorioiden kolmi- tai nelijakoisia 

malleja. 

 

Ennen kuin valitsin tutkimukseni orkesterit, kävin läpi eurooppalaisten orkestereiden 

internetsivustoja käyttäen apuna esimerkiksi Wikipedian Euroopan sinfoniaorkestereita 

käsittelevää artikkelia List of symphony orchestras in Europe. Joidenkin maiden osalta en 

voinut käydä sivustoja läpi, sillä ne olivat luettavissa vain kohdemaan äidinkielellä. Osan 

sivustoista hylkäsin, koska orkesteri ei ainakaan niiden perusteella näyttänyt tekevän 

yleisötyötä, eikä orkesterin sivuilta päässyt Facebookiin, Twitteriin tai YouTubeen tutkimaan 

olisiko sieltä löytynyt jotain kiinnostavaa.  

 

Monissa maissa, esimerkiksi Saksassa on valtava määrä orkestereita. Päädyinkin käymään 

läpi vain maan suurimpien tai arvostetuimpien orkestereiden sivustoja. Tärkeäksi 

valintakriteeriksi muodostui Gramophone-lehden vuonna 2008 tekemä listaus maailman 20 

parhaasta orkesterista. Näidenkin 20 joukosta jouduin jättämään pois Saito Kinen Orchestran, 

koska sillä ei ollut omia internetsivuja, sekä Metropolitan Opera Orchestran ja Mariinsky 

Theatre Orchestra, koska niiden toiminta on vahvasti sidoksissa oopperaan tai teatteriin. 

Loput 17 orkesteria otin osaksi aineistoani, vaikka niistäkään kaikki eivät tehneet 

merkittävästi yleisötyötä internetsivujen perusteella. On yllättävää, etteivät esimerkiksi 

arvostettuihin orkestereihin lukeutuvat Wiener Philharmonic tai St. Peterburg Philharmonic 

Orchestra joitakin yksittäisiä tapahtumia lukuun ottamatta ole pyrkineet muuttamaan 

perinteisiä konserttitraditioita. Ainakaan internetsivujen perusteella tällaisia 

muutospyrkimyksiä ei näy.  

 

Muutama orkesteri löytyi myös englantilaisen Royal Philharmonic Music Award Societyn 

kautta. Yhdistys palkitsee vuosittain taidemusiikkialan toimijoita mm. parhaasta 

yleisötyöprojektista. Tätä kautta tutustuin muun muassa englantilaiseen Philharmonia 

Orchestraan ja sen ansiokkaaseen re-rite -projektiin, josta kerron tarkemmin myöhemmin.  
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Lopulliseen aineistoon valitsin 43 orkesteria pääosin Euroopasta ja Amerikasta. Tässä alla 

lista näistä orkestereista maakohtaisessa järjestyksessä: 

 

Iso-Britannia: 

1. Birmingham Contemporary Music Group 

2. London Sinfonietta 

3. Philharmonia Orchestra 

4. London Philharmonic Orchestra 

5. Royal Scottish National Orchestra 

Hollanti: 

6. Royal Concertgebouw Orchestra 

7. Het Noord Nederlands Orkest 

Saksa: 

8. Bavarian Radio Orchestra 

9. Berliner Philharmonic  

10. Gewandhaus zu Leipzig 

11. Elbhilharmonie Hamburg 

12. Neue Philharmonie Frankfurt 

13. Staatskapelle Dresden 

Belgia: 

14. Orchestra National de Belgique 

Luxemburg: 

15. Orchestre Philharmonique Luxembourg 

Ranska: 

16. Orchestre de Paris 

Tšekki: 

17. Czech Philharmonic Orchestra 

Unkari: 

18. Budapest Festival Orchestra 

Itävalta: 

19. Wiener Philharmoniker 

20. Radio Symphonie Orchester Wien 

Italia: 

21. Orchestra dell’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia 

Islanti: 

22. Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Norja: 

23. Oslo Filharmonien 

24. Stavanger Symfoniorkester 

Ruotsi: 

25. Göteborgs Symfoniker 

26. Kungliga Filharmonikerna 

Suomi: 

27. Helsingin kaupunginorkesteri 

28. Sinfonia Lahti 

29. Tampere Filharmonia 

30. Radion Sinfoniaorkesteri 

Venäjä: 

31. St. Peterburg Philharmonic Orchestra 

32. Russian National Symphony Orchestra 

USA: 

33. Boston Symphony Orchestra 

34. Chicago Symphony Orchestra 

35. Cleveland Orchestra 

36. Los Angeles Philharmonic 

37. New York Philharmonic 

38. Pittsburgh Symphony Orchestra 

39. The Philadelphia Orchestra 

40. San Francisco Symphony Orchestra 

41. St. Louis Symphony Orchestra 

Kanada: 

42. Vancouver Symphony Orchestra 

Australia: 

43. Melbourne Symphony Orchestra 

 

 

 

http://www.sinfonia.is/


Tutkimukseni on laadullista ja perustuu teoriasidonnaiseen sisällönanalyysiin. Tällä tarkoitan, 

että se, miten analysoin aineistoni, on jossain määrin sidottu aikaisempiin yleisötyön 

teorioihin. Apua sisällönanalyysiin olen saanut Tuomen ja Sarajärven (2002) kirjasta 

Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.  

