
Evento	  
Lukijatutkimus	  2016	  



Taustatietoja tutkimuksesta 

Tutkimuksen	  tavoi/eet	  ja	  kohderyhmä	  

Tutkimuksen	  tavoi4eena	  on	  selvi4ää	  Evento-‐lehden	  lukemista	  ja	  lukijoiden	  suhde4a	  lehteen	  sekä	  
kerätä	  <etoa	  Evento-‐lehden	  mainonnan	  toimivuudesta	  ja	  tehosta.	  	  

Tutkimusmenetelmä	  

Tutkimusmenetelmänä	  käyte?in	  kirjekyselyä.	  Tutkimusmateriaali	  oli	  vastaajilla	  viikon	  sisällä	  
lehden	  ilmestymisestä.	  Otantalähteenä	  käyte?in	  Evento-‐lehden	  asiakasrekisteriä	  ja	  kysely	  
lähete?in	  	  kaikkiaan	  1500	  <laajalle/näytenumeron	  saajalle.	  Lisäksi	  lähete?in	  yksi	  muistutus.	  
Vastaajia	  mo<voi<in	  kaikille	  lomakkeen	  mukana	  palkintokor<n	  palau4aneille	  toimite4avalla	  
tavarapalkinnolla.	  Vastauksia	  palautui	  12.6.	  mennessä	  232	  kpl	  eli	  vastausprosen<ksi	  muodostui	  
15,5%.	  

Tutkimuksen	  eri	  vaiheiden	  (suunni4elu/<edonkeruu/analysoin<)	  laadunhallinta	  nouda4aa	  SFS-‐
ISO	  20252:2013	  laatustandardia.	  

	  

	  

Lisä8etoja:	  
Tietoykkönen	  Oy/Rauno	  Svahn,	  Juha	  Mää4änen	  











Kohdassa	  ”muu,mikä”	  	  
mainitut	  vastaukset:	  
	  
§  AEK	  
§  Aito	  HSO	  ry	  (2	  mainintaa)	  
§  Akava	  (6	  mainintaa)	  
§  AY-‐toimihenkilöt	  
§  EK	  
§  ERTO	  (4	  mainintaa)	  
§  Euma	  
§  harrastejärjestöt	  
§  HSO	  (2	  mainintaa)	  
§  JAMI	  (2	  mainintaa)	  
§  JHL	  (2	  mainintaa)	  
§  Lahden	  Seudun	  sihteerit	  ja	  

assisten<t	  
§  Liiketalouden	  lii4o	  
§  Mainostajalii4o	  
§  MARK	  
§  NÄE	  ry	  
§  Procom	  (2	  mainintaa)	  
§  SEFE	  
§  SMKJ	  
§  Specia	  
§  Suomen	  Ekonomit	  
§  Toimistosissit	  (6	  mainintaa)	  
§  Tradenomilii4o	  
§  TRAL	  (4	  mainintaa)	  
§  yri4äjät,	  kauppakamari	  
§  YTK	  (5	  mainintaa)	  



Tutkimustulokset lyhyesti (1/2) 
§  Lähes	  kaikki	  vastaajat	  (97%)	  muis<vat	  saaneensa	  Evento-‐lehden	  3&4/2016.	  	  

§  Vastaajista	  11	  prosen?a	  oli	  lukenut	  lehden	  kokonaan	  ja	  91	  prosen?a	  oli	  vähintään	  selaillut	  lehteä.	  

§  Valtaosa	  vastaajista	  (63%)	  oli	  lukenut	  kaikki	  Evento-‐lehden	  neljästä	  viimeksi	  ilmestyneestä	  numerosta.	  Evento-‐
lehden	  lukemiseen	  käytetään	  aikaa	  keskimäärin	  34,5	  minuu?a	  (2014:	  24,0	  min)	  ja	  lehteä	  lukee	  keskimäärin	  3,1	  
henkilöä	  (2014:	  2,9	  henkilöä).	  Vastaajat	  ovat	  olleet	  Evento-‐lehden	  lukijoita	  keskimäärin	  4,9	  vuo4a.	  Joka	  neljäs	  
lukija	  (25%)	  säily4ää	  Evento-‐lehden	  kaikki	  numerot.	  

