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SISSEJUHATUS
Pärnu Jääfestival oli Pärnu turismiklastri laiaulatuslik koostööprojekt, mille eesmärgiks
oli vähendada Pärnumaa turismi hooajalisust, elavdada ettevõtlust, arendada
turismiasjaliste koostööd ning seeläbi turundada Pärnumaad. 18.–27. veebruaril 2011.
aastal toimunud festivali programmi raames korraldati kümneid kultuuri- ja
spordisündmusi, kontserte, näituseid, töötube, filmiõhtuid ja väljasõite maakonda.
Rahvusvahelises praktikas on sündmustega kaasnevaid mõjusid uuritud paarkümmend
aastat ning uurijad tunnistavad, et majanduslike mõjude kõrval tuleb välja selgitada
sotsiaalsed mõjud, mis jäävad sündmust võõrustava kogukonna kanda. Sündmuste
sotsiaalsete mõjudena on määratletud mistahes muutusi kohalike elanike elukvaliteedis,
hõlmates nii majanduslikke tulemusi kui keskkonnamõjusid, ning mis mõjutavad
kohalike

elanike

üldist

reaktsiooni

sündmuste

suhtes.

Festivalide

ja

kultuurisündmustega kaasnevad sotsiaalsetele mõjudele lisaks kultuurilised mõjud, mis
tekivad sündmuse, külastajate ja kohalike elanike vastastikuse toime tulemusena.
Eestis sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise metoodika ning praktilised
näited lõputöö autorile teadaolevalt puuduvad. Pärnu Jääfestival kuulus Eesti
Konjunktuuriinstituudi poolt 2011. aastal läbi viidavasse laialdasse kultuuri- ja
spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju uuringu valimisse, kuid selle uuringu
eesmärk on hinnata sündmuste majanduslikke mõjusid.
Lõputöö autor on teema valikul lähtunud teema aktuaalsusest, originaalsusest ja soovist
anda isiklik panus kodulinna arengusse. Uuritav teema on vajalik ja praktiliselt
kasutatav, võimaldades Pärnu Jääfestivali korraldajatel (sh Pärnu Linnavalitsusel, kes
on panustanud festivali turundamisega) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
terviklikult.

Pärnu linna elanikele on Pärnu Jääfestivali sotsiaal-kultuuriliste mõjude välja
selgitamine samuti vajalik, kuna sündmuste korraldamisega kaasneb kohaliku
kogukonna jaoks nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid. Kohalike elanike poolt
tajutud mõjude välja selgitamine võimaldab korraldajatel järgmiste sündmuste
planeerimisel selle mõjusid optimeeerida, aidates tõsta nii linnaelanike elukvaliteeti kui
tagada festivali jätkusuutlikkust.
Probleemist tulenevalt püstitatakse lõputööle järgmine hüpotees: Pärnu Jääfestivalil on
kohalikule kogukonnale positiivne sotsiaal-kultuuriline mõju. Lõputöö eesmärk on
selgitada välja Pärnu Jääfestivali sotsiaalne-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale
ning vastavalt uuringu tulemustele välja töötada ettepanekud negatiivsete mõjude
minimeerimiseks ja positiivsete mõjude maksimeerimiseks järgmiste sündmuste
korraldamisel. Eesmärgist lähtuvalt on lõputööle püstitatud järgmised ülesanded:
1) jätkusuutlike ja kohalikku kogukonda toetavate sündmuste korraldamist ja
sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamist käsitleva kirjanduse
läbitöötamine, mõistete defineerimine ning teoreetiliste lähteseisukohtade
lahtimõtestamine;
2) erinevate

sündmuste

sotsiaal-kultuuriliste

mõjude

hindamismetoodite

võrdlemine ja sobiva uurimismeetodi välja selgitamine;
3) Pärnu linna elanikke hõlmava sotsiaal-kultuurilisi mõjusid käsitleva uuringu
ettevalmistamine ja läbiviimine;
4) Pärnu Jääfestivali peakorraldajatega intervjuu ette valmistamine ja läbi
viimine;
5) saadud tulemuste analüüsimine, arutlemine ning järelduste ja soovituslike
ettepanekute tegemine.
Uurimisülesannete täitmiseks vajalik teoreetiline tagapõhi ja metoodika tugineb
peamiselt inglisekeelsel sündmuste korraldamist ja hindamismeetodeid käsitleval
erialasel kirjandusel ja teaduslikel artiklitel. Üldtunnustatud autorid selles valdkonnas
on Donald Getz, John Allen, William O´Toole jt. Sihtkoha positsioneerimist sündmuste
abil on uurinud Leo Jago jt (Austraalia 2002) ja Andres Kuusik jt (Eesti 2010).
Festivalide ja sündmuste mõjusid käsitlevad uuringud on avaldatud järgmiste autorite
poolt: Thomas Delamere (Austraalia, 2001), Liz Fredline jt (Austraalia, 2005), Katie
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Small jt (Austraalia, 2005) ja Katja Pasanen jt (Soome, 2009). Töö koostamisel on
kasutatud Interneti materjale (Säästva Arengu Instituudi interneti-sõnastik, Pärnu
Jääfestivali koduleht, Statistikaameti andmebaas, ajakiri Diplomaat, LVM Kinnisvara
koduleht, veebipõhine kaarditarkvara Google Maps)

ning Pärnu Jääfestivali

planeerimisega seotud dokumente, festivali kontseptsiooni ja kokkuvõtet, millest
viimane ei ole avalikult publitseeritud.
Lõpuöö koosneb kolmest osast. Teoreetiline osa jaguneb neljaks alapeatükiks, mis
annavad ülevaate põhimõistetest, teoreetilistest lähtealustest ja seisukohtadest erinevate
autorite poolt, ning käsitlevad sotsiaal-kultuuriliste mõjude tekkimist sündmuste ja
võõrustava kogukonna vaheliste suhete tulemusena, sündmuste sotsiaal-kultuuriliste
mõjude hindamismeetodeid ja rahvusvahelist praktikat ning sotsiaal-kultuuriliste
mõjude optimeerimist kogukonda toetava sündmuse planeerimisel.
Empiiriline osa koosneb neljast alapeatükist, ning see algab Pärnu Jääfestivali
kontseptsiooni ja profiili tutvustamisega. Seejärel antakse ülevaade Pärnu linna elanike
sotsiaal-kultuuriliste mõjude uuringu taustast, metoodist ja korraldusest ning
analüüsitakse uuringu tulemusi. Viimasena esitatakse Jääfestivali kahe peakorraldajaga
läbi viidud intervjuude korraldus ja analüüs.
Kolmas peatükk sisaldab järeldusi uuringu ja intervjuude tulemustest, arutelu ja
soovituslikke ettepanekuid sotsiaal-kultuuriliste mõjude optimeerimiseks järgmiste
sündmuste korraldamisel ja edasiste uuringute läbi viimiseks. Tööd illustreerivad
joonised ja tabelid. Töö neli lisa sisaldavad kohalike elanike sotsiaal-kultuuriliste
mõjude uuringu ja festivali peakorraldajatega läbi viidud intervjuu küsimustikke ning
kaarte Pärnu linnaosadest ja Jääfestivali alaürituste toimumispaikadest.
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1. SÜNDMUSTE SOTSIAAL-KULTUURILISTE MÕJUDE
HINDAMISE TEOREETILISED LÄHTEALUSED
1.1. Sündmuste ja kohaliku kogukonna vahelised suhted
Sündmust on defineeritud kui kindlatele sotsiaalsetele või majanduslikele eesmärkidele
vastavat hoolikalt planeeritud pidustust või üritust (Carlsen 2004: 247). Getz`i (2008:
404) järgi on planeeritud sündmused ajalis-ruumilised nähtused, millest igaüks on
ainulaadne oma toimumispaiga, inimeste ja korraldamismeetodite vastastikuse toime
tõttu, sisaldades kujunduselemente ja programmi, ning kui mõnede avalike pidustuste
(nt

kogukonna

festivalid)

eesmärgiks

on

edendada

kodanikuuhkust

ja

ühtekuuluvustunnet, siis teised on kavandatud võistlemise, lõbutsemise, meelelahutuse,
äri või sotsialiseerumise eesmärgil.
Soovi kogeda uusi elamusi ja tegevusi on peetud üheks olulisemaks ajendiks, miks
inimesed reisivad. Getz (Samas: 403) on märkinud, et sündmused figureerivad olulise
turismi motivaatorina silmapaistvalt enamiku sihtkohtade arengu- ja turundusplaanides.
Sündmused, mille fookuses on kohalik kultuur või traditsioonid, on kõige tavalisem
vahend paikkonnale tähenduse andmiseks ja selle identiteedi tugevdamiseks (Richards,
Palmer 2010: 370). Inimese sihtkoht võib olla konkreetne sündmus, kuid Kuusiku jt
(2010: 61) arvates saab geograafilist piirkonda käsitleda kui tasuta tootenäidist, mis
antakse kliendile põhitootega kaasa, suurendades korduvkülastuse tõenäosust juhul, kui
külastajale geograafiline piirkond meeldis.
Dodds ja Joppe (2001: 262) järgi on sündmused linnade arengustrateegiates kolme
kõige tähtsama strateegilise tegevuse seas: laiaulatuslike rajatiste ja taristute arendamine
(konverentsikeskused, rannapiirkondade arendused, akvatooriumid ja festivalide
platsid); suursündmuste ja festivalide võõrustamine (keskendudes kunstile ja spordile);
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linna põnevana näitava maine turundamine ja müümine (keskendudes meelelahutusele
ja etendustele, mida linnal on pakkuda).
Sündmusi on liigitatud mitmel erineval viisil – nii suuruse, eesmärgi kui ulatuse järgi.
Turismi arengustrateegiate vaatenurgast lähtuvalt rühmitab O´Toole (2011: 50–52)
sündmused viieks kategooriaks: kohalikele elanikele suunatud kogukonna sündmused
(community events); riiklike või kohalike võimude vastutusalasse kuuluvad ametlikud
või tsiviilsündmused (official or civic events); suure osavõtjate arvu, meediakajastuse ja
majandusliku mõjuga suursündmused (major events), mis sageli on laienenud hallmarksündmusteks, kasvades välja kohaliku kogukonna või huviguppide üritustest;
ärisündmused (business events), millest osad omavad suurt mõju kohalikule
kogukonnale suure rahvusvahelise osavõtu tõttu; eri- või turismisündmused (special or
touring events).
Mõistet „hallmark“ on Getz (2005, viidatud Getz 2008: 407 vahendusel) kirjeldanud
kui sündmust, mis omab sellist tähtsust, traditsiooni, atraktiivsust, kvaliteeti ja avalikku
tähelepanu, et annab toimumispaigale, kogukonnale või sihtkohale konkurentsieelise,
ning aja jooksul võivad sündmus ja sihtkoht muutuda lahutamatult seotuks nagu Mardi
Gras ja New Orleans. Getz (2008: 408) on juhtinud tähelepanu, et kui suursündmused
on tavaliselt ülemaailmse orientatsiooniga, nõudes konkureerivaid pakkumisi, et "võita"
õigus neid ühekordselt võõrustada, siis hallmark-sündmused ei saa eksisteerida
sõltumatult võõrustavast kogukonnast, ning olles atraktiivsed peamiselt kohalikele
elanikele, on kohalikud või regionaalsed sündmused kinnistunud ühele kohale.
Mitmed maailmakuulsad festivalid ja karnevalid on välja kasvanud kohalikest
traditsioonidest ja sündmustest. Maailma suurim talvekarneval Quebec Winter Carnival,
mida on peetud alates 1894ndast aastast, on kohalike elanike populaarsest talvepeost
lumepallina kasvanud oluliseks turismi ja linna majandustegevust edendavaks
sündmuseks Quebec´i linnas, sisaldades lisaks talvespordile ja lumeskulptuuride
valmistamisele kohalikel traditsioonidel põhinevaid tegevusi nagu kanuude ja
koerarakendite võiduajamisi (The Largest ... 2011).
Dodds ja Joppe (2001: 262) on toonud välja, et kuna turunduse eesmärk on meelitada
nii palju inimesi kui võimalik külastama erinevaid atraktsioone ja sündmusi, aidates
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täita konverentsikeskusi, spordistaadione ja hotellitube, on üldised eesmärgid suures
osas majanduslikud (töökohtade loomine ja tulude genereerimine). Sündmuse mõjud
siiski kannab kohalik elanikkond, keda tavaliselt sihtkoha turundajad ei puuduta, kuna
liigagi sageli nõuavad nende volitused külastajate arvu ja nende viibimise kestuse
suurendamist, mitte elanike elukvaliteedi tõstmist (Joppe, Haywood 1996, viidatud
Dodds, Joppe 2001: 262 vahendusel).
Gursoy jt (2004: 177) poolt läbi viidud uuring näitas, et sündmuste korraldajad arvavad,
et sündmused toovad kohalikule kogukonnale rohkem sotsiaalset kasu, kui tekitavad
sotsiaalseid kulusid, ning ei näe festivale ja üritusi kohalikele elanikele sotsiaalseid
probleeme tekitavate tegevustena. See tuleb sellest, et enamus festivale kestab ühe või
mõned päevad ning korraldajad ei usu, et paari päeva jooksul võib mingeid suuri
sotsiaalseid probleeme tekkida (Samas: 177). Allen jt (2011: 60) on märkinud, et
sündmused ei toimu vaakumis, vaid puudutavad peaaegu kõiki külgi elus, nii
sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke, keskkonna kui poliitilisi, ning neil võib olla
soovimatuid tagajärgi, mis võivad tulemuseks anda avalikku tuntust ja meedia
tähelepanu valedel põhjustel.
Sihtkoha positsioneerimisel sündmuste abil on Jago jt (2002: 123–124) poolt läbi viidud
uuringu järgi olnud edukad sündmused, mis juhivad tähelepanu sihtkohale, edendavad
sissetulevat turismi, loovad sihtkoha mainet, on kooskõlas sihtkoha kuvandiga, on
laialdaselt kajastatud läbi meedia, loovad võimalusi täiendavateks sündmusteks ja
naudivad kogukonna toetust, ning kõige tähtsamaks eduteguriks osutus kohaliku
kogukonna toetus.
Small jt (2005: 67) on märkinud, et kogukonna rahulolematus ohustab sündmuste
pikaajalist edu isegi siis, kui need on majanduslikult elujõulised. Sündmuse
ebaõnnestumise hind võib olla katastroofiline, pöörates positiivse kasu negatiivseks
avalikuks tähelepanuks, poliitilisteks raskusteks või kulukateks kohtuasjadeks, seega on
kaasaegsete