 

Aloitin aineiston käsittelyn listaamalla sinfoniaorkestereiden internetsivujen perusteella 

kaikki yksittäiset keinot, joita orkesterit ovat käyttäneet yleisötyötä tehdessään. Usein 

orkestereilla olikin nettisivuillaan jo valmiit osastot yleisötyölle kasvatus ja/tai yhteisö 

-otsikon alla, tai sitten löytyi erillinen lapset ja nuoret -osasto. Yleisötyöstä kerrottiin joskus 

myös orkesterin esittelyn yhteydessä. Orkesterit esittelivät kattavasti myös tarjoamiaan 

konserttisarjoja. Tätä kautta löysin lukuisia mielenkiintoisia projekteja, joiden avulla on 

yritetty tai yritetään saada orkesteria tutuksi laajemmalle ihmisjoukolle. Osalla oli myös 

erillisiä katso ja kuuntele -osioita, joista löytyi äänitteitä ja videoita orkesterin toiminnasta. 

Luonnollisesti internetsivujen tietomäärä oli vaihteleva. Joskus internetsivut tuntuivat olevan 

jo itsessään tärkeä osa yleisötyötoimintaa, sillä niiden ulkoasuun oli panostettu erityisen 

paljon. 

 

Listattuani yksittäiset yleisötyökeinot kokosin kaikkien orkestereiden harjoittamat 

yleisötyökeinot eri teemojen alle. Näitä teemoja syntyi alkuvaiheessa paljon, mutta 

tarkemman tutkimisen jälkeen aineistosta nousi selkeästi kaksi osa-aluetta: kasvatustoiminta 

sekä konserttien ja tapahtumien kehittäminen. 

 

Internetsivujen lisäksi kävin tutkimassa aineistona käyttämieni orkestereiden näkyvyyttä 

sosiaalisessa mediassa. Lähes jokaisen orkesterin internetsivuilta löytyi suorat linkit mm. 

Facebookiin, Twitteriin ja YouTubeen, mutta harva tarjosi näillä sivustoilla mitään uutta 

tietoa kotisivuihin verrattuna. Tosin orkesterin taustahenkilökunta ja muusikot itse olivat 

siellä ehkä enemmän näkyvillä internetsivuihin. Tällä tarkoitan sitä, että orkesterin 

toiminnassa mukana olevat ihmiset tulevat sosiaalisen median kautta lähemmäs orkesterin 

yleisöä jakaessaan näin kokemuksiaan menneistä ja tulevista tapahtumista sekä orkesterin 

arkipäivästä. Näyttää kuitenkin siltä, että sosiaalisen media ei ole vielä korvaamassa 

internetsivuja, vaikka niiden merkitys onkin viime aikoina kasvanut merkittävästi. Voi olla, 

että tähän vaikuttaa myös konserttiyleisön ikärakenne, joka tuli esille jo edellisessä luvussa. 

Siinä missä sosiaalinen media on nuoremman polven juttu, internetsivustot ovat keski-
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ikäiselle väestölle tutumpi reitti tiedon hankintaan. Uskoisin kuitenkin, että tilanne muuttuu 

lähivuosien aikana mikäli orkesterit haluavat tiedotustoiminnallaan saavuttaa nuoren yleisön. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Listattuani kaikkien orkestereiden osalta yksittäiset yleisötyökeinot järjestelin yksittäiset 

ilmiöt erilaisten teemojen alle. Yleisötyökeinoja löytyi paljon, mutta esiin nousi selkeästi 

kaksi teemaa: kasvatustyö ja perinteisen konserttitradition uudistaminen. Esittelen seuraavaksi 

tarkemmin mitä nuo kaksi teemaa aineistosta poimimieni käytännön esimerkkien avulla. 

  

4.1 Sinfoniaorkestereiden yleisökasvatustyö 
 

Lähes jokainen orkesteri, jonka internetsivuja tutkin, tekee jonkinlaista kasvatustyötä 

lisätäkseen ihmisten tietoisuutta orkesterista, sen toiminnasta ja taidemusiikista ylipäätään. 

Kasvatustyöllä pyritään säilyttämään oleva yleisö, sekä myös saamaan uutta yleisöä 

konsertteihin ja klassisen musiikin pariin. Etenkin lasten ja nuorten kanssa tehtävä 

yleisökasvatustoiminta edustaa selkeästi tätä puolta. 

 

4.1.1 Lapset ja nuoret 

 

Tutkimani orkesterit suosivat lasten ja nuorten kanssa tehtävää yleisökasvatustyötä. Usein 

koko yleisötyötoiminta tuntui keskittyvän nimenomaan lapsiin ja nuoriin, ja internetsivuilta 

löytyi useimmiten erillinen osio otsikolla lapset & nuoret tai linkki lapsilla ja nuorille 

suunnatuille sivustoille. Erityisistä lastenkonserteista mainittiin myös konserttisarjoista 

kerrottaessa. 

 

Lähes kaikki tutkimani orkesterit järjestävät konsertteja eri-ikäisille lapsille ja/tai nuorille. 

Tarkoitus on saada lapset ja nuoret, tulevaisuuden konserttiyleisö, innostumaan klassisesta 

musiikista. Tapahtumiin sisältyy usein myös jotain muuta toimintaa musiikin kuuntelun 

ohessa, kuten tanssia, kuvien katselua ja soittimien kokeilua. Lastenkonserttien pääsymaksut 

ovat usein myös edullisempia kuin orkesterin muut tapahtumat. Erityisen mielenkiintoisia 

konsertteja löysin Elbhilharmonie Orchestralta, joka järjestää monenlaisia konserttisarjoja 

eri-ikäisille lapsille. Näitä ovat esimerkiksi vauvakonsertit 0-1 -vuotiaille (Elfi), 4-vuotiaille 

suunnatut konsertit (Bees and Villains) ja 8-12 -vuotiaille suunnatut tapahtumat (Doc Sound 

in Action). Konserttien sisältöä suunniteltaessa on selvästikin otettu huomioon juuri 