§  Vastaajista	  84	  prosen?a	  on	  tyytyväinen	  Evento-‐lehden	  ulkoasuun.	  Kuvitukseen	  tyytyväisiä	  on	  82	  %	  ja	  sisältöön	  
67	  %	  	  Hyvän	  kokonaisarvosanan	  lehdelle	  antaa	  72	  prosen?a	  lukijoista.	  Leh<	  saa	  kokonaisarvosanan	  3,85	  
(asteikko	  1-‐5).	  Vuonna	  2014	  lehden	  kokonaisarvosana	  oli	  3.67.	  Myönteisimmät	  arviot	  Evento-‐leh<	  saa	  
lukijoiltaan	  sisällön	  ajankohtaisuudesta	  sekä	  ju4ujen	  kiinnostavuudesta	  (kiinnostavia	  omaa	  amma?a	  käsi4eleviä	  
ju4uja).	  Kokonaisuudessaan	  arviot	  Evento-‐lehdestä	  ovat	  parantuneet	  vuodesta	  2014.	  	  

§  Vastaajista	  neljä	  viidestä	  (81	  %)	  on	  tyytyväinen	  Evento-‐lehden	  nykyiseen	  ilmestymis<heyteen.	  

§  Vastaajista	  46	  prosen?a	  saa	  Evento-‐lehdestä	  omia	  työtehtäviään	  tukevaa	  <etoa.	  Tulos	  on	  parempi	  kuin	  vuonna	  
2014,	  jolloin	  vastaava	  prosen?osuus	  oli	  37.	  

§  Hyödyllisenä	  <etolähteenä	  Evento-‐lehteä	  pitää	  59	  prosen?a	  vastaajista.	  	  



Tutkimustulokset lyhyesti (2/2) 

§  Vastaajista	  39	  prosen?a	  seuraa	  Eventoa	  uu<skirjeistä,	  15	  prosen?a	  Eventon	  verkkosivuilta	  ja	  11	  prosen?a	  
Facebookista.	  

§  Eventon	  verkkolehteä	  lukee	  8	  prosen?a	  vastanneista.	  

§  Vastaajista	  82	  prosen?a	  seuraa	  Facebookia,	  73	  prosen?	  Youtubea,	  53	  prosen?a	  LinkedIn:ä,	  40	  prosen?a	  
Instagramia	  ja	  40	  prosen?a	  Twi4eriä.	  Sosiaalisen	  median	  käy4ö	  on	  kasvanut	  	  vuodesta	  2014.	  

§  Eventoa	  on	  suosituin	  <etolähde	  vies<ntään,	  tapahtumiin,	  markkinoin<in	  ja	  henkilöstöasioihin	  lii4yvin	  
aihealueiden	  seuraamisessa.	  Vastaajista	  72	  prosen?a	  seuraa	  näitä	  aihealueita	  Evento-‐lehdestä	  säännöllises<	  ja	  
joka	  kuudes	  (16	  %)	  pitää	  Eventoa	  tärkeimpänä	  <etolähteenä.	  

	  



EVENTO-‐LEHDEN	  LUKEMINEN	  
	  

•  Evento-‐lehden	  numero	  3&4/2016	  ilmestyi	  juuri.	  	  Muistatko,	  tuliko	  Sinulle	  Evento-‐leh<	  äske4äin?	  
Jos	  ei	  muistanut	  saaneensa	  Evento-‐lehteä	  äske4äin:	  Oletko	  lukenut	  lehteä	  aiemmin?	  
•  Missä	  määrin	  luit	  tai	  tutustuit	  Evento-‐lehden	  nro	  3-‐4/2016	  silloin	  kun	  leh<	  tuli?	  

•  Kuinka	  kauan	  aikaa	  yleensä	  käytät	  tai	  arvioit	  käy4äväsi	  Evento-‐lehden	  lukemiseen,	  kun	  kaikki	  
lukemiskerrat	  lasketaan	  yhteen?	  

•  Kuinka	  moni	  henkilö	  kaiken	  kaikkiaan,	  itsesi	  mukaan	  lukien,	  yleensä	  lukee	  saamaasi	  Evento-‐lehteä?	  
•  Mikä	  on	  suhteesi	  Evento-‐lehteen?	  