sündmuste

korraldamisel

oluline

ülesanne

identifitseerimine, hindamine ja juhtimine (Allen jt 2011: 60).
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sündmuste

mõjude

1.2. Sündmuste sotsiaal-kultuurilised mõjud
Fredline jt määratlevad (2005b: 252) mistahes mõjusid, mis potentsiaaliaalselt
muudavad kohalike elanike elukvaliteeti, sotsiaalsete mõjudena, hõlmates nii
majanduslikke tulemusi (ka tööhõive võimalused) kui keskkonnamõjusid (nt prügiga
risustamine), kuna tõenäoliselt aitab selliste mõjude tajumine kaasa kohalike elanike
üldisele reaktsioonile ürituse suhtes.
IAIA (International Association for Impact Assessment) järgi on sotsiaalsed mõjud
muutused, mis avalduvad ühes või mitmes järgmises valdkonnas (Social impact...
2003:4):
a) eluviis – kuidas elatakse, töötatakse, mängitakse ja suheldakse üksteisega päevpäeva järel;
b) kultuur – jagatud ühised uskumused, tavad, väärtused, keel või murre;
c) kogukond – selle ühtekuuluvus, stabiilsus, iseloom, teenused ja võimalused;
d) poliitilised süsteemid – mil määral inimestel on võimalik osaleda nende elu
mõjutavate otsuste tegemisel, toimiv demokratiseerimise tase ja selleks
ettenähtud vahendid;
e) keskkond – õhu ja vee kvaliteet, toidu kättesaadavus ja kvaliteet, ohu tase või
risk, tolm ja müra, kanalisatsiooni piisavus, füüsiline ohutus, juurdepääs
ressurssidele ja kontroll nende üle;
f) tervis ja heaolu – mitte haiguse või puude puudumine, vaid täielik füüsiline,
sotsiaalne ja vaimne heaolu;
g) isiklikud ja varalised õigused – eelkõige see, kas inimesed on majanduslikult
mõjutatud või kas neil on isiklikke kogemusi ebasoodsasse olukorda
sattumisega, mis võib vastuolus olla nende kodanikuvabadusega;
h) hirmud ja püüdlused – arusaamad ohutusest, hirmud oma kogukonna tuleviku
pärast ning püüdlused enda ja oma laste tuleviku heaks.
Kohalike elanike varalisi õigusi mõjutab eelkõige sündmuste toimumisega kaasnev
majanduslik kasu, mis vastavalt Gunn ja Var (2002: 18) definitsioonile on „rahalises
väärtuses mõõdetav vara või tulu juurdekasv, kui piirkonnas viibivate inimeste arv
ületab tavapärase taseme“. Kohaliku kogukonna sissetulekuid vähendab liiga suur
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impordi osakaal (sisseostetud kaubad või teenused) ning kui raha ei võeta kasutusele või
see kulutatakse väljaspool piirkonda (Wood, Thomas 2009: 150). Sündmuste
toimumisest on võõrustavale piirkonnale seega vähe majanduslikku kasu või see
puudub üldse, kui sündmuse korraldamisel ei kaasata kohalikku kogukonda (kohalikke
ettevõtteid, tööjõudu, ressursse), mistõttu lekivad sündmuste külastajate poolt tehtud
kulutused piirkonnast välja.
Suure osavõtjate arvuga suursündmused võivad tuua piirkonda suure tulu või vara
juurdekasvu, kuid häirida kohalike elanike igapäevast elu. Vastavalt Dodds´le ja
Joppe´le

(2001:

262)

on

„turistid

kurnavad

olendid“

ning

ülerahvastatus,

liiklusummikud ja müra sündmust võõrustavas sihtkohas on pandud külastajate
sissevoolu arvele (Tassiopoulos, Johnson 2009: 79), seega on sündmuste mõjud üsna
sarnased turismi mõjudega, mis võivad olla nii positiivsed (nt tulude suurenemine,
tööhõive suurenemine) kui negatiivsed (nt antisotsiaalse käitumise suurenemine,
prügiga risustamine).
Delamere (2001: 36) on juhtinud tähelepanu, et festivalide sotsiaalsed mõjud on palju
spetsiifilisemad, rohkem võõrustavale kogukonnale suunatud ja keskendunud ning
kajastavad suurema hulga kohalike elanike hoiakuid kui üldised turismi sotsiaalsed
mõjud, ning on jaganud sündmuste tulemusel kohalikule kogukonnale avalduvad
sotsaalsed mõjud sotsiaalsed kasuks (positiivsed mõjud) ja sotsiaalseks kuluks
(negatiivsed mõjud).
Festivalide sotsiaalseid kulusid on Delamere (2001: 28) kirjeldanud järgnevalt: kohalike
elanike tavapärase rutiini häirimine ja nende ellu sissetikkumine; kogukonna
ülerahvastatus festivali ajal ja lõõgastusvõimaluste ülekoormamine; kogukonna
privaatsuse vähenemine külastajate sissevoolu tõttu; liikluse, müra ja prügi suurenemine
vastuvõetamatule

tasemele;

festivalil

kasutatud

kohalike

inimressursside

ülekoormamine.
Festivalidega kaasneva sotsiaalse kasu on Delamere (Samas: 29) identifitseerinud nii
kogukonnast kui üksikisikust lähtuvalt (vt tabel 1.1 lk 11). Festivalid toovad kogukonda
pidevalt sisse positiivset kultuurilist mõju, annavad kogukonnale erilisuse ja identiteedi,
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parendavad kogukonna sidusust ja elukvaliteeti ning võimaldavad üksikisikul saavutada
isiklikku heaolu läbi tunnustuse, sotsialiseerumise ja kultuurilise arengu.
Tabel 1.1. Kogukonna ja üksikisiku sotsiaalne kasu.
Kogukonna kasu

Üksikisiku kasu

a) maine suurenemine
b) identiteedi tugevnemine
c) positiivse kultuurilise mõju
d)
e)
f)
g)

a) kohtumine festivali esinejate ja
b)
c)
d)

saamine
unikaalne ja eriline olemine
heaolu tajumine
pidutsemine ja tähistamine
elukvaliteedi paranemine

e)
f)
g)

töötajatega
uute ideede saamine
uute tegevuste õppimine ja kogemine
mitmekesiste kultuurielamuste
saamine
isiklik uhkustunne ja tunnustamine
festivalil osalemisega
isiklik tervis ja heaolu
uute kultuuriliste oskuste ja talentide
arendamine

Allikas: Delamere (2001: 29).
Small jt (2005: 67–73) järgi eksponeerivad festivalid kogu sihtkoha koos selle
kogukonnaga, mille tõttu on turistide, sihtkoha ja kohaliku elanikkonna unikaalse
vastastikuse

mõju

tulemusena

reaalne

võimalus

sotsiaal-kultuuriliste

mõjude

tekkimiseks järgmistes valdkondades:
a) kogukond – suurenenud töö- ja ärivõimalused; suurenenud kaupade ja teenuste
valik; kaupade ja teenuste hinnatõus; suurenenud kohaliku elanikkonna
uhkustunne;
b) puhke-

ja

lõõgastusvõimalused –

meelelahutusvõimaluste

suurenemine,

olemasolevate puhke- lõõgastusvõimaluste suurem kasutamine tulevikus;
c) taristu – olemasolevate avalike ehitiste restaureerimine, avalike rajatiste
kõrgemal tasemel hooldamine;
d) tervis ja ohutus – suurenenud kuritegevus ja vandalism, suurenenud politsei
kohalolek;
e) kultuur – mõjud kogukonna mainele ja kultuurilisele identiteedile, kohalike
suurenenud huvi piirkonna kultuuri ja ajaloo vastu, kohalike suurem teadlikkus
võimalikest kultuurilistest tegevustest, õpetlike kogemuste saamine koostoimes
külastajatega.
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Seega on sündmuse sotsiaalsed mõjud selle tagajärjel võõrustava kogukonna
elukeskkonnas ja igapäevase elus toimuvad muutused. Festivalide ja kultuurisündmuste
tagajärjel lisandub sotsiaalsetele mõjudele kultuuriline mõõde ning sotsiaal-kultuurilisi
mõjusid saab identifitseerida nii üksikisiku, kogukonna kui selle elukeskkonnast
lähtuvalt.
Sündmuste liigi järgi selle mõju suurust kujutav joonis 1.1 näitab, et mida suurema
osavõtjate arvuga sündmus on, seda suurem on selle mõju võõrustava kogukonnale ning
mida rohkem on kohalikud elanikud sellega seotud, seda enam sündmus kohalikust
kogukonnast sõltub. Ühekordne suursündmus võib toimuda sõltumatult võõrustavast
kogukonnast nii, et kohalikele elanikele jäävad kanda vaid sündmuse sotsiaalsed kulud,
kuid perioodiliselt toimuvate hallmark-sündmuste korraldamisel ei tohi selle tagajärjel
avalduvaid mõjusid tähele panemata jätta, sest need ei saa eksisteerida sõltumatult
võõrustavast kogukonnast.

Suur
Külastajate arv
Sündmuse
mõju
võõrustavale
kogukonnale

Sündmuse sõltuvus
kogukonnast

Väike
Kohaliku kogukonna
sündmused

Hallmark-sündmused

Suursündmused

Sündmuste liigid

Joonis 1.1. Sündmuste mõju võõrustavale kogukonnale sündmuste liigi järgi (autori
koostatud; vastavalt Allen jt (2011), Delamere jt (2001), Fredline jt (2005ab), Small jt
(2005), Getz (2005, 2008) töödele).
Sündmused võivad külastajate sissevoolu kaudu panna sihtkohale suure koormuse,
hõivates kohalike elanike ruumi, kuid võivad ka ruumi juurde luua nii füüsiliselt kui
sümboolselt. Festivalid elustavad avalikku ruumi ning konverentsid ja kokkusaamised
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loovad ja tugevdavad sotsiaalseid võrgustikke (O´Toole: 2011: 17). Sageli nõuavad
üritused eriotstarbelisi rajatisi (nt konverentsikeskused ja spordiareenid) ning nende
rajatiste haldamine kutselisi ühinguid, luues karjäärivõimalusi (Getz 2008: 404).
Richards ja Palmer (2010: 476) on märkinud, et ürituste programmid vajavad
sümboolset loomingulist ruumi (creative space), mis ühendab kultuuriinstitutsioonid,
sündmuse korraldajad ning ühiskondlikud ja tavapärased kokkusaamiskohad, tekitades
sünergia, mis stimuleerib ja pakub uusi impulsse, mõjutades kogu linna kultuuri.
Festivalide ja kultuurisündmuste sotsiaal-kultuurilised mõjud võõrustavale kogukonnale
võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed ehk võivad tuua kohalikule kogukonnale nii
suurt sotsiaalset kasu kui tekitada suuri sotsiaalseid kulusid. Seetõttu ei saa
majanduslike eesmärkide saavutamise kõrval jätta tähelepanuta kohalikku kogukonda.
Sündmuste soovimatute tagajärgede, mis võivad positiivse kasu pöörata negatiivseks,
ära hoidmiseks ning kohalike elanike elukvaliteedi tõstmiseks on festivalide ja
sündmuste korraldajate peamine ülesanne nende mõjude välja selgitamine, hindamine ja
juhtimine.

