
Kyselyä mainostettiin tapahtuman nettisivuilla, so-
siaalisessa mediassa ja itse tapahtumapaikalla ju-
listeilla. Kysely oli auki kaksi viikkoa tapahtuman 
alusta alkaen. Kyselyyn vastasi 143 kävijää. Tapahtu-
man laskennallinen kokonaiskävijämäärä oli 3 000, 
ja yhtäaikaisia kävijöitä oli seitsemisensataa. Niin-
pä mielessä tulee pitää, että kävijäkyselyn tulokset 
ovat vastaajiensa näköiset, ja vastaajien pieni määrä 
vääristää niitä. 

Jotta tulevat Finnconit saisivat mahdollisimman 
tarkan kuvan kävijäkunnasta, kannattaakin siis kaik-
kien käyttää mahdollisuus hyväkseen ja kertoa kuu-
lumisensa conitealle. Kuulumisia saa ja kannattaa 
kertoa myös itse tapahtumassa: hyvä palaute no-
peuttaa mahdollisiin ongelmakohtiin puuttumista 
ja kehut lataavat conitealaisten akkuja. (Kiitokset 
kiitoksista!)

Kävijäkunta

Kyselyn perusteella kävijöistä hieman yli puolet oli 
naisia muiden sukupuolten täyttäessä loput piirak-
kadiagrammista. Yhteisöllisyys näkyy siinä, että kä-
vijöistä yli puolet tuli jonkun seurassa: kaveriporu-
kalla tai puolison tai perheen kanssa. Ikäryhmistä 

Finncon on monenlaisen kävijän tapahtuma, ja kävijät
ovatkin tapahtuman ytimessä. Jotta järjestäjät saavat 
kuulla, miten tapahtuma näyttäytyy kävijälle, osana 
Finncon 2018:aa järjestettiin nettipohjainen Sari Polvisen 
toteuttama kävijäkysely. Nyt on aika purkaa kyselyä.

yleisin olivat 26 –35-vuotiaat, joita oli 40 % vastaa-
jista. Puolet vastaajista kuuluivat tätä vanhempiin 
ikäryhmiin ja viimeinen 10 % on nuorempia. Vaikka 
tämänvuotisessa Finnconissa oli pyritty huomioi-
maan nuoret, saattoi samalle viikonlopulle asettu-
nut Animecon vaikuttaa kävijöiden ikähaitariin. 

Myäs Finnconissa käynnin yleisyyteen tuli kiintoi-
sia tuloksia. Kolmannes kyselyyn vastanneista pyrkii 
käymään Finnconissa aina ja toinen kolmannes on 
käynyt muutaman kerran. Ilahduttavaa oli se, että 
viidennes vastaajista oli tapahtumassa ensimmäistä 
kertaa. Tähän ovat toivottavasti vaikuttaneet Finn-
con-edustajien läsnäolo muissa tapahtumissa ja so-
siaalisessa mediassa. Vaikka kyselyyn vastanneista 
vain yksi oli kuullut Finnconista television, radion 
tai päivälehtien kautta, kuuli conitea kuitenkin esi-
merkiksi monilta yhteistyötahojen edustajilta, että 
Finncon oli kyllä pantu merkille mediassa.

Onnistumisia ja haasteita

Finnconissa kävijöitä eniten kiinnostavista asiois-
ta kolmen kärkeen nousivat kirjallisuusohjelma, 
myyntipöydät ja tuttujen tapaaminen. Mediaohjel-
ma, kunniavieraat ja kirjoittaohjelma saivat myös 
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osakseen paljon kiinnostusta, mikä jälleen heijas-
telee kävijäkunnan monimuotoisuutta aina kirjaili-
joista rivifaneihin. 

Kaiken kaikkiaan kävijät arvioivat tapahtuman 
sujuneen hyvin, ja etenkin kunniavieraista ja puhe-
ohjelmasta pidettiin. Neljännes koki tapahtuman 
erinomaisena. Myyntipöytien lisäksi myös tiedotta-
misen koettiin olleen pääosin toimivaa. 

Palautteessa monien kokemukset samoista asi-
oista olivat välillä melko vastakkaisia. Kävijöitä vai-
vasivat eniten tapahtumapaikan rakennusten (Ago-
ra, Natura ja Quantum) sokkeloisuus ja jokseenkin 
heikko esteettömyys. Tilan karttojen saaminen oli 
coniteallekin työn takana, mikä vaikutti ohjelma-
kirjan kartan tarkkuuteen. Mahdolliseen seuraa-
vaan Turun Finnconin ohjelmakirjaan pyritäänkin 
saamaan selkeät kartat, joihin kaikki tarpeellinen 
on merkitty kunnolla. Myös helle tukaloitti oloa, 
kun luentosalien ilmastoinnit paljastuivat riittä-
mättömiksi ja iltabilepaikkakin oli kuuma. Iltabilei-
den osalta erään ohjelmanumeron peruuntuminen 
myös harmitti monia. 

Palautteessa näkyivät monet sellaiset seikat, jot-
ka haastoivat myös coniteaa: vaikka yliopiston ra-

vintola lopulta saatiin auki, ei se ollut aivan varau-
tunut kävijöiden määrään. Tämä näkyikin kävijöille 
jonoina, pahvilautasina ja ruoan loppumisena. Vii-
konlopusta selvittiin kuitenkin vastoinkäymisistä 
huolimatta. Tilausta olisi ollut myös laajemmalle tie-
deohjelmalle varsinaisen akateemisen ohjelmalin-
jan oheen, ja harmillista olikin se, ettei paikallisilta 
yliopistoilta saatu pyynnöistä huolimatta houkutel-
tua tiedettä popularisoivia ohjelmanpitäjiä.

Kävijät löysivät laajasta ohjelmistosta monenlai-
sia suosikkeja: kunniavieraiden ohjelmat, etenkin 
Future Women, naamiaiset, Suuri Suomi-scifi kes-
kustelu, Avaruussodankäynti – Definitiivinen Ver-
sio, Noitia, noitia!, Suklaata, suomuja ja mikrolon-
keroita, Doctor Who Undressed, Deadpool panee 
paremmaksi, Kuuluisuuden kirot, Ennen Black Pant-
heria ja Get Outia. Riverside Castle -kuoron esiinty-
minen nousi kuitenkin usean vastaajan suosikiksi. 
Myös kissaohjelmat pääsivät monen lempiohjelmi-
en joukkoon.

Finncon 2018:n coniteaan saa yhteyden osoitteessa 
pj@2018.finncon.org.

Tilastotietoa Finnconin kävijäkyselyyn vastanneista. Vastausten valossa keskimääräinen Finncon-kävijä on 26–35 
vuotias, yksin liikkeellä oleva nainen, joka vierailee tapahtumassa vakituisesti. 
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