kohderyhmän ikä. 
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Myös yhteistyötä koulujen kanssa tehdään paljon. Koululuokille järjestetään konsertteja ja 

koululaiset pääsevät seuraamaan esimerkiksi kenraaliharjoituksia, joissa saa kokeilla soittimia 

ja tutustua konserttitaloon. Orkesterit tekevät myös vierailevat kouluissa ja tarjoavat 

opettajille monenlaista opetusmateriaalia, joka liittyy säveltäjiin ja koululaiskonserteissa 

esitettävään musiikkiin. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi oppitunneilla ennen konserttia 

tai sen jälkeen, ja se on useimmiten ladattavissa orkesterin internetsivuilta. Osa orkestereista 

järjestää myös erilaisia kursseja tai seminaareja musiikinopettajille. Koululaiskonsertit ja 

orkesterin vierailut kouluissa ovat usein maksullisia, mutta esimerkiksi Oslo Filharmonien 

järjestää kerran vuodessa tietyn koululuokan aloittaville oppilaille ilmaiskonsertin. Jokainen 

ikäluokka pääsee siis kouluvuosiensa aikana ainakin kerran sinfoniaorkesterin konserttiin. 

 

Orkesterit järjestävät lapsille myös monenlaista workshop-toimintaa, jossa usein yhdistetään 

musiikkia muihin taidemuotoihin. Saatetaan laulaa, säveltää, soittaa tai tanssia. Tästä 

esimerkkinä Göteborgs Symfoniker, joka järjestää kuoroleirityyppistä toimintaa lapsille ja 

nuorille syys- ja hiihtolomien aikaan. 

 

Orkesterit suuntaavat toimintaansa myös yläaste- ja lukioikäisille sekä nuorille aikuisille. 

Nuoret pääsevät usein konsertteihin alennetulla hinnalla ja joskus jopa ilmaiseksi. Esimerkiksi 

Royal Scottish National Orchestran konsertteihin on vapaa pääsy kaikilla alle 16-vuotiailla. 

Nuorille tarjotaan myös heidän makuunsa sopivia tapahtumia, joihin konsertti liittyy vain 

yhtenä osana. Esimerkiksi The Philadelphia Orchestra järjestää tapahtumia (College Nights), 

joihin sisältyy konsertin lisäksi juomatarjoilu sekä illanviettoa konsertin jälkeen. 

Sinfoniaorkesterit järjestävät myös nuorille suunnattuja projekteja, joissa heille tarjotaan 

mahdollisuus tutustua klassiseen musiikkiin syvemmin. Pittsburgh Symphony Orchestra 

järjestää projekteja (Audience of the Future), joissa nuoret saavat itse suunnitella ja toteuttaa 

konsertin. 

 

4.1.2 Taidemusiikki tutuksi kaikille 

 

Sinfoniaorkesterit tekevät myös yleisökasvatustyötä, jonka kohderyhmä on laajempi kuin 

äsken esittelemäni lasten ja nuorten ryhmä.  
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Kuten edelle mainitsin, internetsivut ovat monille aineistoni orkestereille tärkeä informaation 

välityskanava  ei pelkästään konserttien markkinointia ajatellen, vaan myös ihmisten tiedon 

lisäämiseksi. Useilla orkestereilla on sivustoillaan erillisiä katso & kuuntele -osioita, joista 

löytyy videoita ja äänitteitä konserteista, harjoituksista, uusista projekteista sekä orkesterin 

historiasta ja kapellimestarien/solistien haastatteluja. Erityisen näyttävästi tämä on toteutettu 

London Sinfonietan sivuilla. Joillakin orkestereilla, kuten Royal Concertgebouw Orchestralla, 

on jopa oma web-radio, jota pääsee kuuntelemaan internetsivujen kautta.  

 

Monien orkestereiden sivuilta löytyy paljon tietoa klassisesta musiikista ja säveltäjistä sekä 

orkesterin toiminnasta. Yllättävä löytö oli myös Philharmonia Orchestran 

säveltapailutehtävät. Ne on ehkä ensisijaisesti ajateltu koulujen opetusmateriaaliksi, mutta 

kuka tahansa voi käydä kokeilemassa niitä. Muutaman orkesterin sivuilta löytyy myös online-

pelejä. Esimerkiksi Philharmonia Orchestran online-pelissä (Play the orchestra) liikutellaan 

hiirtä orkesteria esittävän kuvan yläpuolella. Viuluja osoittamalla kuulee viulun äänen jne. 

Koko teoksen kuulee osoittamalla kapellimestaria. 

 

Orkesterit myös järjestävät opetustoimintaa lisätäkseen ja syventääkseen yleisönsä 

taidemusiikin ymmärrystä. Suurin osa aineistoni orkestereista järjestää jutteluhetkiä ennen 

konserttia, sen jälkeen tai sen aikana. Norjalainen Stavanger Symfoniorkester järjestää jopa 

erityisiä kuuntelukursseja konserttia edeltävänä iltana. Kurssityyppistä toimintaa on myös 

Italialaisella Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilialla. Se järjestää kursseja 

(Within the Music), joilla opitaan kuuntelemaan klassista musiikkia. Kursseilla luetaan myös 

taidemusiikkiin liittyvää kirjallisuutta ja tehdään monenlaisia musiikkiprojekteja. Birmingham 

Contemporary Music Group järjestää erityisesti aikuisille suunnattua workshop-tyyppistä 

toimintaa (Music maze for Adults). Idea on sama kuin kyseisen orkesterin lapsille 

suunnatuissa projekteissa (Music Maze), joissa päästään itse luomaan musiikkia ja tätä kautta 

tutustumaan erityisesti nykymusiikin maailmaan. St. Louis Symphony Orchestra puolestaan 

päästää yleisön lavalla yhdessä muusikoiden kanssa. Näissä konserteissa (On Stage at Powell) 

yleisö siis istuu lavalla muusikoiden seassa, ja konsertin aikana kerrotaan ja keskustellaan 

juuri esitettävästä musiikista. 