•  Kuinka	  kauan	  olet	  ollut	  Evento-‐lehden	  lukija?	  
•  Kuinka	  monta	  lehden	  neljästä	  (4)	  viimeksi	  ilmestyneestä	  numerosta	  olet	  lukenut	  tai	  selaillut?	  

(=painote4u	  lukijapei4o)	  
•  Miten	  yleensä	  säilytät	  Evento-‐lehteä?	  

























TYYTYVÄISYYS	  EVENTO-‐LEHTEEN	  
	  

•  Miten	  tyytyväinen	  ole4e	  Evento-‐lehden	  sisältöön,	  ulkoasuun,	  kuvitukseen	  ja	  lehteen	  kokonaisuudessaan?	  
•  Alla	  on	  joukko	  väi4ämiä	  Evento-‐lehdestä.	  Ympyröi	  jokaisen	  väi4ämän	  kohdalla,	  	  

kuinka	  samaa	  tai	  eri	  mieltä	  olet.	  
•  Kuinka	  hyvin	  seuraavat	  ominaisuudet	  mielestäsi	  sopivat	  Evento-‐lehdelle?	  Ympyröi	  mielipiteesi.	  
•  Evento-‐leh<	  ilmestyy	  nykyisin	  kuusi	  kertaa	  vuodessa	  onko	  ilmestymis<heys	  mielestäsi	  sopiva?	  

•  Suosi4elisitko	  tu4avallesi	  tai	  kollegallesi	  Eventoa?	  	  
Arvioi	  asteikolla	  1-‐10,	  jossa	  10	  =	  täysin	  varmas<	  suosi4elisin,	  1	  =	  täysin	  varmas<	  en	  suosi4elisi.	  





















EVENTO-‐LEHDEN	  HYÖDYLLISYYS	  
LUKIJALLE	  

	  
•  Miten	  paljon	  saat	  Evento-‐lehdestä	  omia	  työtehtäviäsi	  tukevaa	  <etoa?	  
•  Miten	  hyödyllisenä	  <etolähteenä	  pidät	  Evento-‐lehteä	  itsesi	  kannalta?	  











SÄHKÖISTEN	  PALVELUJEN	  KÄYTTÖ	  
	  

•  Missä	  seuraavissa	  kanavissa	  seuraat	  Evento-‐lehteä?	  
•  Luetko	  yleensä	  verkossa	  olevaa	  Eventon	  näköislehteä?	  Jos	  lukee:	  Millä	  päätelai4eella	  luet	  näköislehteä?	  

•  Mitä	  sosiaalisen	  median	  yhteisöjä	  käytät	  tai	  seuraat?	  









KANAVAT,	  JOISTA	  SEURAA	  VIESTINTÄÄN,	  
TAPAHTUMIIN,	  MARKKINOINTIIN	  JA	  

HENKILÖSTÖASIOIHIN	  LIITTYVIÄ	  AIHEITA	  
	  

•  Mistä	  seuraavista	  lehdistä	  ja	  kanavista	  seuraat	  säännöllises<	  vies<ntään,	  	  	  
tapahtumiin,	  markkinoin<in	  ja	  henkilöstöasioihin	  lii4yviä	  aiheita?	  	  

•  	  	  	  	  	  	  	  Entä	  mikä	  näistä	  on	  itsellesi	  tärkein	  <etolähde?	  





ORGANISAATIOIDEN	  JÄRJESTÄMÄT	  
TILAISUUDET	  JA	  TAPAHTUMAT	  

•  Kuinka	  monta	  kertaa	  vuodessa	  organisaa<ossanne	  järjestetään	  	  	  
seuraaviin	  aiheisiin	  lii4yviä	  tapahtumia	  ja	  <laisuuksia?	  	  

•  Miten	  näet	  tapahtumien	  ja	  <laisuuksien	  määrän	  muu4uvan	  	  
seuraavien	  2-‐3	  vuoden	  aikana	  	  organisaa<ossanne?	  	  

•  Miten	  näet	  tapahtumien	  ja	  <laisuuksien	  järjestämisen	  	  muu4uvan	  lähivuosina	  organisaa<ossanne?	  	  