1.3. Sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamine ja rahvusvaheline
praktika
Vastavalt Getz´i (2008) poolt koostatud ülevaatele sündmuste mõjusid käsitlevast
kirjandusest ja uurimistöödest, on sündmuste mõjude uurimisega tegeletud alates
1970ndate

aastate lõpust. Sündmuste majanduslik mõju oli esimene teema, mida

põhjalikult uuriti (Getz 2008: 420) ning majandusliku mõju uuringud selles valdkonnas
on siiani ülekaalus (Allen jt 2011: 492-493).
Allen jt (Samas: 492) on toonud välja, et kuigi majandusliku mõju hindamine
kirjanduses ja praktikas domineerib, on tulemuste kolmikmõõde (triple bottom line)
sündmuse majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna mõjude hindamiseks üha enam
tunnustatud nii teadlaste kui valitsuste poolt. Tulemuste kolmikmõõde on põhimõte,
mille kohaselt ettevõtte või mõne muu organisatsiooni terviklikku tulemust tuleb mõõta
peale majandusnäitajate ka keskkonna ja sotsiaalsete kriteeriumite alusel (Säästva...
2011).
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Carlsen defineerib (2004: 247) sündmuste hindamist mingi väärtuse määramisena, mis
põhineb majanduslikel ja/või sotsiaalsetel tulemustel ja rõhutab, et hindamised peaksid
olema vahendid, mille kaudu sündmuste juhtijad ja korraldajad õpivad parendama
üritusi või festivale, mida nad organiseerivad ning arengu ergutamiseks peab
hindamisprotsessis kasutama kriitilist lähenemist.
Hindamist saab läbi viia erinevatel etappidel, nii sündmuse eelsel perioodil kui
sündmuse toimumise ajal, kuid enamus hindamistest keskendub neile etappidele, kus
planeerimise ja juhtimise tulemused on kulmineerunud (Samas: 247). Sündmuse
mõjusid kohalikule kogukonnale hinnatakse enamasti peale sündmuse toimumist, kuna
retrospektiinve (tagasivaatav) hindamine võimaldab Small jt järgi (2005: 68)
korraldajatel mõista sügavamalt probleeme, mis kogukonda puudutavad, andes teavet
nii positiivsete kui negatiivsete mõjude suhtelisest tähtsusest võõrustava kogukonna
jaoks, ning aitab korraldajatel arendada positiivseid mõjusid maksimeerivaid ja
negatiivseid mõjusid minimeerivaid tulevikustrateegiaid.
Chacko ja Schaffer (1993, viidatud Delamere jt 2001: 36 vahendusel) on märkinud, et
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid peaks hindama pidevalt ning festivali tuleb hinnata
eelkõige selle edu järgi, kuidas festival kogukonna arengut edendab. Kui sündmuste
tõttu kogukonda tulnud majanduslikku mõju saab välja arvutada rahalistes ja arvulistes
näitajates (nt külastajate kulutused, ettevõtete käibe kasv, töökohade arv) ning turismi
edendamist väljendavad majutusasutuste täituvus ja külastajate arv, siis sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude välja selgitamine on keerulisem.
Holden (2004; viidatud Richards, Palmer 2010: 338 vahendusel) väidab, et kultuuri
väärtust saab mõista kolmel viisil: 1) tegelik väärtus (kultuuri subjektiivne väärtus –
intellektuaalne, emotsionaalne, spirituaalne); 2) instrumentaalne ehk vahendiks olev
väärtus (kultuur teiste eesmärkide jaoks – regeneratsioon, kuvand, sotsiaalne sidusus);
3) ühiskondlik väärtus (protsess või väärtus, mida organisatsioon loob suheldes
avalikkusega).
Richards ja Palmer

(2010: 366) on jaganud sotsiaalsete mõjude hindamistehnikad

kolme kategooriasse: uuringud kohalike elanike arusaamadest sündmuse mõjust nende
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elukvaliteedile, sündmuse tõenäoliste sotsiaalsete tagajärgede hindamine ning tehnikad,
mis püüavad sotsiaalsetele mõjudele rahalist väärtust määrata.
Sotsiaalsetele mõjudele kogust määrata ei ole lihtne, seetõttu on neid raske objektiivselt
mõõta (Schlenker jt 2010: 7). Freadline jt (2005a: 7) on toonud välja, et sotsiaalsed
näitajad kalduvad olema vähem operatsionaliseeritavad kui majanduslikud ja
keskkonnaalased, seetõttu tuleb mõjude mõõtmiseks, mida otse mõõta ei saa, kasutada
mõjude tasemest ülevaadet andvaid näitajaid tähenduses "mõju mõõdik või märkija",
mida saab pidada operatsionaliseerimiseks.
Mitmeid sotsiaalsete mõjude näitajaid saab siiski ka mõõta, standardiseerida ja
summeerida (Samas: 10; Allen jt 2011: 492): protsent sündmusel osalenud kohalikest
elanikest; registreeritud kuritegevus seoses sündmusega või intsidendid seoses
ülerahvastatusega; protsent sündmuse jaoks lepinguliselt kaupu tarninud ja teenuseid
osutanud kohalikest ettevõtetest; jõupingutused, et vähendada negatiivseid välismõjusid
(nt lisaühistransport); rahasse arvutatud kaotatud aeg liiklusummikutes; sündmusega
lisandunud uute teenuste väärtus; teenuste väärtus, mida kohalikud elanikud sündmuse
ajal tarbida ei saanud; meediakajastuse kogus ja kvaliteet; kohalike elanike arv, kes
töötasid sündmusel vabatahtlikena (oskuste arendamine, sotsiaalsed võimalused,
altruism); protsent sündmusega seoses palgalise tööga hõivatud olnud kohalikest
elanikest.
Selline meetod võimaldab küll sündmuse sotsiaalseid mõjusid kvantitatiivselt mõõta,
kuid Ohmann jt (2006, viidatud Schlenker jt 2010: 6 vahendusel) on juhtinud
tähelepanu, et nii mõõta saab vaid teatud osa sotsiaalsetest mõjudest. Enamasti
kasutatavad sotsiaalsete mõjude näitajad on võõrustava kogukonna arusaamad ja
hoiakud (nt Delamere jt 2001, Small jt 2005, Sherwood 2007 jt, Pasanen jt 2009,
Schlenker jt 2010). Schlenker jt (Samas: 7) järgi on selline lähenemine sotsiaalsete
mõjude hindamisel olulise tähtsusega, võimaldades kohalikel elanikel iseloomustada
mõjusid, mida konkreetne sündmus neile avaldas.
Kogukonna arusaamade ja hoiakute hindamiseks tuleb kõigepealt välja selgitada
kogukonnale avalduvad võimalikud mõjud, mida tahetakse hinnata, ning seejärel need
operatsionaliseerida, defineerides kogukonnale avalduvad võimalikud mõjud selliselt, et
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neid saaks kvantitatiivselt mõõta. Small jt (2005: 70) poolt loodud festivalide
sotsiaalsete mõjude hindamise raamistik (SIE – Social Impact Evaluation) hõlmab kuut
etappi:
1. Kirjeldamine – festivali või sündmuse tunnuste kirjeldamine (sündmuse tüüp,
pakutavad tegevused, toimumispaik ja aeg, füüsiline paiknemine, geograafiline
asend, festivali või sündmust korraldavad organisatsioonid ja selle rahastamise
struktuurid).
2. Profileerimine

–

sihtkoha

profiilile

lisaks

võõrustava

kogukonna

elanikegruppide iseloomustamine, kes kõige tõenäolisemalt on festivalist
mõjutatud.
3. Identifitseerimine – võimalike mõjude ulatuse välja selgitamine, kasutades
kombinatsiooni erinevatest meetoditest (ajurünnak ekspertidega, intervjuud
ettevõtjate ja kogukonna esindajatega, olemasoleva kirjanduse analüüs).
4. Kaardistamine – mõjude kirjeldamine, mis tõenäoliselt festivaliga seoses
ilmnevad.
5. Hindamine – hindamise läbi viimine peale festivali toimumist, andmete
kogumine ja analüüsimine, positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest kokkuvõtte
ning järelduste tegemine.
6. Tagasiside – tulemuste edastamine sündmuse korraldajatele ja sidusgruppidele.
Sündmust võõrustava kogukonna arusaamade ja hoiakute mõõtmiseks kasutatakse
peamiselt astmestikel ehk skaaladel põhinevaid küsimuste tüüpe (Likerti skaala), kus
esitatakse erineva tugevusastmega väiteid, mille hulgast vastaja valib oma arusaamadele
sobivama (Delamere jt 2001, Small jt 2005, Sherwood 2007, Pasanen jt 2009, Schlenker
jt 2010). Delamere jt (2001) poolt loodud meetod (FSIAS – The Festival Social Impact

Attitude Scale) jagab sotsiaalseid mõjusid kirjeldavad väited kahte kategooriasse
(sotsiaalsed kulud ja sotsiaalsed kasud) ning vastajatelt küsitakse, kas nad eeldavad või
usuvad konkreetse mõju ilmnemist või mitte ja kui oluliseks nad seda hindavad.
Small jt (2005: 72) on juhtinud tähelepanu, et FSIAS-tehnika annab ülevaate kohalike
elanike eeldustest festivali mõjude kohta ja sellest, millised mõjud on neile olulised,
kuid ei ütle midagi selle kohta, kas need mõjud on positiivsed või negatiivsed ning
millises ulatuses need ilmnevad. Small jt (2005) poolt kogukonna arusaamade
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mõõtmiseks välja töötatud meetod (SIP – Social Impact Perception Scale) selgitab
välja, millises ulatuses vastaja arvates küsimuse all olev mõju ilmnes. Tabelis 1.2
toodud näitest on näha, et vastaja saab selliselt asetatud küsimusega hinnata, kas
sündmuse tagajärjel muutus tema igapäevases elus ilmnes, millises ulatuses ta seda tajus
ning kas see oli tema jaoks positiivne või negatiivne.
Tabel 1.2. Sotsiaalse mõju tajumise skaala.
Väide
Tänavad olid
festivali ajal
ülerahvastatud

Mõju ilmnemine
Ei
tea
Jah Ei

Mõju tase
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Allikas: Small jt (2005: 71).
Säästva arengu põhimõtteid järgides on kaasaegsed ürituste mõjude hindamise vahendid
mitmemõõtmelised, hõlmates nii majanduslikke, sotsiaalseid kui keskkonnamõjusid,
ning neis kasutatakse sotsiaalsete ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude välja selgitamiseks
eelpool toodud meetodit (Sherwood 2007, Pasanen jt 2009, Schlenker jt 2010) .
Austraalias 2005. aastal Sustainable Tourism Cooperative Research Centre (STCRC)
poolt välja töötatud festivalide ja sündmuste hindamise vahend ENCORE Festival and
Event Evaluation Kit (Schlenker jt 2010) ja 2007. aastal Victoria Ülikooli professor
Peter Sherwood´i poolt doktoritööna arendatud erisündmuste hindamise meetod Triple
Bottom Line (TBL) Evaluation of the Impact of Special Events (Sherwood 2007)
kasutavad kohaliku kogukonna hoiakute ja arusaamade välja selgitamiseks tabelis 1.2
esitatule sarnaseid skaalasid.
Kui TBL´i küsimustikus palutakse vastajal hinnata sündmuse mõju ainult sel juhul, kui
see ilmnes, siis ENCORE´i ankeedis palutakse hinnata ka sündmuse mõju
mitteilmnemist. TBL on sobivam suurürituste sotsiaalsete mõjude hindamiseks,
ENCORE

käsitleb festivalidega ja sündmustega kaasnevaid sotsiaalseid mõjusid

põhjalikumalt ning on lisanud sotsiaalsetele mõjudele kultuurilised mõjud.
Nii TBL kui ENCORE on välja töötatud tulemuste kolmikmõõtme põhimõttel
(majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne) ning nende eesmärk on võimaldada hinnata
sündmuse tulemusi terviklikult ja hallata sündmusi jätkusuutlikult. Allen jt (2011: 508)
järgi on ENCORE rahvusvaheliselt tunnustatud festivalide ja sündmuste hindamise
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vahend, mis pakub kvaliteetset andmetöötlust sündmustega seotud kuludest.
Hindamisvahendi juhend (juhtnöörid ja küsimustikud) on avaldatud Sustainable
Tourism Cooperative Research Centre kodulehel, olles avalikult kättesaadavad.
Soomes 2009. aastal välja töötatud kultuurisündmuste mõjude hindamise vahend
Finnish Event Evaluation Tool (FEET) koosneb järgmistest komponentidest (Pasanen jt
2009): külastajate profiil ja motivatsioon, majanduslik mõju, sotsiaal-kultuuriline mõju.
Sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamismetoodikat on FEET–´ga edasi
arendatud veel holistlikumas suunas. Festivali sotsiaal-kultuurilised positiivsed ja
negatiivsed mõjud identifitseeritakse läbi kõikide sündmusega seotud osapoolte:
kohalike elanike, ettevõtjate, poliitikategijate ja ürituse korraldajate arvamuste ning
selgitatakse välja ka sündmuse külastajate motivatsioon ja profiil (Samas: 121).
Iga-aastaste sündmuste jaoks on kohaliku kogukonna arusaamade ja tajude uuringud
väärtuslikuks vahendiks, et identifitseerida ja käsitleda kogukonna muresid järgmise
sündmuse planeerimisel (Allen jt 2011: 73). Delamere (2001: 36) on juhtinud
tähelepanu, et kohalike elanike ja festvalide organiseerijate koostöö reageerides
kogukonna hoiakutele võib tugevdada võõrustava kogukonna ja festivali külaliste vahel
„heanaaberlikke“ sidemeid, mis suurendavad mõlema osapoole kasu ning on iga
festivali edu aluseks.