 

Monet orkesterit tekevät aktiivisesti yhteistyötä eri kaupunginosien kulttuuri-instituutioiden ja 

järjestöjen kanssa. Näin saadaan taidemusiikki tutuksi myös niille, joille tämä musiikkimuoto 



 27 

on vieras. Esimerkiksi Pittsburgh Symphony Orchestra järjestää kurssitoimintaa ja konsertteja 

lähiöissä, joissa asuu enimmäkseen afroamerikkalaista väestöä. Lukisin myös kaupunkien eri 

lähiöissä järjestettävät ilmaiskonsertit ja yhteisö-konsertit (community concerts) osaksi 

taidemusiikin tutuksi tekemistä, vaikka tällainen toiminta liittyy osittain myös taidemusiikin 

esitystradition uudistamiseen. Erityisesti Yhdysvalloissa orkesterien yhteistyötoiminta on 

aktiivista varmaankin juuri erilaisten etnisten vähemmistöjen suuren lukumäärän vuoksi. 

Myös Melbourne Symphony Orchestra (Rogers, G. 2003) on ottanut hyvin huomioon 

kaupungin vieraskielisen väestön. Orkesteri on markkinoinut konserttejaan kääntämällä 

esitteensä kiinan, intian ja venäjän kielille. He ovat myös suunnanneet markkinointia tietyille 

alueille kaupunkia, joissa asuu juuri tietyn kieliryhmän väestöä, ja järjestäneet eri yhteisöille 

omia konsertteja erityisalennuksilla. Orkesteri on järjestänyt myös keskusteluhetkiä ennen 

konsertteja mm. mandariinikiinaksi. 

 

Paljon löytyi myös yksittäisiä ja innovatiivisia yleisötyöprojekteja, joilla oli selkeästi 

yleisökasvatuksellinen funktio. Näistä mielenkiintoisimpana pidän Philharmonia Orchestran 

istu ja soita -projektia (Sit and Play). Maahan oli aseteltu muovilaatikoita samaan 

järjestykseen kuin muusikoiden tuolit orkestereissa. Kun muovilaatikon päälle istuu, alkaa 

siitä kuulua sillä nimenomaisella paikalla soitettavan soittimen ääni. Orchestralla on ollut 

meneillään myös toinen innovatiivinen projekti nimeltään re-rite. Se valittiin myös vuoden 

2009 innovatiivisimmaksi Audience Development -projektiksi RPS Music Awards -

kilpailussa. Re-ritessä on kyse audiovisuaalisesta installaatiosta, jossa isoon tilaan 

(esimerkiksi museoon) on asetettu televisioruutuja seinätaulujen tapaan. Jokaisessa ruudussa 

näytetään orkesteria sen soittaessa Igor Stravinskyn Kevätuhria, mutta aina hieman eri 

kulmasta. Yleisö näkee tällä tavoin lähietäisyydeltä, mitä orkesterissa todella tapahtuu ja voi 

halutessaan vaihtaa kuvakulmaa siirtymällä seuraavan TV-ruudun luo. Näin luodaan illuusio 

siitä, että katsoja on itse osa orkesteria. Katsojien on myös mahdollista kokeilla 

lyömäsoitinten soittoa erillisessä lyömäsoitinhuoneessa (Percussion Room) videon neuvoessa, 

kuinka Kevätuhrin mukana soitetaan.  Tämä digitaalinen installaatio on nyt kiertänyt toista 

vuotta Euroopan kaupunkeja, ja sitä pääsee katsomaan ilmaiseksi. 
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4.2 Konserttitradition uudistaminen 
 

Toinen keskeinen aineistosta esiin nouseva teema liittyy taidemusiikin ja nimenomaan 

orkesterimusiikin perinteisen esitystradition uudistamiseen. Esittelen tässä tarkemmin tapoja, 

joiden avulla orkesterit ovat pyrkineet muuttamaan perinteistä ja jäykähköksi miellettyä 

esitystraditiota.  

 

4.2.1 Klassista musiikkia yhdistettynä muihin musiikkityyleihin 

 

Monet orkesterit ovat lähteneet uudistamaan ja laajentamaan konserttitarjontaansa 

järjestämällä konsertteja tai konserttisarjoja, joissa yhdistetään monin tavoin eri 

musiikkikulttuureiden musiikkia ja soittimia tai populaarimusiikkia klassiseen musiikkiin. 

Tällä pyritään vetoamaan sellaiseenkin yleisöön, jota taidemusiikki ei ole aikaisemmin 

kiinnostanut. Erityisen mielenkiintoisia musiikkirajoja ylittäviä konsertteja järjestää London 

Sinfonietta. Orkesterilla oli keväällä 2011 konsertti, jossa yhdistettiin japanilainen shō-soitin 

osaksi sinfoniaorkesteria. Useat orkesterit, kuten Stavanger Orchester ja Los Angeles 

Philharmonic järjestävät jazz-aiheisia konserttisarjoja. Pittsburgh Symphony Orchestra 

puolestaan keskittyy afroamerikkalaisen musiikkikulttuurin ja klassisen musiikin 

yhdistämiseen järjestämällä tapahtumia (”Tribute” Concerts), jotka tehdään yhteistyössä 

kaupungin afroamerikkalaisen väestön kanssa. Gewandhaus zu Leipzig on vuodesta 2008 

järjestänyt vuosittaisen tapahtuman (Audio Invasion), jossa klassinen musiikki kohtaa pop- ja 

elektromusiikin. Suomessa ainakin Sinfonia Lahti järjestää erityisiä päiväkonsertteja, joita 

markkinoidaan helppoina konsertteina. Niiden yhteyteen voi liittää vaikkapa museovierailun, 

ostoskierroksen tai lounaan. Ohjelmisto koostuu helposti lähestyttävästä iskelmä-, pop-, 

elokuva- tai kabareemusiikista.  