AVOIN	  PALAUTE	  EVENTO-‐LEHDELLE	  

•  Kerro	  omin	  sanoin	  millainen	  rooli	  Evento-‐lehdellä	  pitäisi	  olla?	  
•  Mitä	  uusia	  aiheita	  toivoisit	  käsiteltävän	  Evento-‐lehdessä	  	  
ja	  mitä	  aiheita	  haluaisit	  käsiteltävän	  nykyistä	  enemmän?	  	  

	  	  



Millainen	  rooli	  Evento-‐lehdellä	  pitäisi	  olla?	  
§  Aikaansa	  edellä,	  suunnan	  näy4äjä	  
§  Ajan	  hermolla,	  <eo4ava	  
§  Ajan	  ilmiöt	  pinnalla,	  syventävää	  <etoa	  
§  Ajankohtaisen	  alan	  uu<sten	  <edo4aminen	  
§  Alan	  edelläkävijä	  
§  antaa	  ideoita	  
§  Antaa	  <etoa	  uusista	  tapahtumista,	  <loista	  ja	  ratkaisuista	  
§  Apuopas	  <laisuuksien	  järjestämiseen	  
§  Asiasisältöä,	  ei	  vain	  oste4uja	  ar<kkeleita	  
§  Asiatekstejä	  kiinnostavista	  asioista,	  kohteista	  
§  Askareita	  yhdistävä,	  arkea	  helpo4ava	  
§  Assisten?en	  amma?leh<	  
§  Au4aa	  yrityksiä	  vies<nnässä	  ja	  markkinoinnissa	  
§  Edelläkävijä	  
§  Edelläkävijä,	  ajankohtainen,	  <etolähde	  työn	  tueksi	  
§  Edelläkävijä,	  haastaja	  
§  Edelläkävijä,	  innostava,	  <etoa	  ja	  ideoita	  jakava	  
§  Edelläkävijä,	  trendikäs	  
§  Ei	  tarve4a	  muutoksiin	  
§  Ei	  vain	  mainoksia	  vaan	  asiantuntevaa,	  laadukasta	  <etoa	  vies<nnästä,	  muista	  assisten<n	  työstä	  
§  Ekologisempi	  
§  Enemmän	  HR-‐asioita	  	  
§  Enemmän	  konkre<aa	  
§  Enemmän	  paikallinen	  
§  Enemmän	  vies<ntää	  vahvan	  tapahtumapainotuksen	  sijaan	  
§  En<nen	  S&A	  oli	  parempi.	  Nykyisellään	  ei	  niin	  kiinnostava	  
§  Esitellä	  ja	  testata	  paikkoja	  ja	  tuo4eita	  
§  Esitellä	  vaikka	  uudet	  tulevat	  ravintolat	  tai	  kokouspaikat	  
§  Hyvä	  tällaisena	  
§  Ideatehdas	  
§  informaa<okanava	  
§  Informa<ivinen,	  tuo4ajien,	  palvelujen	  paikkojen	  ja	  alan	  kehityksen	  suhteen	  
§  Informa<ivinen,	  uusien	  ideoiden	  antaja	  
§  Innostava	  (3	  mainintaa) 	  (jatkuu….)	  



§  Itselleni	  idealähde	  
§  Jakaa	  monipuolises<	  <etoa	  tapahtuma-‐	  ja	  kokouspaikoista	  ym.	  mitä	  nytkin	  lehdessä	  on.	  
§  Jatkaa	  ennakkoluulo4omana	  
§  Jatkuvas<	  uusia	  +	  päivite4yjä,	  ideoita	  tapahtumapaikoista+	  ohjelmanumerosta+ak<viteeteistä	  
§  Johtava	  asiantun<ja	  
§  Jotain	  muuta	  kuin	  mainoskanava	  
§  Juuri	  tuollainen,	  mitä	  se	  nyt	  on!	  
§  kannustava	  ja	  informoiva	  
§  Kertoa	  alan	  uu<sista	  ja	  ilmiöistä	  y<mekkääs<	  -‐	  leh<	  voisi	  olla	  ohuempi	  
§  Kertoa	  tapahtuma/messualan	  trendeistä	  
§  Keski4yy	  vähän	  liikaa	  kv-‐megabusinekseen	  
§  Leh<	  on	  suunna4u	  selkeäs<	  yritysmaailmassa	  työskenteleville.	  Siksi	  hieman	  luontaantyöntävä	  järjestössä	  työskentelevälle.	  Hyvin	  business-‐henkinen,	  jopa	  