1.4. Sotsiaal-kultuuriliste mõjude optimeerimine
Sündmuse

korraldajate

ülesandeks

on

sündmust

planeerida

ja

läbi

viia

vastutustundlikult, et pälvida kohaliku kogukonna toetus ja tagada sündmuse
jätkusuutlikkus. Smith-Christensen (2009: 25) järgi tähistab mõiste „vastutustundlik
sündmus“ asukohakeskse iseloomuga sündmust, mis rakendab ennetavaid meetmeid
(ressursside

jagamise

kaudu)

kohaliku

arengu

toetamiseks,

maksimeerides

majanduslikud mõjud, minimeerides keskkonnamõjud ja optimeerides sotsiaalkultuurilised mõjud. Jätkusuutliku sündmusena on Smith-Christensen (Samas: 24)
defineerinud üritust, mida juhitakse autonoomse tsüklilise protsessina läbi korraldava
meeskonna, võõrustava kogukonna ja ürituse külastajate vastastikuse tegevuse ning
tagatakse vajalikud inimressursid, taristu ja rahastatus.
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Sündmused sõltuvad põhiliselt kolmest komponendist: sündmust korraldavast organist;
sündmust võõrustavast asukohast ja publikust (Smith-Christensen 2009: 23).
Vastutustundlik sündmus on tundlik võõrustava kogukonna majanduslike, sotsiaalkultuuriliste ja keskkondlike vajaduste suhtes ning on korraldatud sellisel viisil, et
optimeerib sündmuse tervikliku (positiivse) väljundi (Samas: 25). Richards´i ja Palmer´i
järgi (2010: 336–337) on sündmuse sisendiks ressursid, mida vajatakse sündmuse
lavastamiseks (töötajad, teenused, varustus, vabatahtlikud, programm); sündmuse
väljundiks sündmuse teenused või elamused (kultuurilised elamused, publiku osalemine
ja rahulolu); väljundi tagajärjeks on sündmuse mõju või tulemus, millele on tavaliselt
viidatud sündmuse või linna missioonis.
Linn, mis soovib saada sündmusterohkeks linnaks, peaks selleks platvormi üles ehitades
arvesse võtma järgmised olulised sammud (Richards, Palmer 2010: 473–479): visiooni
loomine, potentsiaali hindamine, riskide võtmiseks valmis olemine, võrgustiku
ehitamine, loomingulise ruumi (mitte füüsilise, vaid sümboolse) arendamine, osalemise
stimuleerimine, abi ja juhiste pakkumine kindlustamaks linna laiemate eesmärkide
toetamist sündmuste poolt, investeerimine inimestesse ja andekate inimeste hoidmine,
väljundi ja tulemuse monitoorimine, õppimine.
Riskide võtmiseks valmis olemine on Richards´i ja Palmer´i (Samas: 474–475) järgi
hädavajalik element dünaamiliseks arenguks sündmuste planeerimisel, võimaldades
arendada uusi visioone, jõustada ja volitada sündmuse asjaosalisi tegema uusi asju ja
saada regulaarselt uusi impulsse. Richards ja Palmer (Samas: 473) juhivad tähelepanu,
et visioon peaks siduma linna ja selle elanikud sündmuse programmiga ning potentsiaali
peaks hindama selle järgi, milliseid linna tegureid ja osapooli paremini kasutada uute
sündmuste loomisel ja vanade taastekitamisel.
Allen jt (2011: 103–104) on märkinud, et vähemalt eesmärkide selge avaldamine peaks
toetama iga sündmust ning need peaksid olema tingitud sündmuse osapoolte vajadustest
(nt klientide organisatsioonid, kohalik kogukond, valitsus erinevatel tasanditel,
potentsiaalsed osalejad ja külastajad, meediapartnerid, sponsorid ja vabatahtlikud), ning
visiooni ja missiooni loomine on juhtnööriks sündmuse loomisel ja läbi viimisel –
visioon kirjeldab, mida sündmuse korraldajad püüavad saavutada pikemas perspektiivis
ja missioon laiemas mõttes ülesannet, mida sündmuse korraldajad on endale seadnud.
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O´Toole 2011: 15) jagab strateegilised eesmärgid, mis suudavad sündmust toetada,
nelja kategooriasse: 1) kogukonna tugevdamine, 2) sündmuse jätkusuutlikkus ehk
säästlikkus, 3) majanduslik areng ja 4) turismi edendamine. Kogukonna tugevnemist
iseloomustavad tunnused on ürituse omamine või omaks võtmine, tahe olla sündmusega
seotud, sündmuste mitmekesistamine ja keskendumine sündmuste kvaliteedile ning
koostöö kohalike ettevõtjate vahel (Samas: 15).
Kohaliku omavalitsuse kogukonnale suunatud strateegiliste eesmärkidena on O´Toole
(Samas: 13) toonud järgmised näited: kogukond, mis naudib ja tähistab selle
mitmekesisust; tugev ja iseseisev kogukond; avalikud teenused ja võimalused, mis
vastavad kogukonna vajadustele; ligipääsetav ja aktiivne kesklinn; omavalitsuse ja
kogukonna koostöö jagatud sihtide saavutamiseks; elukestva õppe ergutamine.
Sündmuste jätkusuutliku arengu toetamine nõuab majanduslike, sotsiaal-kultuuriliste ja
keskkondlike eesmärkide tasakaalustamist strateegiatega, mis optimeerivad sündmuse
positiivsed ja minimeerivad negatiivsed mõjud (Smith-Christensen 2009: 25). Allen jt
(2011: 63-64) on toonud sotsiaal-kultuuriliste mõjude tasakaalustamise strateegiatena
välja rahva käitumise juhtimise hoolika planeerimisega (nt alkoholi üritusele kaasa
võtmise reguleerimine, politsei kohaloleku suurendamine, sündmuse programmi või
turundusstrateegia muutmine) ning ürituse omamise ja kontrollimise kogukonna poolt.
Allen jt järgi (Samas: 64) peaks kogukonnal olema peamine sõnaõigus sündmuste
planeerimisel ja korraldamisel, kuna sündmustel on ulatuslik mõju kogukonna
ühiskondlikule elule ning üldkasutatavatele hoonetele ja rajatistele. Saeed-Khan´i ja
Clements´i (2009: 144–146) poolt soovitatud jätkusuutliku sündmuse planeerimise
mudel (vt tabel 1.3 lk 21) koosneb neljast etapist: teostatavuse analüüs ja
uurimistegevus (sh sihtide, eesmärkide ja visiooni seadmine); kavandamine ja
kooskõlastamine (esialgne plaan); sündmuse teostamine; kokkuvõtte tegemine
(breakdown), hindamine, sündmuse mõjude ja pärandi ohjamine (legacy management).
Tabelis 1.3 lk 21 esitatud jätkusuutliku sündmuse planeerimise mudeli järgi peaks
kohaliku kogukonna kaasama läbi konsultatsiooniprotsessi juba sündmuse teostatavuse
analüüsi ja uurimistegevuse etapis. Sündmuse planeerimise esimesel etapil on SaeedKhan´i ja Clements´i (2009: 144–146) järgi suur mõju sündmuse jätkusuutlikusele, kuna

20

otsus sündmusega edasi tegeleda põhineb infootsingul, hindamisel ja eesmärkidel, mis
võivad kujundada sündmuse mahtu ja tüüpi, ning lisaks ka mõjusid, mis sündmusel olla
võivad.
Tabel 1.3. Jätkusuutliku sündmuse planeerimise mudel.
Planeerimise etapp
Teostatavuse analüüs
ja uurimistöö
tegemine
Kavandamine ja
kooskõlastamine

Teema
Majanduslik elujõulisus

Teostamine

Jäätmete käitlemine
Majanduslik elujõulisus
Tööjõuressurss
Pärandi ohjamine

Pärandi ohjamine ja
hindamine

Kogukonna kaasamine
Varustajate juhtimine

Hindamine

Komponendid
Ürituse kasumlikkus
Rahavoog, osapoolte investeeringud
Konsultatsiooniprotsess
Kohalikud versus väljaspoolt
piirkonda pakkujad
Säästlik poliitika
Taaskasutus
Ürituse kasumlikkus
Ürituse töötajad
Kogukonna kasutuses
rajatised/teenused
Hindamisemeetod

Allikas: Saeed-Khan, Clements (2009: 147).
Kohaliku kogukonna arusaam sündmusest sõltub Allen jt (2011: 49) järgi suurel määral
kogukonna osalemise tasemest ning sündmuse korraldajate jõupingutusest kaasata
kogukonda sündmuse planeerimisel, läbi viimisel ja hindamisel, kuna asjakohane
koostöö osapoolte vahel võimaldab ennetada paljusid potensiaalseid kogukondlikke
konflikte ja segadusi sündmuse suhtes ning tagab, et sündmus esitab kohaliku
kogukonna tõelist väärtust.
Kohalikul kultuuril ja kogukonnal põhinev sündmus lülitab enamasti kohalikud
elanikud sündmuse programmi kui teenusepakkujad ja esinejad läbi ettevõtluse või
kultuuriorganisatsioonide. Kogukonna kaasamiseks kõikidesse sündmuse planeerimise
etappidesse on Allen jt (Samas: 50–51) toonud välja kaheksa strateegiat:
1) osalemise hõlbustamine – vaba sissepääsu või soodushinnaga piletite
võimaldamine kas kogu kogukonnale või osale sellest (nt töötutele,
pensionäridele või tudengitele);
2) kogukonnale panustamise ja tagasiside andmise võimaldamine – avalikud
koosolekud, korraldajate suhtlemine kogukonna esindajatega, tagasiside
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andmise võimaldamine sündmuse kodulehel, kogukonna esindajate lülitamine
sündmust korraldavasse meeskonda;
3) sündmuse

programmi

lülitamine

–

sündmuse

programmi

elementide

kavandamine, mis vastavad mõne huvigrupi vajadustele (nt koolide osalemine
„hariduspäeval“); tasuta pinna võimaldamine mittetulundusorganisatsioonidele
ja

heategevusühingutele

(nt

annetuste

kogumiseks

või

uute

liikmete

värbamiseks);
4) premeerimine (incentives) – võistluste või konkursside korraldamise kaudu
erinevate kogukonna gruppide kaasamine (nt koolilapsed, kohalikud artistid või
sportlased jms);
5) abistamine ja teavitamine (outreach) – abikäepoliitika;
6) kogukonna arendamine ja suutlikkuse tõstmine (nt oskuste arendamine,
vabatahtlike koolitamine);
7) sündmuse kogukonnaga edaspidi lõimuda aitava sündmuse „sõprade“ või
„vilistlaste“ ühenduse loomine;
8) kohaliku ettevõtluse kaasamine.
Kogukonna kaasamine kõikidel planeerimise etappidel aitab luua kogukonnas omandija uhkustunnet sündmuse suhtes, samuti on oluline sündmusest saadud rahaline tulu
kohalikele ettevõtjatele, kui see viib partnerlusele ja edasisele toetusele kohalikus
ettevõtlusringkonnas (Jago jt 2002: 124).
Eelpool toodut kokku võttes on festivalide ja sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjude
optimeerimise peamisteks strateegiateks sündmuse külastajate käitumise juhtimine ja
kohaliku kogukonna kaasamine kõikidesse sündmuse planeerimise etappidesse.
Kogukonda kaasata saab paljudel erinevatel viisidel: konsulteerida ja kooskõlastada
kogukonnaga alates sündmuse teostatavuse analüüsimisest, lülitada sündmuse
programmi lisaks kohalikele ettevõtjatele ja esinejatele erinevaid kogukonna
huvigruppe, soodustada kohalike elanike sündmuse külastamist, kasutada premeerimist
või abikäepoliitikat ehk „ühe grupi ideede, tavade, käitumismudelite, tegevusvormide
suunamist teisele grupile eesmärgiga, et too need omaks võtaks või neist mõjutatult oma
mõttemaailma ja tegevust vormiks (Kolga 2008)“.
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2. PÄRNU JÄÄFESTIVALI MÕJU UURINGU ANALÜÜS
2.1. Pärnu Jääfestivali kontseptsioon ja profiil
18.–27. veebruaril 2011. aastal toimunud Pärnu Jääfestival oli Pärnu turismiklastri
laiaulatuslik koostööprojekt, kuhu olid kaasatud Pärnu linna ja maakonna ettevõtted,
omavalitsused, õppeasutused ning kultuuri- ja spordiorganisatsioonid. Üheksa päeva
kestva festivali programmi raames korraldati kultuuri- ja spordiüritusi, kontserte,
näituseid, töötube, filmiõhtuid ja väljasõite maakonda. Vastavalt Pärnu Jääfestivali
kontseptsioonile (Tomson jt 2010: 8) keskendus festival peamiselt väljaspoolt Eestit
külastajatele: kultuurituristidele (rahvuskultuur, mere ja jõega seotud lood-legendidtraditsioonid, kunst, muusika, kirjandus, käsitöö jmt), pereturistidele (suurim sihtgrupp),
aktiivse puhkuse turistidele, spordituristidele ja konverentsituristidele.
Pärnu Jääfestivali eesmärgiks oli vähendada Pärnumaa turisminõudluse hooajalisust,
elavdada ettevõtlust, arendada turismiasjaliste koostööd ning festivali kaudu turundada
Pärnumaad. Festivali ülesandeks oli: tõsta Pärnu tuntust nii rahvusvahelisel kui
kohalikul tasandil ja pälvida meedia tähelepanu; tõsta Pärnu külastatavust ja tuua Pärnu
pereturismi sihtkohana pildile; vähendada hooajalisust ja tuua külastajaid Pärnusse ka
madalhooajal; tutvustada Pärnu ja Pärnumaa mere- ja jõeäärseid paiku; algatada
koostööd Pärnu seltside, loomeettevõtete, omavalitsuste ja ettevõtete vahel, läbi
koostööprojekti ja osapoolte panuse tekib suurejooneline festival (Samas: 6-7).
Jääfestivali eesmärgi saavutamise strateegia (Samas: 9) oli järgmine:
1. Festival kestab pikema kohaoleku kindlustamiseks 9 päeva (2 nädalavahetust)
ning toimub talvel kõige külmemal ajal veebruari lõpus.
2. Festival sisaldab lisaks kultuuriprogrammile ja meelelahutusele mitmeid
võistlusi ja matku, töötubasid ja tegevuskeskusi ning iseseisvaid teemalaagreid.
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Alaüritused toovad kohale festivalil osalejad eelneva registreerimise alusel ja
sellega hajutatakse külastajate risk.
3. Festivali

korraldamisse

kaasatakse

maksimaalselt

kohapealseid

seltse,

käsitööühinguid, ettevõtlikke inimesi ja ettevõtteid. Koostöö tagab kvaliteetse
festivaliprogrammi väiksema eelarvega, mis aitab ära hoida rahastamisriske.
4. Festivali eesmärgiks on kohalike esinejate ja kultuuri esitlemine ja tutvustamine
(rõhku ei panda välisesinejate sissetoomisele). See tagab huvitava programmi
just siiatulija jaoks ning vähendab survet festivali eelarvele tagades selle
jätkusuutlikkuse.
5. Talvine festival aitab turundada suvist. Paljud konkursid algavad juba enne
festivali, aidates seda tutvustada.
6. Läbi festivali saab tutvustada teisi põhjuseid Pärnumaale tulekuks: Lottemaa,
Soomaa, Valgeranna Seikluspark, Liivi Lahe Kalanduskogu (kaluriga merele),
Romantiline Rannatee, Jõulumäe Tervisespordikeskus jms.
Pärnu Jääfestivali peakorraldaja oli Turundustugi OÜ koostöös Pärnu Linnavalitsuse ja
MTÜ

Loomekeskusega.