 

 

4.2.2 Klassista musiikkia yhdistettynä muihin taidemuotoihin 

 

Sinfoniaorkesterit eivät uudista konserttitraditioitaan pelkästään ylittämällä musiikkirajoja, 

vaan yhdistävät taidemusiikkiin myös muita taidemuotoja kuten tanssia ja elokuvaa. Chicago 

Symphony Orchestra järjestää konsertteja, joihin kuuluu street dance -esitys, ja Berliner 

Philharmonic järjestää uniikkeja konserttielämyksiä, jotka liittyvät erityiseen Creative 
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projects -konserttisarjaan. Tällaisten konserttien nimi kertoo, mitä taidemuotoa siihen 

yhdistetään, esimerkiksi MusicFILM ja MusicDANCE. 

 

4.2.3 Laaja konserttitarjonta 

 

Lähes kaikki tutkimani orkesterit tuntuvat panostavan monipuolisiin konserttisarjoihin, jotka 

suunnataan etenkin kausikorttien ostajille. Tietyt sarjat keskittyvät perusteoksiin ja vakio-

ohjelmistoon (mm. Beethovenin sinfoniat), osa taas räätälöidään nimenomaan kokemattoman 

konsertissa kävijän tarpeisiin ja osa niille, jotka haluavat kokea jotain uutta ja jännittävää 

(esimerkiksi uudempi klassinen musiikki). Myös lastenkonsertit ja perhekonsertit ovat tärkeä 

osa konserttivalikoimaa, vaikka olenkin lukenut ne ensisijaisesti yleisökasvatusteeman alle. 

Epätavalliseen kellonaikaan järjestettävät konsertit, kuten Elbhilharmonie Hamburg 

orkesterin teatime classics -sarja tai lounaskonsertit, joita järjestävät mm. Orchestre national 

de Belgique ja Berliner Philharmoniker, suunnataan kiireisille ihmisille, jotka haluavat 

sisällyttää konserttielämyksen vaikkapa työpäivän keskelle. 

 

Jotkut orkesterit, kuten The Philadelphia Orchestra, houkuttelevat yleisöä normaalia hieman 

kalliimmilla yksityiskonserteilla, ja Boston Symphony Orchestra tarjoaa konserttipaketteja, 

joihin sisältyy konsertin lisäksi ruokaa ja juomaa. Monet orkesterit järjestävät myös erityisiä 

gaalailtoja, joiden ohjelmaan sisältyy illallinen ja tanssia konsertin yhteydessä. San Francisco 

Symphony Orchestra puolestaan keskittyy After hours -toimintaan konsertin jälkeen. 

Konsertin jälkeen siis pääsee viettämään iltaa ja kuuntelemaan kevyempää musiikkia. Myös 

Pittsburgh Symphony Orchestra järjestää erityisiä Soiree -tapahtumia, joihin kuuluu ilmainen 

cocktail, konsertti ja illanviettoa konsertin jälkeen. 

 

Myös ilmaiskonsertit ovat merkittävä tapa saada taidemusiikkia tutuksi laajemmalle yleisölle 

ja järjestää konsertteja uudella tavalla. Kuten jo mainitsinkin, Yhdysvalloissa suositaan 

yhteisötapahtumia, joissa klassista musiikkia viedään mm. lähiöiden puistoihin tai keskelle 

kaupunkia. Jotkut orkesterit, kuten London Philharmonic Orchestra ja Het Noord Nederlands 

Orkest järjestävät lounaskonsertteja ilmaistapahtumina. Sinfonia Lahti puolestaan tarjoaa 

kenraaliharjoituksiaan ilmaiseksi koululaisille, työttömille ja musiikin opiskelijoille. 
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4.2.4 Klassista musiikkia yhdistettynä uudenlaiseen tekniikkaan 

 

Monet orkesterit ovat lähteneet uudistamaan konserttien ohjelmistoa tekniikkaa apuna 

käyttäen. Yleisintä on yhdistää taidemusiikkiin elokuvaa, videoita tai kuvasarjoja. Esimerkiksi 

Tampere Filharmonia järjesti keväällä 2011 konsertin, jossa esitettiin Taru sormusten 

herrasta -trilogian ensimmäinen osa kokonaisuudessaan orkesterin ja laulusolistien 

musisoidessa taustalla. Elbhilharmonie Hamburg ja London Sinfonietta ovat kokeilleet 

projekteissaan tietokoneelta saatujen ääniefektien ja taidemusiikin yhdistämistä ja 

Elbhilharmonie Hamburg on kokeillut myös 3D-visualisoitua tanssia yhdistettynä Igor 

Stravinskyn Kevätuhrin musiikkiin. Berliner Philharmonic -orkesterin erikoisuus on 

digitaalinen konserttisali internetissä. Idea ei sinänsä ole kovin innovatiivinen, mutta kyse on 

siis areenasta, josta löytyvät kaikki konserttitaltioinnit tuoreena, vain muutama päivä 

konsertin jälkeen. Sivuilla mainostetaan videon ja äänen korkeaa laatua, ja sivuilta löytyy 

myös monenlaista bonusmateriaalia, kuten dokumentteja orkesterin projekteista. Sivusto 

vaatii ilmaisen rekisteröitymisen, jos haluaa päästä kuuntelemaan konserttitaltiointeja. 