eli<s<nen	  hienoine	  ravintoloineen	  ja	  shampanjoineen	  
§  Leh<	  varmas<	  itsessään	  oikein	  kiinnostava,	  itse	  en	  vaan	  saa	  aikaiseksi	  lue4ua	  leh<ä	  ja	  siksi	  peruin	  <lauksen	  
§  Leh<,	  joka	  on	  ajan	  hermolla	  
§  Leh<asiantun<joille,	  raikas	  uusi	  
§  mielestäni	  kohtuullinen	  nyt	  
§  Minusta	  Evento	  awards	  saa	  liian	  paljon	  huomiota	  lehdessä	  
§  Moderni,	  laaja-‐alainen	  
§  Monipuolinen	  
§  Monipuolinen	  amma?leh<	  
§  Monipuolinen,	  ajankohtainen	  <eto-‐	  ja	  idealähde	  
§  Nykyinen	  toimii	  
§  Olin	  aiemmin	  sihteeri	  ja	  assisten?	  -‐lehden	  <laaja,	  sitä	  sisältöä	  
§  On	  jo	  nyt	  sopivassa	  roolissa	  
§  Puolueeton,	  luote4ava	  ja	  asiantunteva	  amma?leh<	  
§  riippumaton	  asiantun<ja	  julkaisu	  
§  Rooli	  ihan	  ok	  
§  Rooli	  nyt	  sopiva	  
§  Saman	  alan	  ihmisten	  <etokanava	  ja	  vinkkien	  antaja,	  kokemusten	  väli4äjä	  
§  Sihteerejä	  ja	  assisten4eja	  varten	  suunna4u	  rautainen	  infopake?	  
§  Säästään	  luontoa	  ja	  lähetetään	  vain	  asiasta	  kiinnostuneille	  
§  Tapahtuma-‐alan	  ykkösleh<	  
§  Tapahtumapaikat	  eivät	  ainakaan	  kiinnosta	  
§  Tapahtumista	  <edo4aminen	  
§  Tiedo4aja,	  innostaja	  
§  Tietopake?	  tapahtumien	  järjestäjille	  
§  Tilaisuuksien	  järjestäjien	  ja	  assisten?en	  vinkkileh<	  
§  Toimialan	  asiantun<ja	  



§  Toimistoalan	  amma?laisten	  amma?leh<	  
§  Toimistoalan	  uusia	  tuulia	  
§  Toivoisin,	  e4ä	  leh<	  olisi	  räväkämpi	  ja	  tarjoisi	  vielä	  enemmän	  uu4a	  <etoa,	  myt	  tuntuu	  mainoslehdeltä	  
§  Tuoda	  alan	  uu4a	  <etoa	  
§  Tuoda	  esille	  uusia	  tapahtumapaikkoja,	  brändejä	  jne.	  
§  Tuoda	  vaihtelua	  faktan	  ja	  viihteen	  avulla	  
§  Työeälämän	  piristys	  
§  Työpari,	  esimies	  ja	  alainen	  -‐ju4uja	  enemmän	  
§  Tällaisenaan	  jo	  hyvä	  innoi4aja	  ja	  ajatuksen	  antaja	  
§  Uusien	  ideoiden,	  trendien,	  vaihtoehtojen	  <edotuskanava	  
§  Uusien	  tuulien	  haistelija	  
§  Uu<skanava	  
§  Uutuuksien	  esi4elyjä	  
§  Vaikea	  <etys<	  palvella	  paikallises<	  kun	  suunna4u	  koko	  Suomelle,	  jokin	  alueellinen	  jako	  esim.	  ilmoituksiin	  
§  Viihdy4ävä,	  mu4a	  asialinjalla	  pysyvä	  <edonväli4äjä	  
§  Vinkkejä	  antava	  
§  Virkistävä,	  tukemassa	  omia	  valintoja	  
§  Voisi	  tuoda	  esille	  pienempienkin	  paikkojen	  tapahtumia	  
§  Vähemmän	  kokouspaikka<etou4a,	  enemmän	  perustoimistotyöhön	  lii4yvää	  	  