Festivali

korraldamisest

võtsid

osa

partnerite

ja

kaasrahastajatena Pärnu Maavalitsus, Pärnu Omavalitsuste Liit ja SA Pärnumaa Turism
ning

festivali

alaürituste

korraldamisele

aitasid

kaasa

Pärnumaa

Spordiliit,

Muusikaühing La Nota, Liivi Lahe Kalanduskogu jpt spordi- ja kultuuriseltsid, spordija taastusravikeskused, hotellid, kohvikud, restoranid, ööklubid, kaubanduskeskused ja
reisibürood. Jääfestivalil osales 80 ettevõtet ja organisatsiooni ning üle 50-ne
vabatahtliku abilise. (Kokkuvõte... 2011)
Festivali kogukulud olid kokku 77 885,92 eurot, mis jagunesid järgmiselt: festivali
turundamine 17 637,88 eurot, reklaamikampaania kanalite kulu Eestis 5 504,30 eurot,
arhitektuurikonkurss 7 503,23 eurot, festivalialaga seotud kulud 6 678,48 eurot, Steineri
aia etenduse kulud 820,51 eurot, ürituste kulud 12 861,92 eurot ning korraldusega
seotud kulud 26 879,60 eurot. (Samas)
Suurima osa (30 450,23 eurot) Jääfestivali kuludest kattis Turundustugi OÜ, kuna EAS
sündmuste toetamise meede ei avanenud Jääfestivali ajaks ning toetust ei saadud
Leaderi ega kohaliku omaalgatuse programmist. Suuruselt järgmise rahasummaga,
toetas festivali Pärnu Linnavalitsus (24 222,51 eurot), seejärel Pärnu Omavalitsuste Liit
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(3 195,58 eurot), Pärnumaa Turism SA (2 559,53 eurot) ja Pärnu Maavalitsus (1917,35
eurot). Ettevõtted finantseerisid festivali kokku 11 833,84 euro ulatuses. Oma töö ja
teenustega katsid Jääfestivali koostööpartnerid lisaks eelpool toodule kulusid 10
2754,78 euro ulatuses. (Kokkuvõte... 2011)
Pärnu Jääfestivali turundamine toimus läbi reklaamikampaaniate koostöös partneritega
(Tallink, Matka-Vekka, Estonian Air, Hollandi Suursaatkond), turunduskampaaniates
kasutati infokirju, kliendikirju, sotsiaalvõrgustike kanaleid, interneti postitusi (Samas)
ning osaleti messidel Lätis ja Soomes. Eestis reklaamiti Jääfestivali meediakanaleid
kasutades (reklaamklipp televisioonis, reklaam ajalehes Postimees). Festivali ajal
jagasid vabatahtlikud Pärnu linnas reklaamvoldikuid ning Pärnu kaubanduskeskustesse,
majutus- ja toitlustusasutustesse olid välja pandud voldikud festivali programmiga ja
kavaga.
Festivali programm koosnes teemapäevadeks jagatud alaüritustest, tegevustest ja
eriprogrammidest, mida pakkusid linna ja maakonna ettevõtted. Lisaks toimusid
festivali ajal mitmed sündmused: Rahvusvaheline Jääskulptuurisümpoosion,

Pärnu

Korvpalliklubi 10. Rahvusvaheline korvpalliturniir Ice Cup, Rahvusvaheline Arbo
Valdma pianistide meistrikursus, Jääpurjekate DN klassi Juuniorite Maailma
Meistrivõistlused, Tudengite Talvepäevad ja Jõulumäe Talimängud. (Programm 2011;
Kokkuvõte... 2011)
Peamine festivaliala oli planeeritud kesklinna Rüütli, Hommiku ja Pühavaimu
tänavatele, kus toimusid Jääfestivali laat, Pärnu linna ja valdade ettevõtete ja
kultuuriseltside presentatsioonid ning osalesid kohvikud oma programmide ja
eripakkumistega. Festivali ajaks püstitati Rüütli tänavale telgid laadal kauplejate jaoks
ja lava, kus päeval esinesid Pärnu valdade kultuuriseltsid ja õhtul diskor. Vallikäärus
peeti festivali avaüritus jää- ja tuleshow ning kogupere uisupidu, iga päev etendus
Steineri aias talvine tule- ja jääetendus, kesklinnas Pärnu jõel toimus kalapidu ning
Pärnu Munamäel Lotte lumelinna ehitamine (vt lisa 1 lk 55). (Tomson jt: 2010;
Programm 2011)
Festivali siseruumides toimunud alaüritused (kontserdid, meistrikursused, töötoad)
leidsid aset peamiselt Uue Kunsti Muuseumis, sanatooriumis Tervis, Nooruse Majas,
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spaa- ja konverentsihotellis Strand, Ammende Villas, teatris Endla, Pärnu Raekojas,
Pärnu Jahtklubis (vt lisa 1 lk 55). Kontserte ja üritusi toimus kaubanduskeskustes Port
Artur 2 ja Kaubamajakas ning oma töötubadega osalesid Punane Torn ja MaarjaMagdaleena Gild. Eriprogramme festivali ajal pakkusid Pärnu spaad ja tervisekeskused,
restoranid ja ööklubid. (Programm 2011)
Esialgse prognoosi kohaselt oodati Pärnusse 20 000 külastajat (Tomson jt 2010: 8).
Pärnu Jääfestival tõi hinnanguliselt kohale ligikaudu 10 000 inimest. Hotelliveebi kaudu
tuli Pärnusse 400-500 külalist Eestist. Korvpalliturniiril Ice Cup osales 340 sportlast,
kellest üle poole olid piiri tagant. Lisaks külastasid Pärnut Jääfestivali tõttu ning
Jääfestivali meeskonna korraldamisel 118 Soome reisijuhti ja 15 Hollandi tudengit.
(Kokkuvõte... 2011).
Festivali kokkuvõttes (Samas) on korraldajad toonud välja, et Pärnu Jääfestival täitis
püstitatud eesmärgid: tõi talvisel madalhooajal Pärnumaale uusi külastajaid; lõi sünergia
väiksemate sündmuste koondamise ja ühise turundamisega Jääfestivali nime all; tõi
Pärnule tuntust läbi reklaami ja meediakajastuste; pakkus klaveriuniversiteedil,
korvpalliturniiril ja teistel osaüritustel osalejatele „elavat Pärnut“, kus on sündmusi,
elamusi, inimesi ning ka pühapäeva õhtul on kohvikute uksed lahti; tekitas Pärnumaale
tulemiseks põhjuse talvisel madalhooajal; pakkus Pärnumaa enda inimestele
osalusvõimalust ja hulgaliselt tasuta üritusi ning tegevusi kogu perele.

2.2. Kohaliku kogukonna uuringu taust, meetod ja korraldus
Säästva arengu põhimõtte järgi tuleb ettevõtte või organisatsiooni tegevuse tulemust
hinnata mitte ainult majanduslike näitajate, vaid ka keskkonna ja sotsiaalsete
kriteeriumite alusel, et tagada lisaks majanduslikule heaolule ka keskkonna kvaliteet ja
sotsiaalne õiglus (Säästva arengu ... 2011). Uuringud on näidanud, et sihtkoha
positsioneerimisel on edukad sündmused, mis naudivad kogukonna toetust ning festivali
tuleb hinnata eelkõige selle edu järgi, kuidas festival kogukonna arengut edendab.
Perioodiliste sündmuste jaoks on kohaliku kogukonna arusaamade ja tajude uuringud
väärtuslikuks vahendiks, et kogukonna muresid identifitseerida ja käsitleda järgmise
sündmuse planeerimisel.
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Uuringu eesmärk oli selgitada välja Pärnu Jääfestivali sotsiaal-kultuurilised mõjud
kohalikule kogukonnale, et aidata festivali korraldajatel (sh Pärnu linnavalitsusel, kes
on panustanud festivali turundamisega) hinnata oma tegevuse tulemust terviklikult.
Uuringu tulemused võimaldavad järgmiste sündmuste korraldamisel selle sotsiaalkultuurilisi mõjusid optimeerida, tõsta linnaelanike elukvaliteeti ja tagada sündmuse
jätkusuutlikkus.
Uurimismeetodi valikul lähtus lõputöö autor sündmuste sotsiaalsete mõjude uurimise
rahvusvahelisest praktikast, mis on näidanud, et võõrustava kogukonna arusaamad ja
hoiakud on sotsiaal-kultuuriliste mõjude näitajad, mida on võimalik mõõta ning
retrospektiivne (tagasivaatav) hindamine annab teavet nii positiivsete kui negatiivsete
mõjude suhtelisest tähtsusest võõrustava kogukonna jaoks. Valitud uurimismeetod
võimaldas saavutada lõputöös püstitatud uurimiseesmärki ja oli uurija jaoks teostatav.
Kohalikult

kogukonnalt

andmete

kogumise

meetodiks

valiti

struktureeritud

ankeetküsitlus, mis võimaldab andmeid suurel hulgal standardiseeritult koguda ja
töödelda. Uuringu küsimustiku koostamisel kasutati Austraalias välja töötatud
sündmuste hindamisvahendite ENCORE Festival and Event Evaluation Kit ja Triple
Bottom Line Event Evaluation võõrustavale kogukonnale suunatud sotsiaalseid ja
sotsiaal-kultuurilisi

mõjusid

käsitlevaid

küsimustikke.

Ankeetküsimustiku

koostamisprotsessi ajal testiti seda mitmel korral pilootuuringuga, kus tulid esile
järgmised puudused: küsimustikule on keeruline vastata ning küsimused ei sobi Pärnu
Jääfestivali kontekstiga.
Koostöös Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna arenguteenistuse juhataja Anneli
Lepaga

(kes

kuulus

ka

Jääfestivali

korraldusmeeskonda)

valiti

ENCORE

küsitlusankeedi eeskujul lõputöö autori poolt koostatud esialgsest küsimustikust välja
Pärnu Jääfestivali kontekstiga sobivad küsimused. Elektroonilises keskkonnas
eFormular koostatud ankeetküsimustikku kohandati sellele keskkonnale sobivamaks ja
vastajale lihtsamalt täidetavamaks, võttes arvesse linnasotsioloog Ester Marjapuu
soovitusi.
Küsimustik (vt lisa 2 lk 56) koosnes kaheksast valikvastustega küsimusest ja kahest
Likerti skaalal hinnatavast küsimusteplokist. Valikvastustega „jah“ või „ei“ küsimused
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puudutasid vastaja teadlikkust Pärnu Jääfestivali toimumisest ja osavõttu festivali
üritustest. Kahe küsimuse puhul tulenesid valikvastused küsimuste sisust, kus paluti
märkida ära lause, mis kõige täpsemalt väljendab vastaja huvitatust Jääfestivalist ja
hoiakut selle suhtes.
Jääfestivali

sotsiaal-kultuuriliste

mõjudega

seotud

küsimused

esitati

kahes

küsimusteplokis. Esimeses paluti vastajal anda oma hinnang 5-pallisel Likerti skaalal +2
(väga positiivne) kuni -2 (väga negatiivne) kümnele alapunktile, mis puudutasid
muutusi linnakeskkonnas, linnaelanike eluolus ja vaba aja veetmise võimalustes
Jääfestivali ajal. Teine küsimusteplokk koosnes kolmest linna maine, kodanikuuhkuse ja
kogukonna ühtsustundega seotud väitest, mida oli võimalik hinnata 5-pallisel Likerti
skaalal (täiesti nõustun, pigem nõustun, ei oska öelda, pigem ei nõustu, ei nõustu üldse).
Ülejäänud valikvastustega küsimused puudutasid vastaja taustainformatsiooni: sugu,
vanus, elukoht, kellena festivalil osales (külastajana, ettevõtjana, vabatahtlikuna,
korraldajana, palgalise töötajana). Ankeedi lõpus oli vastajal võimalus oma sõnadega
esitada kommentaar või arvamusavaldus.
Ankeetküsitlus viidi läbi perioodil 14.03–31.03.2011 e-posti ja tänavaküsitluse teel.
Valim hõlmas Pärnu linna elanikke alates 18st eluaastast. E-posti teel kasutati valimini
jõudmiseks

mugavusvalimit

kombineerituna

lumepallimeetodiga. Elektroonilises

keskkonnas eFormular koostatud Interneti-küsimustikud saadeti koos kaaskirjaga eposti teel uurijale kättesaadavale 18-le kontaktile (TÜ Pärnu Kolledž, naisteühendus
Naire, Pärnu Linnavalitsus, Turundustugi OÜ, sõbrad, tuttavad, töökaaslased) ning
valimi laiendamiseks paluti vastajatel kutsuda uuringus osalema sõpru ja tuttavaid.
Tänavaküsitluse jaoks koostati Microsoft Word´is samade küsimustega küsitlusankeet
paberkandjal. Küsitlus viidi läbi kolmes erinevas piirkonnas. Linnaelanikke küsitleti
kesklinnas Rüütli tänaval, Mai elamurajoonis ning Tallinna mnt alguses, erinevatel
kellaaegadel ja nädalapäevadel perioodil 16.03–03.04.2011. Kuna e-posti kaudu oli
küsitlusperioodi kolmandaks päevaks vastanud 49 inimese seas suures ülekaalus naised
vanuses 30–49 aastat, kasutati tänavaküsitluses kvootvalikut, et saavutada valimi
ühtlasem

jaotus

soo-

ja

vanusegruppide

elektroonilisse keskkonda eFormular.
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lõikes.