 

4.3.5 Klassinen musiikki ulos konserttisaleista 

 

Kuten edellä mainitsin, monet orkesterit vievät taidemusiikkia lähiöiden puistoihin, 

kirkkoihin ja kouluihin. Tällaiset konsertit järjestetään usein ilmaiskonsertteina. Neue 

Philharmonie Frankfurt järjestää myös maksullisia ulkoilmatapahtumia vähän samaan tapaan 

kuin populaarimusiikin festivaalit. Samantyyppistä toimintaa on myös Cleveland Orchestran 

Blossom festival, joka järjestetään kesäisin erään luonnonpuiston alueella. Radio Symphonie 

Orchester Wien puolestaan vie musiikkiaan ostoskeskuksiin. 

 

Orchestre de Paris ja Berliner Philharmonic esittävät musiikkia säännöllisesti myös eri 

laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhusten ja kehitysvammaisten hoitokodeissa sekä 

vankiloissa. Pääajatus on tarjota musiikkia ihmisille, joiden on hankala tulla konserttisaleihin 

kuuntelemaan sitä. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, kuinka sinfoniaorkesterit ovat kehittäneet perinteisiä 

toimintamallejaan ja esitystraditiotaan yleisötyön keinoin. Halusin myös kiinnittää huomiota 

siihen, näkyvätkö yleisötyön aiemmat teoriat, kuten Maitlandin ja Rogersin yleisötyön 

kolmijako tai Kawashiman nelijakoisen mallin periaatteet orkestereiden toiminnan taustalta. 

Pyrin löytämään vastauksia näihin kysymyksiin suomalaisten ja ulkomaisten orkesterien 

Internetsivujen kautta. 

 

Aineistosta nousi esiin kaksi pääteemaa: yleisökasvatustyö sekä konserttitradition 

uudistaminen. Kasvatusteema ei ole uusi löytö, sillä lähes kaikki aiemmat yleisötyön teoriat 

ovat erottaneet kasvatustyön yleisötyön yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista.  

 

Maitland (1997) ja Rogers (1998) jakavat yleisötyön kolmeen osaan: kasvatustyöhön, 

taiteelliseen työhön sekä markkinointiin. Molempien mukaan kasvatustyössä keskitytään 

yksilöiden kehittämiseen ja heidän ymmärryksensä lisäämiseen tietystä taidemuodosta. 

Tällaista työtä tehdään yleensä pitkällä tähtäimellä ja tarkoituksena on luoda huomisen 

yleisöä. Aineistoni kasvatusteeman yksi tärkeimmistä osa-alueista oli juuri lapsiin ja nuoriin, 

eli huomisen yleisöön kohdistuva yleisötyö. Toisaalta tutkimani orkesterit pyrkivät 

kasvatustyöllä tekemään taidemusiikkia tutuksi myös kaikenikäisille ihmisille. 

 

Aineistoni perusteella orkesterit järjestävät myös paljon erilaisia keskusteluhetkiä ennen 

konserttia, sen aikana tai sen jälkeen lisätäkseen ihmisten ymmärrystä esitettävästä musiikista. 

Tarjolla on myös erilaisia kursseja ja workshop-toimintaa moneen makuun. Kawashima 

määritteleekin yleisökasvatuksen toiminnaksi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan 

nimenomaan ihmisten ymmärrykseen ja siihen, että he todella nauttisivat taiteista. Kyse on 

siis pitkälti siitä, että varmistetaan yleisölle tarjottavan kokemuksen laatu ja se, että ihmiset 

saapuvat tapahtumiin yhä uudestaan hyvien kokemusten myötä. (Kawashima 2000, 9.) 

 

Olin itse määritellyt lasten ja nuorten parissa tehtävän työn ensisijaisesti yleisökasvatuksen 

osa-alueeksi, mutta näkemykseni on ristiriidassa Kawashiman nelijakoisen mallin kanssa. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, Kawashima näkee yleisökasvatuksen jo olemassa 

olevaan yleisöön kohdistuvaksi. Näin ollen lasten ja nuorten parissa tehtävä työ ei olisi osa 
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kasvatustyötä. Lapset ja nuorethan ovat selkeästi tulevaisuuden yleisöä, eivät siis jo olemassa 

olevaa yleisöpohjaa. Heillä ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta taidemusiikista ennen 

kuin menevät esimerkiksi kouluryhmänsä kanssa kuuntelemaan konserttia. Voi tietenkin olla, 

että Kawashima näkee lapset ja nuoret enemmänkin kulttuuriin sitouttamisen kohderyhmänä. 

Tosin sekin kohdistuu ihmisiin, jotka eivät osallistu taidetapahtumiin sosiaalisista syistä, joten 

lasten ja nuorten parissa tehtävä työ ei tunnu selkeästi sijoittuvan mihinkään Kawashiman 

nelijakoisen mallin osa-alueeseen.  

 

Oman työni toinen keskeinen teema, konserttitradition uudistaminen, sopii hyvin Rogersin 

(1998) ja Maitlandin (1997) taiteellisen työn osa-alueeksi. Taiteellisen työn tarkoituksena on 

lisätä ihmisten ymmärrystä ja mielenkiintoa taiteita kohtaan esimerkiksi suunnittelemalla ja 

toteuttamalla uusia ja innovatiivisia taidetapahtumia. Sen avulla pyritään myös siihen, että 

yleisö antaa arvoa taiteelle.  