Mitä	  uusia	  aiheita	  toivoisit	  käsiteltävän	  Evento-‐lehdessä	  ja	  mitä	  aiheita	  haluaisit	  
käsiteltävän	  nykyistä	  enemmän?	  ?	  
§  Alan	  toimijoiden	  esi4elyä	  
§  Ar<kkeleita	  työhön	  lii4yvistä	  asioista	  
§  Asiakaspalveluun,	  vuorovaikutukseen-‐	  ja	  taitoihin,	  myyn<in	  ja	  markkinoin<in	  lii4yviä	  aiheita	  enemmän	  
§  Assisten?en	  työtä	  
§  Edullisia,	  helppoja	  ja	  yllätyksellisiä	  vaihtoehtoja	  arjen	  kokouksiin,	  koulutuksiin,	  tapahtumiin	  jne.	  
§  Ekopalaverit	  
§  Enemmän	  esimerkkejä	  ulkomaiden	  messuständeistä	  ja	  tapahtumista	  
§  Enemmän	  haasta4eluja	  henkilöistä,	  jotka	  järjestävät	  koulutuksia	  
§  Enemmän	  hyvinvoin<a	  
§  Enemmän	  mielenkiintoisia	  ar<kkeleja	  Facebookiin	  
§  Enemmän	  sihteeri-‐	  ja	  assisten?työhän	  lii4yvää	  asiaa,	  lisäkoulutusta,	  kursseja	  yms.	  
§  Enemmän	  toimiston	  tekniikkaa,	  ajankäy4ö,	  stressinhallinta	  
§  Enemmän	  uusien	  ravintoloiden	  esi4elyä	  
§  Ergonomia/enemmän	  ajankohtais<etoa	  
§  Eri	  maiden	  työkul4uuria	  
§  Esiintyjätarinoita,	  tapahtumapaikkoja	  
§  Hauskoja	  tyky-‐ideoita	  
§  Henkilö	  työpaikalta	  -‐tyyppiset	  jutut	  kiinnostavia	  
§  Henkilöesi4elyjä	  
§  Henkilöesi4elyjä,	  poikkeavia	  tapoja	  olla	  yri4äjä	  
§  Henkilöhaasta4elut	  ja	  erilaiset	  case-‐tarinat	  kiinnostavat	  
§  Henkilöhaasta4elut	  ovat	  kiinnostavia	  
§  Henkilöhaasta4elut	  ovat	  kiinnostavia.	  Kokouspaikkojen	  esi4elyt	  	  hyviä	  
§  Henkilötarinoita,	  uusille	  urille	  tai	  uranäy4äjiä	  
§  Hyvä	  kokonaisuus	  jo	  nyt	  
§  Hyvä	  nykyisellään	  
§  Julkisen	  sektorin	  toimintaan	  lii4yviä	  asioita	  
§  Järjestöt	  ovat	  myös	  suuri	  asiakasryhmä,	  vaikka	  rahaa	  on	  käytössä	  vähemmän	  kuin	  yrityksissä.	  Toivoisin	  lehteen	  enemmän	  arkisuu4a,	  maanläheisyy4ä,	  

jo4a	  meidät	  pienellä	  budje<lla	  tapahtumia	  toteu4avatkin	  huomioitaisiin.	  
§  Kaikkea	  uu4a,	  tulevaa,	  toimistotekniikasta	  ja	  yleensä	  
§  Kaipaan	  vanhan	  sihteeri-‐assisten?lehden	  tapaisia	  ju4uja,	  en	  niinkään	  markkinoin<a.	  Olen	  ollut	  aikeissa	  lope4aa	  <lauksen	  jo	  muutaman	  kerran.	  