Täidetud

ankeedid

sisetati

Küsitluse

kaudu

saadud

kvantitatiivsete

andmete

töötlemiseks

kasutati

andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel vahendit Pivot Table, millega tehti
kokkuvõtteid ja mitme tunnuse analüüse risttabelite abil. Vastajate kommentaare ja
arvamusavaldusi

analüüsimisel

kasutati

kontentanalüüs.

Analüüsi

tulemused

interpreteeriti sagedusjaotuste kaudu ja aritmeetiliste keskmiste võrdlemiste teel,
kasutades ring- ja tulpdiagramme ning vastajate tsitaate.
Küsitlusele vastas 145 Pärnu linna elanikku vanuses 18-69 aastat, neist 74 e-posti ja 71
tänavaküsitluse teel. Statistikaameti andmetel on Pärnu linnas selles vanuses 30097
elanikku, seega oli uuringus osalemise määr 0,5% (Rahvastik... 2011). 77% vastajatest
olid naised ja 23% mehed. Pooled vastajatest (50%) olid vanuses 30–49 aastat, 29% oli
18–29 aastaseid ning 21% oli 50-69 aasta vanuses. 3% vastajatest oli Pärnu Jääfestivali
korraldamisega seotud (2 ettevõtjat, 2 palgalist töötajat ja 1 vabatahtlik).
Eeslinn
8%
Ülejõe
15%

Vana-Pärnu
4%
Tammiste
7%

Kesklinn
12%
Mai, Papiniidu
17%

Rääma
13%

Raeküla, Lodja
10%

Rannarajoon
14%

Joonis 2.1. Uuringus osalejate elukoht linnaosa järgi protsentides (autori koostatud).
Kõige suurem osa küsitletutest (vt joonis 2.1) elas Mai ja Papiniidu linnaosas (17%),
seejärel Ülejõel (15%), Rannarajoonis (14%), Räämal (13%), Kesklinnas (12%),
Raekülas ja Lodjal (10%). Vähem vastajaid olid elukohaks märkinud Eeslinna (8%),
Tammiste (7%) ja Vana-Pärnu (4%). Enamus vastajatest (99%) olid Jääfestivali
toimumisest teadlikud ning festivali üritustest võttis osa 37% vastajatest.
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2.3. Uuringu tulemuste analüüs
Küsimusele, kui huvitatud vastaja Jääfestivalist oli ning milline asjaolu festivalil
osalemist takistas vastamiseks paluti valida valikvastustest lause, mis seda kõige
täpsemalt väljendab. Vastavalt analüüsi tulemustele (vt joonis 2.2) oli festivalil
osalemisel kõige suuremaks takistuseks külm ilm (26%) ning sama palju vastajaid (38
inimest) olid festivali üritustest huvitatud, kuid ei saanud festivalil osaleda.
Tänavaküsitluses põhjendasid vastajad, et nad olid kas tööl või Pärnust ära Jääfestivali
ajal.
Olin väga
huvitatud ja
Olin huvitatud,
külastasin
kuid tasuliste
festivali üritusi
ürituste piletite
17%
hinnad olid liiga
kõrged
2%

Total

Ei olnud eriti
huvitatud, kuid
sõbrad või
pereliikmed
kutsusid kaasa
3%
Ei olnud üldse
huvitatud
Olin huvitatud,
14%
kuid ei saanud Olin huvitatud,
festivali üritusi kuid festivali
külastada
programmis ei
26%
olnud minule
sobivaid üritusi
12%

Olin huvitatud,
kuid külm ilm
takistas üritustel
osalemist
26%

Joonis 2.2. Uuringus osalejate huvitatus Pärnu Jääfestivali üritustest protsentides (autori
koostatud).
Festivalil osalenud vastajatest märkisid 28% (15 inimest), et külm ilm oli üritustel
osalemisel takistuseks. Külma ilma tõttu ei võtnud üritustest osa 25% (23 inimest)
festivalil mitteosalenud vastajatest. Kaks vastajat lisasid järgmised kommentaarid:
„Kindlasti oleksin üritusest osa võtnud, kui oleks olnud soojem ilm. Mul on väike laps
ja seega oli ilm takistuseks.“; „Vaba-õhu üritusteks oli väikeste laste jaoks liiga külmad
ilmad, millest on väga kahju!“. Festivalist oli väga huvitatud 17% (25 vastajat) ning
14% (20 vastajat) ei olnud üldse huvitatud. Selliselt vastajad arvasid, et „vähe oli
linnarahvale suunatud reklaami“ ning: „Ei saanud festivali olemusest aru. Ajaliselt
liiga pikk (hea pikkus 3 päeva), head üritused oleks nagunii toimunud ka ilma festivalita
(kontserdid, lumelinna ehitamine).“.
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12% (17 inimest) arvasid, et festivali programmis ei olnud neile sobivaid üritusi – 11%
(10 inimest) festivalil mitteosalenud vastajatest ja 13% (7 inimest) festivalil osalenud
vastajatest. Üks festivalil mitteosalenud vastaja kirjutas kommentaariks: „Kava
vaadates ei meeldinud minule/ei pakkunud kahjuks huvi festivali raames pakutud
muusika valik. Huvitun/huvitume rohkem, kas rahvuslikust muusikast või eesti
muusikast.“ Neli vastajat (3%) ei olnud eriti huvitatud, kuid sõbrad või pereliikmed
kutsusid kaasa. Tasuliste ürituste piletite hindu pidas liiga kõrgeks vaid kolm vastajat
(2%) – üks festivalil mitteosalenud ning kaks festivalil osalenud inimest. Nendest üks
kirjutas kommentaariks, et „ürituste hinnad oleksid võinud olla veidi soodsamad“ .
Jääfestivali

mõjusid

kohaliku

kogukonna

elukvaliteedile

välja

selgitavas

küsimusteplokis paluti vastajatel anda oma hinnang 5-pallisel skaalal +2 (väga
positiivne) kuni -2 (väga negatiivne) muutustele vaba aja veetmise võimalustes,
linnakeskkonnas ja linnaelanike eluolus festivali ajal. Vastajate keskmisi hinnanguid
analüüsiti kolmel viisil: kõikide vastajate, festivalil osalemise ning elukohtade
(linnaosade) järgi.

Igapäevased kaubad ja teenused
Festivali kaubad ja teenused
Linna puhtus ja heakord
Parkimine
Jalgsi liiklemine tänavatel
Linna liiklustihedus
Vaba aja veetmine koos lastega
Uued oskused ja tegevused
Kultuurilised elamused
Meelelahutusvõimalused
-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

Keskmine hinnang

Joonis 2.3. Keskmised hinnangud muutustele kohaliku kogukonna elukvaliteedis
Jääfestivali ajal kõikide vastajate järgi (autori koostatud).
Analüüsides kõikide vastajate keskmisi hinnanguid (vt joonis 2.3) selgus, et kõige
positiivsemalt hinnati vaba aja veetmise võimalusi koos lastega (+1,23), seejärel
meelelahutusvõimalusi koos sõprade või perega (+1,13) ning kultuuriliste elamuste
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saamise võimalusi (+1,05). Nimetati, et „suureks elamuseks olid JF raames Uue Kunsti
Muuseumis toimunud filmiõhtud!“ ning avaldati arvamust, et „väga tore, et tehakse ka
midagi kultuurset, mitte laaberdamise üritusi!“. Üks vastaja arvas, et „jääskulptuure oli
liiga vähe ja needki olid üsna kiiresti ära lõhutud“. Vähem positiivselt (+0,8) hinnati
uute oskuste ja tegevuste õppimise võimalusi, igapäevaste kaupade ja teenuste
kättesaadavust (+0,41) ning kõige vähem kaupade valikut festvali laadal ja teenuseid
festivaliga seoses (+0,3). Üks vastaja arvas, et „laadal oleks võinud olla

rohkem

kauplejaid!“. Tänavaküsitlus näitas, et osad vastajad ei olnud teadlikud Pärnu
Jääfestivali programmis pakutavatest töötubadest, tantsutundidest jms.
Kõige negatiivsemalt hinnati parkimiskohtade leidmist (-0,6), veidi negatiivselt linna
liiklustihedust (-0,22) ning negatiivne hinnang anti ka linna puhtusele ja heakorrale (0,17). Tänavaküsitlus näitas, et pigem hinnati linna puhtust ja heakorda negatiivselt
eelkõige seetõttu, et tänavate seisukord olid linnaelanikele probleemiks ka ilma Pärnu
Jääfestivali toimumiseta. Nimetati, et „lumevallid takistavad liiklemist“ ning „tänavad
on nii libedad, et vanemad inimesed ei pääse liikuma“ ning arvati, et „linn peaks ikka
trahvi tegema koeraomanikele, kes oma loomade järelt ei korista.“

Igapäevased kaubad ja…
Festivali kaubad ja teenused
Linna puhtus ja heakord
Parkimine
Jalgsi liiklemine tänavatel
Linna liiklustihedus
Vaba aja veetmine koos lastega
Uued oskused ja tegevused
Kultuurilised elamused
Meelelahutusvõimalused
-1,50

-1,00

-0,50

0,00

Osalesid
Ei osalenud

0,50

1,00

1,50

2,00

Keskmine hinnang

Joonis 2.4. Keskmised hinnangud muutustele kohaliku kogukonna elukvaliteedis
Jääfestivali ajal festivalil osalemise järgi (autori koostatud).
Võrreldes vastajate keskmisi hinnanguid festivalil osalemise järgi (vt joonis 2.4), selgus
et kõige positiivsemalt hindasid festivalil osalenud vastajad meelelahutusvõimalusi koos
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sõprade ja perega (+1,47) ning mitteosalenud vastajad vaba aja veetmise võimalusi koos
lastega (+1,08). Kõige negatiivsemalt hindasid nii festivalil osalenud kui mitteosalenud
parkimiskohtade leidmist (-0,19 ja -0,88). Linna puhtusele ja heakorrale andsid festivalil
osalenud positiivse (+0,32), mitteosalenud negatiivse (-0,48) hinnangu.
Festivalil osalenud ja mitteosalenud vastajate keskmisi hinnanguid võrreldes on näha, et
festivalil mitteosalenud vastajate hinnangud on negatiivsemad nii vaba aja veetmise
võimalustes kui linnakeskkonda ja linnaelanike eluolu puudutavates küsimustes. Vaid
festivali kaubad ja teenused said mitteosalejate poolt positiivsema hinnangu.
Tänavaküsitlus näitas, et osa vastajatest, kes festivali üritustest osa ei võtnud, olid
festivali laadaga siiski mingil määral kokku puutunud (käisid laadal või sattusid sinna
juhuslikult kesklinna minnes).

Ülejõe
Vana-Pärnu
Tammiste
Rääma
Rannarajoon
Raeküla, Lodja

Vaba aja veetmine

Mai, Papiniidu
Kesklinn

Linnakeskkond

Eeslinn
-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

Keskmine hinnang

Joonis 2.5. Keskmised hinnangud muutustele vaba aja veetmise võimalustes ja
linnakeskkonnas Jääfestivali ajal vastajate elukoha järgi (autori koostatud).
Võrreldes keskmisi hinnanguid vaba aja veetmise võimalustele ja linnakeskkonnale
vastajate elukoha järgi (vt joonis 2.5 ja lisa 3 lk 59) selgus, et kõige negatiivsema
hinnangu (-0,48) andsid linnakeskkonnale Eeslinna linnaosa elanikud ning kõige
positiivsema (0,28) Raeküla ja Lodja elanikud. Linna liiklustihedust hindasid kõige
negatiivsemalt

Kesklinna

(-0,46)

ja

Ülejõe

(-0,45)

linnaosa

elanikud

parkimiskohtade leidmist Eeslinna (-1,10) ja Tammiste (-1,11) linnaosa elanikud.