 

Rogersin (1998) ja Maitlandin (1997) kolmijaon viimeinen osa-alue, markkinointi, ei suoraan 

nouse omasta aineistostani esiin, mutta toki kaikki sinfoniaorkestereiden konserttisarja-

valikoimaan ja hinnoitteluun liittyvät asiat ovat osa markkinointia. Myös internetsivujen 

informatiivisuus ja houkuttelevuus ovat osa markkinointia, ja monet orkesterit olivatkin 

panostaneet tähän todella paljon.  

 

Markkinointia on myös Melbourne Symphony Orchestran projekti, joissa konserttiesitteet 

käännettiin kaupungin kielivähemmistöjen äidinkielille ja järjestettiin myös keskusteluhetkiä 

esimerkiksi mandariinikiinaksi. Markkinoinnillahan pyritään Rogersin ja Maitlandin 

määritelmien mukaan lyhyen tähtäimen päämääriin ja yritetään saada mahdollisimman suuri 

yleisö tapahtumiin, jotta saavutettaisiin organisaation taloudellisia päämääriä. Kawashiman 

(2000) nelijakoisen mallin markkinointiin liittyvä osa-alue, markkinoinnin laajentaminen 

puolestaan keskittyy ihmisiin, jotka ovat potentiaalista yleisöä, mutta eivät kuitenkaan vielä 

osallistu tapahtumiin. Lisätään siis potentiaalisen yleisön kiinnostusta taiteisiin esimerkiksi 

juuri internetsivuja kehittämällä ja yritetään saada heidät tapahtumiin karsimalla taiteista niitä 

puolia, jotka estävät heitä osallistumasta. Myös se, millä kielellä orkesterin markkinointi ja 

muut tapahtumat järjestetään, voi olla potentiaalista yleisöä karsiva tai houkutteleva tekijä 

etenkin Melbournen kaltaisissa kaupungeissa, joissa asuu useita eri kielivähemmistöjä.  
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Yleisötyö voi kohdistua olemassa olevaan yleisöön tai potentiaaliseen yleisöön, joka ei vielä 

osallistu tapahtumiin (Maitland 1997; Hayes & Slater 2002). Omasta aineistostani nousi esiin 

moniakin osa-alueita, jotka ovat jaettavissa selkeästi joko uuden yleisön etsimiseen tai 

olemassa olevaan yleisöön. Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat ovat uuteen ja 

potentiaaliseen yleisöön kohdistuvaa yleisötyötä, kuten myös kaikenlaiset yhteisökonsertit ja 

kasvatustyö kaupunkien eri lähiöissä, joissa asuu paljon mm. etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvia ihmisiä. Myös ilmaiskonsertit ja tapahtumat ovat nimenomaan uuden yleisön 

etsintää: viedään taidemusiikkia sellaisten ihmisten saataville, jotka eivät ehkä muuten tulisi 

lähteneeksi klassisen musiikin konsertteihin. Erityyliset konserttisarjat, jotka yhdistävät 

vaikkapa kevyttä musiikkia tai muita taidemuotoja klassiseen musiikkiin, voisivat toimia 

myös uuden yleisön houkutteluna etenkin juuri sen taidemuodon tai musiikkityylin piiristä, 

jota klassiseen musiikkiin yhdistetään. Toisaalta tällaisella toiminnalla voidaan houkutella 

myös jo olemassa olevaa, perinteisiin konsertteihin tottunutta yleisöä uudenlaisten 

kokemusten äärelle. Olemassa olevaa yleisöä pidetään mukana tapahtumissa myös antamalla 

mahdollisuus syventää tietämystään taidemusiikista mm. kaikenlaisten 

keskustelutilaisuuksien ja kuuntelukurssien avulla. 

 

Yleisötyössä on kyse fyysisten, psykologisten ja sosiaalisten esteiden rikkomisesta (Maitland 

1997, 9). Esteet voivat liittyä esimerkiksi siihen, että taidemusiikin konserttitraditio nähdään 

liian elitistisenä. Ihmiset saattavat myös vältellä konsertteihin osallistummista juuri 

konserttisaleissa, sillä eivät usko osaavansa käyttäytyä siellä etiketin mukaan.  Esimerkiksi se, 

että taidemusiikkia viedään lähiöihin, erilaisiin hoitolaitoksiin, sairaaloihin, vankiloihin ja 

kouluihin on fyysisten esteiden rikkomista. Etenkin Yhdysvalloissa sinfoniaorkesterit tekevät 

paljon yleisötyötä erilaisten yhteisöjen (community) parissa viemällä musiikkia tai 

musiikinopetusta lähiöihin ja järjestämällä klassisen musiikin konsertteja eri puolilla 

kaupunkia. Tällainen toiminta on Kawashiman nelijakoisen yleisötyömallin mukaan 

kulttuuriin sisällyttämistä, sillä se kohdistuu ihmisiin, jotka sosiaalisista syistä osallistuvat eri 

ihmisryhmistä vähiten taidetapahtumiin. Heitä voivat olla esimerkiksi juuri etnisten 

vähemmistöjen edustajia tai pienituloisia. (Kawashima 2000, 89.) 

 

Konserttien yhteyteen voidaan järjestää myös sosiaalista toimintaa, kuten illanviettoa 

konsertin jälkeen. Voidaan myös yrittää lähentää yleisöä ja esiintyjiä päästämällä yleisö 

lavalle muusikoiden kanssa tai järjestämällä yhteisiä jutteluhetkiä. Etenkin lastenkonserteissa 
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pyritään luomaan mahdollisimman rento tunnelma juuri esiintyjien ja yleisön vuoropuhelun 

kautta, tai annetaan lapsille mahdollisuus touhuta jotain muuta musiikin soidessa taustalla. 

Orkesterit järjestävät aktiivisesti myös perinteisestä konserttitraditiosta poikkeavaa toimintaa 

esimerkiksi yhdistämällä klassiseen musiikkiin muita taidemuotoja tai kevyttä musiikkia. 