Työpaikallani	  on	  mahdollisuus	  toteu4aa	  asiakastapahtumat	  omin	  voimin.	  
§  Kielenhuolto	  
§  Kielenhuoltoa,	  some,	  digi 	  (jatkuu…)	  



§  kielenhuoltoon	  ja	  teks<ntuo4oon	  lii4yviä	  aiheita	  
§  Kielenhuoltoon	  lii4yviä	  aiheita	  
§  Klubitapahtumia	  Tampereellekin	  
§  Kokouksia	  käsi4eleviä	  asioita	  
§  Kokouspaikkojen	  esi4elyjä	  ja	  vertailua	  
§  Konkree?sia	  uusia	  ideoita	  saada	  vanhasta	  tavasta	  uusi	  
§  Kursseja	  ja	  koulutustarjonnasta	  enemmän	  ju4ua	  
§  Kustannus-‐esimerkkejä	  eri	  suuruisille	  ja	  erilaisille	  tapahtumille	  osvii4ana	  
§  Kysyä	  yrityksiltä	  mitä	  ovat	  järjestäneet	  
§  Lahjat	  ja	  palkitseminen	  
§  Leh<	  on	  jo	  nyt	  monipuolinen,	  mu4a	  esim.	  HR-‐asioita	  käytännönläheises<,	  tapakul4uuria,	  oikeinkirjoitusta	  
§  liikuntapalveluja	  kokousten	  lomaan,	  tyky/tyhytoimintaan	  sopivia	  paikkoja	  
§  Lisää	  HR-‐	  ja	  vies<nnän	  alueisiin	  lii4yviä	  ar<kkeleita	  
§  lisää	  talousaiheita	  
§  Messuja,	  B2B-‐tapahtumia	  
§  messutapahtumia	  
§  Mielipiteitä,	  monipuolisuu4a,	  nyt	  samat	  toimijat	  aina	  lehdessä	  
§  Mistä	  on	  sellainen	  kuva,	  e4ä	  yritykset	  järjestävät	  kalliita	  tapahtumia?	  Toivon	  kustannustehokkuu4a	  
§  Muis<lista	  koukousjärjestäjille,	  ehkä	  hieman	  enemmän	  miten	  tehdä	  kokous	  
§  Muualtakin	  kuin	  pääkaupunkiseudulta	  enemmän	  ju4uja,	  esi4elyjä,	  mainoksia	  on	  vähän	  etelä-‐suomi	  keskeinen	  
§  Muuten	  hyvä	  näin,	  mu4a	  tapa<etoa	  lisää!	  
§  Myös	  työhyvinvoin<in	  ja	  työssä	  jaksamiseen	  lii4yviä	  asioita	  
§  Myös	  vähemmän	  bisnes-‐painoi4eista	  
§  Nykyinen	  leh<	  on	  minulle	  liian	  tapahtumapaino4einen	  
§  Olen	  tyytyväinen	  kokonaisuuteen,	  ole4e	  ajan	  hermolla	  
§  On	  jo	  nyt	  monipuolisia	  kiinnostavia	  aiheita	  
§  Paikallisia	  
§  Paikkoja	  missä	  voi	  järjestellä	  <lauksia	  
§  Pieni	  budje?,	  miten	  saa	  järjeste4yä	  kokouksen,	  e4ä	  jäsenetkin	  ovat	  innostuneita	  
§  Pukeutuminen	  ja	  protokollat	  
§  ravintolatarjontaa	  
§  ruoka	  +	  ravintola	  -‐aiheisia	  
§  Somea	  
§  Taloushallinnon	  ajankohtaisuudet	  ja	  vinkit	  
§  Taloushallintoon	  lii4yviä	  ju4uja	  
§  Tapahtumajärjestämiskoulutuksia	  
§  Tapahtumatekniikka,	  lipunmyyn<,	  tapahtumapaikat	  
§  Tapahtumien	  taustoja/rahoitusta 	  (jatkuu…)	  