33

ning

Linna puhtust ja heakorda pidasid kõige negatiivsemaks Eeslinna linnaosa elanikud (0,82) ning jalgsi liiklemist ja ligipääsu üldkasutavatesse hoonetesse Ülejõe linnaosast
pärit elanikud (-0,27). Meelelahutusvõimalusi koos sõprade ja perega, kultuuriliste
elamuste ja vaba aja veetmise võimalusi koos lastega hindasid kõige positiivsemalt
Rannarajooni elanikud (+1,45; +1,46; +1,43) ning uute oskuste ja tegevuste õppimise
võimalusi Mai ja Papiniidu linnaosa elanikud (+1,24). Festivali kaupade ja teenuste
valikut ning igapäevaste kaupade ja teenuste kättesaadavust hindasid kõige
positiivsemalt Rääma linnaosa elanikud (+1,07 ja +0,84).
Jääfestivaliga seoses linna maine parenemist, linnaelanike uhkustunde suurenemist linna
üle ja kogukonnaga ühtsustunde tekkimist selgitav küsimusteplokk koosnes kolmest
väitest. Vastajatel paluti hinnata 5-astmelisel skaalal, millisel määral nad esitatud
väidetega nõustuvad ning vastuseid analüüsiti nii kõikide vastajate, kui festivalil
osalemise järgi.
Väitega, et festival parendas linna mainet, oli nõus 74% kõikidest vastajatest. Seda ei
osanud öelda 21% ning 5% ei olnud nõus. 58% vastajatest nõustus, et festival suurendas
nende uhkustunnet oma linna üle, ei osanud öelda 32% ja ei nõustunud 10%. Väitega, et
festival pani end tundma osana kogukonnast, nõustus 31% vastajatest, üle poole (54%)
ei osanud öelda ning nõus ei olnud 15%.
75% festivalil osalenutest ja 73% festivalil mitteosalenutest nõustus, et festival parendas
linna mainet. 70% festivalil osalenud ning üle poole (55%) mitteosalenud vastajatest
olid nõus, et festival suurendas nende uhkustunnet oma linna üle. 57% festivalist osa
võtnutest nõustus väitega, et festival pani end tundma osana kogukonnast, suurem osa
(70%) festivalil mitteosalenud vastajatest ei osanud seda öelda.
Kohalike elanike hoiakut Jääfestivali suhtes selgitavale küsimusele vastamiseks paluti
vastajal valida lause, mis tema suhtumist Jääfestivali kõige täpsemini väljendab ning
vastuseid analüüsiti kõikide vastajate, festivalil osalemise, vanuse ja soo järgi. 50%
kõikidest vastajatest arvas, et neile festival meeldis ning nad loodavad, et see
järgnevatel aastatel jätkub. Üks vastaja kirjutas kommentaariks: „Pooldan Jääfestivali
jätkumist!“ 28% olid festivali suhtes neutraalsed ning 22% vastasid, et neil ei olnud
festivaliga kokkupuudet ja oma arvamus selle kohta puudub.
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Festivalil osalenud vastajatest meeldis Pärnu Jääfestival 75%-le ning mitteosalenud
vastajatest 36%-le. Vanuse lõikes meeldis festival kõige rohkem vastajatele vanuses 50–
69 aastat (68%) ning naistele rohkem (55%), kui meestele (33%).
Poolehoidu väljendavaid ja kiitvaid kommentaare avaldasid nii festivalil osalenud kui
mitteosalenud vastajad. Festivalil osalenud vastajad kirjutasid kommentaarideks: „Edu
ja jõudu tegijatele!“; „Suured tänud tublidele noortele inimestele, kes sellise asja ette
võtsid!“; „Väga vahva algatus, et talvel linna elu sisse puhuda!“; „Väga tubli! Püüdke
edasi, aga kõvasti tuleb veel tööd teha!“.
Vastajad, kes festivalil ei osalenud, lisasid sarnaseid kommentaare: „Tore, kui midagi
tehakse – muidu on Pärnu talvel nii tühi!“; „Kiitus selle eest, et selline asi ette võeti!“;
„Väga hea algatus, et elu linna tagasi tuua!“; „Suured tänusõnad korraldajatele!“
Festivalil mitteosalenud vastajad arvasid veel, et „väga raske tagasi teha seda, mida
aastatega käest lastud!“ ja „festivalil oli juures raha maitse“.
Kriitilised kommentaarid puudutasid peamiselt Jääfestivali programmi, kodulehte ja
reklaami. Vastajad arvasid, et Jääfestivali kajastati kohalikus lehes ja reklaamiti Eestis
liiga vähe, esinejaid ja kohvikute eripakkumisi oli liiga vähe, uisuplats oleks võinud olla
suurem ning juhiti tähelepanu festivali kodulehe puudustele.
Vastajad juhtisid tähelepanu festivali kodulehele järgmiselt: „Kodulehekülg oli liiga
kirju, palju eksitavat infot, info ei olnud õige.“; „Kodulehel oli liiga palju segavat infot
või õigemini oli see süstematiseerimata. Näiteks andis üks link ühe esineja, teine teise ja
paberbuklett hoopis kolmanda ja kõik ikka samal ajal ja samas kohas ja mõned esinejad
(vist nn vabatahtlikud ülesastujad) olid üldse välja jäetud, sai täiesti juhuslikult teada.“.
Jääfestivali programmi ja reklaami kohta arvasid vastajad järgmist: „Kohalik leht
kajastas vähe, üritusi oli vähe, kohvikutes eripakkumisi vähe“; „Reklaam Soomes oli
väga intensiivne aga Eestis väga vähene. Rahapuuduse tõttu jäid paljud lubatud asjad
ära, nt soojad kauplemistänavad.“; „Jääfestival oli väga hästi meedias reklaamitud
üritus. Kahjuks ürituse sisu ei vastanud ootustele. Näiteks väga vähe oli vaeva nähtud
Vallikäärus uisuplatsi tegemisega. Plats oleks võinud olla palju suurem. Üritustele
oleks võinud kaasata rohkem esinejaid!“.
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Üks festivalil mitteosalenud vastaja avaldas oma arvamust Pärnu linna ürituste suhtes
üldisemalt: „Veel olen täheldanud, et minule ja minu tuttavatele ei ole meeldinud Pärnu
üritustel (näiteks ka Toomapäeval) esitatud kaasaegsed tantsukavad. Need on tihti
mõistetamatud või kuidagi poolikult lavastatud. Üldiselt oleme kaasaegsest tantsust
huvitunud, kuid Pärnu linna avalikel üritustel pakutust enam kahjuks eriti mitte. Võib
olla on asi siinses tasemes või lihtsalt suhtumises – teeme (kuidagi) ära?“.
Mitmed vastajad lisasid oma kriitilisele kommentaarile festivali kava või kodulehe
kohta positiivse arvamuse Jääfestivalist üldiselt: „Muidu kiiduväärt üritus talvisesse
unne suikunud suvepealinlastele ja külalistele!“; „Igatahes Jääfestivali idee on väga,
väga hea ja loodan/loodame, et see läheb iga aastaga aina paremaks, sest kogemustest
õpitakse ja ehk on ka tulevikus finantsilised võimalused tunduvalt paremad!“.
Üks vastajatest oli enda elukohaks märkinud Raeküla ja Lodja linnaosa, kuid kirjutas
kommentaariks: „Ma ei ole Pärnakas, elan Paikusel, aga töötan Pärnus ja tunnen
ennast Pärnakana. Antud küsitlus võiks olla suunatud ka Pärnu lähivaldade elanikele,
sest nemad on Pärnu linnaga tihedalt seotud ja ka Pärnu linnas toimuvad üritused on
suunatud ka neile. Edu lõputöö kirjutamisel!“.

2.4. Pärnu Jääfestivali korraldajatega läbi viidud intervjuude
korraldus ja analüüs
Pärnu Jääfestivali korraldajate intervjueerimiseks oli kaks eesmärki: 1) toetada sotsiaalkultuurilise mõju uuringut Jääfestivali korraldajate nägemusega festivalist ja selle
sotsiaal-kultuurilisest mõjudest kohalikule kogukonnale ning 2) saada täiendavat
informatsiooni festivali planeerimisest ja korraldamisest.
Korraldajate küsitlemiseks kasutati struktureeritud intervjuud, mis koosnes lõputöö
autori poolt eelnevalt koostatud seitsmest festivali planeerimist ja sotsiaal-kultuurilisi
mõjusid käsitlevast avatud küsimusest (vt lisa 4 lk 60), millega sooviti selgitada välja
järgmist:
a) mis on korraldajate visioon festivalist ja millised olid selle kohalikule
kogukonnale suunatud eesmärgid;
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b) kas festivali planeerimisel hinnati potensiaalseid sotsiaal-kultuurilisi mõjusid
kohalikele elanikele ja kuidas neid planeerimisel arvesse võeti;
c) mis oli korraldajate arvates festivali kõige positiivsem ja kõige negatiivsem
sotsiaal-kultuuriline mõju;
d) kuidas

korraldajad

hindavad

festivali

õnnestumist,

seatud

eesmärkide

saavutamist ja festivali potensiaali kujuneda traditsiooniliseks kogukondlikuks
turismi edendavaks hallmark-sündmuseks.
Intervjuud viidi läbi 19.04.2011 restoranis „Edelweiss“ festivali peakorraldajatega,
kelleks olid Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna arenguteenistuse peaspetsialistjuhataja Anneli Lepp ja Osaühingu Turundustugi juhataja Piret Hallik-Sass. Intervjuud
salvestati telefoniga, hiljem transkribeeriti ning analüüsiti kasutades kontentanalüüsi.
Korraldajate visioon Jääfestivalist tuleneb festivali kontseptsioonist ja peamistest
eesmärkidest – tõsta Pärnumaa rahvusvahelist tuntust ja vähendada turisminõudluse
hooajalisust. Piret Hallik-Sass sõnastas festivali visiooni järgnevalt: „Pärnu Jääfestival
on selline koguperesündmus, mis toob üle maailma kohale inimesed, kes tahavad
huvitavalt aega veeta ehk Jääfestival tekitab põhjuse, et Pärnusse tulla ja seda talvisel
ajal, kus tavapäraselt turist Eestisse ei tule.“.
Festivali korraldajad tõid välja kolm kohalikule kogukonnale suunatud eesmärki.
Peamine eesmärk oli toetada kohalikku kogukonda läbi ettevõtluse, kaasates festivali
programmi võimalikult palju kohapealseid organisatsioone ja ettevõtteid, võimaldades
neil oma tegevusi ja üritusi näidata ning kasumit saada. Piret Hallik-Sass`i sõnul oli
„Jääfestival kui turundusvahend, milllega aidati kohalikel ettevõtetel end nähtavaks
teha ja toodi kohale külastajad ning seda sellisel viisil, et ei muutunud pealetükkivaks ja
kohalike elanike elu takistavaks“. Teiseks eesmärgiks oli pakkuda kohalikele elanikele
meelelahutust ja põhjust kodust välja tulla, ise festivalil osaleda ja üritustest osa saada.
Pikaajalise kohalikule kogukonnale suunatud eesmärgina toodi välja tööhõive
suurendamine, eelkõige ajutiste töökohtade püsivaks viimise läbi. Piret Hallik-Sass
arvas: „Kui läbi Jääfestivali suureneb Pärnu külastajate arv talvisel madalhooajal,
tekib kohalikul elanikul kui teenusepakkujal võimalus sellest kasu saada ja elatuda ning
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kaob ära praegune tendents kasutatada ajutisi madala kvalifikatsiooniga töötajaid.
Sellega seoses paraneb ka Pärnu turismiteenuste kvaliteet.“.
Festivali planeerimisel otseselt võimalikke sotsiaal-kultuurilise mõjusid kohalikele
elanikele ei hinnatud. Arutati läbi, mis kellani üritused kestavad ning need olid
planeeritud nii, et festival öösel enam suurt lärmi ei tekitanud, vaid kandus edasi
siseruumidesse, kohvikutesse ja ööklubidesse. Kuna festivalialal (Rüütli, Hommiku ja
Pühavaimu tn) elatakse väga vähe, siis peamiselt arvestati sellega, et eelkõige võib
festival häirida ettevõtjaid Rüütli tänaval ning festivali laada telkide paigutamine
kooskõlastati seal asuvate kohvikute ja äridega, millest üks ettevõte oli vastu.
Kesklinna ettevõtjatega viidi läbi avalikud koosolekud, kuhu olid kutsutud ka kohalikud
elanikud. Koosolekutel näidati festivaliala paiknemist, tutvustati programmi ja paluti
selles osaleda. Piret Hallik-Sassi sõnul oli ettevõtjate poolne suhtumine väga positiivne
– tekkis mitmeid ideid nii kohvikute kui äridega, kuidas teha koostööd, et edaspidiga
sarnaseid tipphetki luua ning ettevõtjate soov oli, et „igasse kuusse tekiks selline
festival“.
Kõige positiivsemaks sotsiaal-kultuurilisteks mõjuks kohalikule kogukonnale pidasid
mõlemad korraldajad kohalike elanike meelelahutus- ja vaba aja veetmise võimaluste
suurenemist. Piret Hallik-Sass arvas: „Jääfestival oli impulss selleks, et üldse kodust
välja tulla ja millestki osa saada, nii ise osaleda kui kontserdil käia või mõnest töötoast
osa võtta.“.
Anneli Lepp tõi eelnevale lisaks positiivse mõjuna välja, et festival pani talvel täiesti
välja surnud kesklinna jälle elama ning näitas, et ka talvel on Pärnus võimalik teha häid
asju, on vaja vaid tahtmist ja koostööd – „See melu, mis Rüütli tänaval oli näitas, et
selline asi on võimalik. Järgmisel aastal tuleb mõelda sinna veel rohkem elamusi ja
tegevusi ning veel rohkem seda elama panna!“.
Negatiivseid sotsiaal-kultuurilisi mõjusid festivalil kohalikule kogukonnale korraldajate
arvates ei olnud. Piret Hallik-Sass tõi välja, et juba festivali kontseptsioon välistas
ülerahvastatuse ning pigem sai olemasolev taristu ja teenindussektor madalhooajal oma
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koormuse ja inimesed tulu selle pealt. Anneli Lepa andmetel ühtegi intsidenti ega
linnaelanike kaebust Jääfestivaliga seoses ei olnud.
Pärnu Jääfestivali õnnestumist ja seatud eesmärkide ellu viimist hindasid korraldajad
kõrgelt. Anneli Lepa sõnul õnnestus Pärnu sihkohana turundamine, kaardile tõstmine ja
väliskülastajate kohale toomine täiesti: linnas oli näha palju välisturistide busse ja
inimesi Jääfestivali reklaamvoldikutega, koostööd teinud hotellidel olid väga head
näitajad ning messidel käies oli tunda, et turundades sihtkohta põhjusega, miks kohale
tulla, mõjub see palju paremini.
Kõige suuremaks õnnestumiseks pidasid mõlemad korraldajad väga efektiivselt käima
läinud koostööd ning tõstsid esile, et paljud Jääfestivaliga korraldamisega seotud
tegevused olid sellised, mis ei paistnud otseselt välja, kuid hakkavad tulemusi andma
alles järgmistel aastatel ja järgmiste sündmuste korraldamisel. Anneli Lepa sõnul: „On
juba praegu näha, et kui teeme teisi üritusi, siis ettevõtjaid kaasata on palju lihtsam,
sest kogemus on olemas ja kontaktid on loodud.“.
Piret Hallik-Sass arvas, et „Pärnu Jääfestival oli kui teenäitaja, mis liitis ettevõtete ja
organisatsioonide olemasolevad tegevused ja üritused üheks formaadiks, mis tekitas
põhjuse Pärnu külastamiseks ning pani inimesed teistmoodi mõtlema ja koostööd
tegema. Teiseks tekitas festival suurt diskussiooni ja teistmoodi mõtlemist selles osas,
mis ajal kultuuriüritusi korraldada. Pakkudes võimalust või põhjust Pärnut külastada
hooajavälisel ajal, võidame palju rohkem, kui tipphooajal.“.
Festivali üritustest õnnestus kõige paremini festivali avamine, et sinna tuli vaatamata
külmale ilmale nii palju rahvast. Anneli Lepp tõi välja: „Külm ilm ikka tõmbas natuke
indu maha. Ise olime ju kõik päevad väljas ja tundsime mida see tähendab. Aga samas
ei saa öelda, et inimesi üldse välja ei tulnud – kui avamisel oli 25 kraadi külma, siis
Vallikäär oli rahvast täis, samuti oli teistel väliüritustel inimesi.“.
Teiste ürituste suhtes arvas Anneli Lepp, et Pärnu elanikke kui sündmuste klientuuri
peab veel õpetama või harjutama kodust välja tulema: „Pärnakad ei ole harjunud väljas
käima, mida ütlevad ka toitlustusettevõtjad ja kontserdite korraldajad. See on
pikaajaline tegevus, mida tuleb teha, niikaua kuni see avastatakse enda jaoks – nagu
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kasvatusmeetod. Näiteks Jazzkontserdile müüsime 130 piletit soomlastele, kohalikke oli
vaid 30.“.
Kõige suuremaks ebaõnnestumiseks pidasid korraldajad festivali rahastamisega
tekkinud probleeme ja negatiivseid meediakajastusi kohalikus lehes selle ümber juba
enne festivali algust. Piret Hallik-Sass tõi ebaõnnestumisega välja selle, et ei osanud
kultuurisündmuste vähest rahastamist ette näha ning Anneli Lepp arvas, et üleliigset
kära festivali finantside ümber oleks pidanud suutma vältida.
Pärnu Jääfestivali potentsiaali kujuneda traditsiooniliseks kogukonnal põhinevaks
turismi edendavaks sündmuseks hindasid festivali korraldajad kõrgelt. Anneli Lepp tõi
välja, et Pärnu Jääfestival on Eestis praegu ainulaadne sündmus, kus on sport, kultuur ja
meelelahutus üheskoos ning läbi igasuguste töötubade ja meistrikursuste kujuneb
festival kindlasti turismi edendavaks sündmuseks, arvestades seda, kui palju oli
koostööpartnereid juba esimesel aastal.
Piret Hallik-Sass kinnitas, et festivali potentsiaal on väga suur, kuna festivali osapoolte
on huvi olemas – ühelt poolt kohapealsed tegijad, kes annavad festivalile sisu ja teiselt
poolt külastajad, kelle jaoks on piisavalt põhjusi, et kohale tulla ning festivali esimese
aasta tegevused on aluseks väga suurele hüppele järgmistel aastatel, nii läbi ürituste kui
külastajate kohale jõudmise.
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3. JÄRELDUSED, ARUTELU JA ETTEPANEKUD
Uuringu tulemusena selgus, et Pärnu Jääfestivalil oli kohalikule kogukonnale rohkem
positiivne kui negatiivne sotsiaal-kultuuriline mõju. Positiivsed keskmised hinnangud
kohalike elanike elukvaliteedi muutustele Jääfestivali ajal olid ülekaalus nii festivalil
osalenud kui mitteosalenud vastajate osas, ning festivalil osalemine mõjutas vastajate
hinnanguid positiivses suunas.
Enamus Jääfestivali põhiüritustest toimus väljas, seetõttu osutus külm ilm kõige
olulisemaks teguriks, mis mõjutas kohalike elanike festivalil osalemist ning külma ilma
mõju tundsid ka festivali korraldajad. Sama oluliseks teguriks oli, et vastajad ei saanud
mingil põhjusel festivalil osaleda (nt olid tööl või ei olnud sel ajal Pärnus).
Kuna Jääfestival kestis üheksa päeva ning selle alaüritused toimusid erinevates paikades
ja siseruumides (vt lisa 1 lk 55), siis hajus festival ajaliselt ja ruumiliselt laiali nii, et ei
häirinud oluliselt kohaliku kogukonna igapäevast elu. Linnaliikluse suurenemist tajuti
vähesel