Tällaisella toiminnalla pyritään rikkomaan juuri fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä,  

 

Kawashiman määrittelemä makujen kehittäminen pyrkii kehittämään jo olemassa olevan 

yleisön makuja. Se eroaa kulttuuriin sitouttamisesta ja markkinoinnin laajentamisesta siinä, 

että tarjotaan uudenlaista ”tuotetta” samoille ihmisille. (Kawashima 2000, 9.)  Esimerkiksi 

juuri taidemusiikin ja muiden taidemuotojen (tanssi, elokuva, kuvataide) yhdistäminen 

keskenään lienee juuri makujen kehittämistä, vaikka olin omaa aineistoani analysoidessa 

ajatellut sen osaksi konserttitradition uudistamista. Myös uuden taidemusiikin konsertit 

sopivat paremmin sellaiselle yleisölle, joka on jo tutustunut perinteisempään klassiseen 

musiikkiin ja epäilemättä myös keskusteluhetket tai luennot ennen konserttia ovat myös 

makujen kehittämistä, tai ainakin ymmärrystä ja taiteen arvostusta lisäävää toimintaa. 

 

Joka tapauksessa oma tutkimukseni ei ole merkittävästi ristiriidassa aiempien yleisötyön 

teorioiden kanssa. Kaikki se, mikä aineistosta nousi esiin, tukee niin Rogersin (1998), 

Maitlandin (1997) kuin Kawashimankin (2000, 2006) määrittelemiä yleisötyön malleja. Itse 

määrittelin yleisötyön keinot väljästi vain kahteen ryhmään, mutta ne ovat kuitenkin 

jaettavissa edelleen pienempiin osiin esimerkiksi Kawashiman mallin kautta. Myöskään 

Rogersin, Maitlandin, Hayesin & Slaterin (2002) sekä Kawashiman teoriat eivät ole 

ristiriidassa keskenään, sillä erot syntyvät niidenkin osalta vain siitä kuinka laajasti tai 

suppeasti yleisötyön osa-alueet jaetaan.  

 

Ongelmallisinta omien tutkimustulosten ja aiempien teorioiden vertailussa oli, ettei 

markkinointi ei noussut aineistosta esiin selkeänä osa-alueena. Internetsivuilta ei siis löytynyt 

erillistä markkinointiosiota, jonka kautta olisi päässyt perehtymään orkesterin 

markkinointistrategioihin. Toisaalta markkinoinninhan voi ajatella olevan taustalla kaikessa 

konserttitiedottamisessa, joten esimerkiksi aineistona käyttämäni internetsivut ovat jo 

itsessään osa markkinointia. Sinfoniaorkestereiden markkinointitoiminnan analysointi on 

kuitenkin lähes mahdotonta yksittäisen mainoksen tai konserttitiedotteen kautta, sillä siitä ei 

näe kaikkea sitä mitä orkesterin sisällä on sovittu esimerkiksi kohderyhmistä, 
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kävijämäärätavoitteista tai taloudellisista päämääristä. Jotta pääsisi lähemmäksi myös 

markkinoinnin toteutusta, olisi tutkimusta laajennettava vaikkapa haastattelemalla 

sinfoniaorkestereiden markkinointihenkilökuntaa. 

 

On myös selvää, ettei tämän tutkimuksen perusteella voi tehdä yleistystä 

sinfoniaorkestereiden yleisötyötoiminnasta. En voi myöskään olla varma, etteikö jossain päin 

maailmaa ole orkestereita, jotka ovat keksineet jotain vieläkin innovatiivisempaa kuin mitä 

oman aineistoni orkesterit ovat tehneet. Nykyään myös Aasiassa toimii paljon isoja 

sinfoniaorkestereita, joiden toimintaa en omassa tutkimuksessani tarkastellut lainkaan. Jo 

tämä voisi olla merkittävä ongelma tulosten yleistettävyydelle.  

 

Oman tutkimukseni pohjalta voin kuitenkin sanoa, ettei tutkimieni sinfoniaorkestereiden 

yleisötyön toteutuksessa ole suurta vaihtelua lukuun ottamatta muutamaa orkesteria, jotka 

eivät internetsivujen perusteella tehneet yleisötyötä juuri lainkaan. Myös yleisötyön idea on 

ymmärretty oikein ainakin internetsivujen sisällön perusteella. Parantamisen varaa kuitenkin 

olisi etenkin suomalaisten orkestereiden toiminnassa. Mallia voisi hakea esimerkiksi 

Yhdysvalloista. Siellä kasvatustyö ja yhteisötoiminta (education & community) ovat 

huomattavasti pidemmällä kuin Euroopassa ja jopa Englannissa, josta yleisötyö on alun perin 

lähtenyt liikkeelle. Voi toki olla, että Yhdysvalloissa orkestereiden yksityisrahoitteinen 

toiminta mahdollistaa myös suuremmat yleisötyöponnistelut verrattuna Suomeen, jossa 

kunnat ja valtio pyörittävät kulttuurielämää.  

 

Oli kuitenkin hienoa huomata, että lähes kaikki orkesterit tekevät jonkinlaista lapsiin ja 

nuoriin kohdistuvaa yleisötyötä, vaikka resurssit eivät muuhun yleisötyöhön riittäisikään. 

Yhteistyötä koulujen kanssa tehdään paljon ja lapsille tarjotaan monenlaista tekemistä 

taidemusiikin parissa. Töitä siis tehdään ainakin sen eteen, että taidemusiikki säilyisi edelleen 

osana kulttuurielämää ja yleisöä riittäisi konserttisaleihin myös tulevaisuudessa. 
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