§  Tarjonta	  ok	  
§  teemoi4ain,	  ruokavinkkejä	  
§  Tehkää	  ju4u	  toimistosisseistä	  
§  Tekstejä	  lisää	  toimistotyön	  kehi4ämiseen	  lii4yen	  
§  Tietoja	  tulevista	  tapahtumista,	  messuista	  ym.	  
§  Toivoisin	  enemmän	  ent.	  assisten?-‐lehden	  amma?sisältöä,	  nyt	  on	  pelkkiä	  tapahtumia	  
§  Tulevaisuuden	  amma<llista	  valmentautumista	  
§  Tylsä	  leh<,	  jossa	  liikaa	  mainoksia	  
§  Työergonomiaa,	  henkistä	  jaksamista,	  rentoutusta	  yms.	  
§  Työhyvinvoin<a	  
§  Työnkuvaa	  tukevia	  ar<kkeleita,	  mainokset	  erillisenä	  lii4eenä	  
§  Työnteon	  muutosta	  
§  tämä	  kysely	  olisi	  pitänyt	  toteu4aa	  sähköises<!	  
§  Uudet	  konsep<,	  uudet	  teknologiat	  
§  uudet	  tapahtumapaikat,	  koulutus-‐	  ja	  kongressi<lat	  
§  Uudet	  teknologiat	  ym.	  Käytännön	  työelämässä,	  myös	  pienyritykset	  
§  Uudistumisesimerkkejä	  
§  Uusia	  alan	  trendejä	  ja	  kehitystä	  ulkomailta	  
§  Uusia	  asiakascaseja	  
§  Uusia	  konsepteja,	  paikkoja,	  ideoita	  tapahtumiin,	  työhön	  
§  Uusista	  kokous-‐	  ja	  kongressi	  palveluista	  
§  Vanha	  s&A	  -‐leh<	  oli	  mieluisampi	  
§  Vegaaniruokia	  tarjoavia	  palveluntuo4ajia	  
§  vies<ntä	  
§  Vies<ntä,	  <edotus,	  markkinoin<,	  some	  
§  Vinkkejä	  Tukholman,	  Oslon	  ja	  Kööpenhaminan	  hotelleista,	  ravintoloista	  
§  Vähemmän	  HR-‐aiheisia	  ju4uja	  
§  Vähän	  enemmän	  näkemystä	  siitä,	  mitä	  kokemuksia	  käy4äjillä	  on	  
§  Vähän	  syvällisempää	  eikä	  niin	  pintaliitoa	  
§  Yleises<	  tapahtumatoteutus	  



EVENTO-‐LEHDEN	  KEHITTÄMINEN	  
	  



Lukijoiden mielipiteitä Evento-lehdestä tutkittiin viisiportaisella asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa 
mieltä.  Osatekijöiden tärkeyttä on tutkittu korrelaatioanalyysilla, jonka avulla selviää kuinka suuri vaikutus kullakin osa-
alueella on koettuun kokonaistyytyväisyyteen (”Miten tyytyväinen olet Evento-lehteen kokonaisuudessaan?”) 
 
 Analyysin perusteella voidaan määritellä lehden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Eri väittämät on luokiteltu taulukoihin alla 
olevien kriteerien mukaisesti: 

ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET 

 
osatekijä vaikuttaa kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä enemmän ja osatekijään ollaan 
keskimääräistä tyytymättömämpiä 

 
näihin tekijöihin panostaminen parantaisi eninten 

tyytyväisyyttä 
 

 
osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä enemmän ja osatekijään ollaan 
keskimääräistä tyytyväisempiä  

  
näissä asioissa olemme hyviä - 

myös lukijoiden mielestä 
 

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT 

 
osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä vähemmän ja osatekijään ollaan 
keskimääräistä  tyytymättömämpiä  

 
näitä voisi kehittää - 

ei kuitenkaan prioriteettijärjestyksessä 
ensimmäisenä   

 
osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä vähemmän ja  osatekijään ollaan 
keskimääräistä tyytyväisempiä  

 
asiat hyvin näin - 

kannattaa jatkaa kuten nytkin 
  

HUOM! nämä ovat usein ns. välttämättömyystekijöitä,  
joihin lukijasuhde perustuu  



ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET 

§  Hyödynnän lehdestä saamiani ideoita työssä 
 

 

§  Lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä 
juttuja 

§  Lehti on sisällöltään monipuolinen 
§  Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia 

 

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT 

 
§  Lehdessä olevista ilmoituksista saa hyödyllistä 

tietoa 
§  Lehdessä olevat ilmoitukset esittelevät sellaisia 

tuotteita tai palveluja, joista olen kiinnostunut 
§  Lehdessä käsitellään sellaisia asioita, joita ei voi 

lukea muualta 
 
 

 
§  Lehden sisältö on ajankohtainen 
§  Lehti seuraa hyvin alan kehitystä 

Evento-lehden kehittäminen 