määral,

ning

kõige

enam

raskusi

oli

parkimiskohtade

leidmisega.

Tänavaküsitlus näitas, et linnaelanikele oli pigem probleemiks tänavate hooldamatus,
kui festivali negatiivne mõju linna puhtusele ja heakorrale. Sarnast trendi võib oletada
ka parkimise puhul, mis võis olla probleem ka ilma festivalita.
Linnaosade lõikes võiks järeldada, et kõige enam häiris festival Eeslinna linnaosa (Karja
piirkond, Riia mnt ja jõe vaheline ala Suure-Jõe Selverini) elanikke ning kõige vähem
Raeküla ja Lodja elanikke, kuid uuringu valim oli selleks liiga väike, et paikapidavaid
järeldusi teha. Lisaks sellele ei selgunud, mis kohalikke elanikke häiris, kas festival
elamist enda linnaosas või töölkäimist mujal linnaosas.
Igapäevaste kaupade ja teenuste kättesaadavust Jääfestival ei takistanud, samuti ei
häirinud festvaliala jalgsi liiklemist tänavatel ja ligipääsu ühiskondlikesse hoonetesse.
Tänavaküsitluses selgus, et paljud vastajad festivali üritusi ei külastanud, kuid käisid
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festivali laadal või sattusid sinna juhuslikult, ning hindasid festivali kaupu ja teenuseid
seetõttu kõrgemalt kui festivalil osalenud vastajad.
Vaba aja veetmise võimalusi koos lastega ning meelelahutus võimalusi koos sõprade ja
perega hindasid kõige paremaks nii festivalil osalenud kui mitteosalenud vastajad.
Kultuuriliste elamuste saamise võimalus sama head hinnangut ei saanud, mis võib olla
tingitud linnaelanike vähesest huvist kultuurisündmuste vastu. Tänavaküsitlus näitas nii
festivalil osalenud kui mitteosalenud vastajate teadmatust võimalustest festivalil ennast
arendada, seetõttu hinnati uute oskuste ja tegevuste õppimise võimalusi kõige vähem.
Jääfestival meeldis enamusele nendest, kes festivali üritusi külastasid ning meeldis ka
kolmandikule nendest, kes festivalil ei osalenud. Kohaliku kogukonna arvates oli
Jääfestivalil kõige suurem mõju linna mainele, millega olid nõus suurem osa nii
festivalil osalenud kui mitteosalenud vastajatest, ning festivalil osalemine suurendas
linnaelanike uhkustunnet oma linna üle ja kogukonna ühtsustunnet.
Nii kogukonna arvates kui korraldajate hinnangul mingeid suuri negatiivseid sotsiaalkultuurilisi mõjusid ei avaldunud. Vastajate kriitilised kommantaarid puudutasid
Jääfestivali programmi, reklaami ja kodulehte, mitte festivali igapäevast elu häirivaid
tagajärgi. Tunnustavad ja poolehoidu väljendavad kommentaarid näitasid, et festival
pälvis kohaliku kogukonna toetuse. Kriitilised kommentaarid viitasid positiivse
meediakajastuse olulisusele, kuna enne festivali algust kohalikus ajalehes Pärnu
Postimees ilmunud negatiivsed meediakajastused probleemidest festivali rahastamisega
peegeldusid ka vastajate kommentaarides ja võisid mõjutada nende hoiakut festivali
suhtes.
Tuginedes teoreetilisele tagapõhjale, festivali kontseptsioonile ja uuringu tulemustele,
saab Jääfestivali nimetada vastutustundlikuks sündmuseks, mis on tundlik sündmust
võõrustava kogukonna majanduslike ja sotsiaal-kultuuriliste vajaduste suhtes. Festival
vastas kohaliku kogukonna kahele peamisele vajadusele talvises Pärnus 1) kohalike
ettevõtjate vajadusele suurendada turismitulusid madalhooajal ning 2) kohalike elanike
vajadusele sündmustevaesel ajal meelt lahutada ja vaba aega veeta koos perega.

42

Jääfestivali planeerimisel kasutati mitmeid sotsiaal-kultuurilisi mõjusid optimeerivaid
strateegiaid

kogukonna

kaasamiseks:

kooskõlastamine

ja

konsulteerimine

(nt

koosolekud), sündmusse panustamise võimaldamine (nt koosolekud, lumelinna
ehitamine), erinevate huvigruppide kaasamine ja programmi lülitamine (nt lastega
pered, harrastuskalamehed, sportlased); programmi elementide kavandamine, mis
vastavad mõne huvigrupi vajadustele (nt klaverikursus, korvpalliturniir). Lisaks
eelnevale

võimaldati

pinda

mittetulundusorganisatsioonidele

(nt

valdade

kultuuriseltsid), kasutati abikäepoliitikat (nt turundusabi) ja osaluse suurendamist (nt
tasuta üritused) ning omanditunde tekitamist (nt lumelinna ehitamine, vabatahtlikud).
Uuring Jääfestivali negatiivseid sotsiaal-kultuurilisi mõjusid, mida järgmistel sündmuste
planeerimisel minimeerida, ei identifitseerinud. Festivali korraldamine madalhooajal ei
pannud kohaliku kogukonna elukeskkonnale suurt koormust ega häirinud kohalike
elanike igapäevast elu, vaid kohalikud elanikud kui teenusepakkujad said võimaluse
madalseisus turismi- ja teenindussektoris oma tulusid suurendada. Uuring viitas
mitmetele muudele probleemidele: liigne lumi tänavatel, festivali negatiivne
meediakajastus kohaliku lehes, linnaelanike vähene huvi kultuurisündmuste vastu ja
teadmatus enda arendamise võimalustest.
Uuring näitas, et Jääfestivalil olid mitmed positiivsed sotsiaal-kultuurilised mõjud.
Meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimaluste suurendamine tõstis kohalike elanike
elukvaliteeti ning parendas seeläbi linna mainet. Lisaks sellele elustas festival Pärnu
kesklinna, millest said osa ka linnaelanikud, kes festivali üritusi ei külastanud. Uuringus
selgunud probleemide lahendamiseks ja Jääfestivali positiivsete sotsiaal-kultuuriliste
mõjude maksimeerimiseks teeb lõputöö autor järgmised soovituslikud ettepanekud:
1. Soodustada kohaliku kogukonna osalemist tasulistel üritustel ja töötubades (nt
festivali pass).
2. Kaasata võistluste või konkursside korraldamise kaudu suuremat osa kogukonda
ja erinevaid kogukonna gruppe (nt noorte bändid, flamenko või idamaise tantsu
harrastajad).
3. Tagada festivali positiivsem kajastus kohalikus ajalehes Pärnu Postimees.
4. Kasutada lumerohkel talvel tänavatel liiklemist takistavat lund lumekindluse või
lumekohviku-baari ehitamiseks.
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5. Korraldada regulaarselt uuringuid Jääfestivali sotsiaal-kultuurilistest mõjudest
kohalikule kogukonnale (nt küsitlus kodulehel) või luua võimalus Jääfestivali
kodulehel avaldada oma arvamust või anda tagasisidet.
Kuigi uuring ei näidanud, et tasuliste ürituste piletite hinnad oleksid olnud festivalil
osalemisel takistuseks, on üks võimalus kohaliku kogukonna osalemise suurendamiseks
võimaldada neile tasulistele üritustele soodsamalt pileteid osta. Üritustele pileteid
müües ei saa turiste ja kohalikke elanikke selekteerida ega turiste sellega
diskrimineerida, kuid Pärnus võiks eelmüügis olla nn festivali passid, mis sisaldavad
soodsama hinnaga pileteid mitmele üritusele korraga, ning lisaks annavad väikese
soodustuse (nt 5%) koostööpartnerite juures töötoas, kohvikus, restoranis või spaas.
Soovitades hõlbustada kohaliku kogukonna osalemist, ei ole unustatud Jääfestivali
peamist eesmärki – suurendada turismitulusid. Kuid harjutades, õpetades ja
soodustades, et kohalik kogukond veedab Pärnus rohkem vaba aega kodust väljas ja
kulutab sellele raha, saab toetada kohalikku ettevõtlust ja loomemajandust sellega, et
raha ei leki piirkonnast välja seeläbi, et sõidetakse elamusi otsima mujale või
kulutatakse raha välismaise omandusega kaubanduskettides.
Erinevate kogukonna gruppide kaasamine võistluste või konkursside korraldamise
kaudu võimaldab suurendada kogukonna omanditunnet festivali suhtes. Nii näiteks
võiks mõnest Jääfestivali alaüritusest kujuneda kohalike harrastuskunstnike või artistide
aasta tipphetk, kus selgitatakse välja Pärnu oma „superstaar“ või „talent“. See võib
pakkuda suurt huvi nii osalejatele kui pealtvaatajatele, esitleda linna mitmekesist
kultuuri ja andekaid inimesi ning suurendada omanditunde tekkimist.
Teiseks võimaluseks on kaasata programmi mitte ainult rahvuskultuuriga tegelejad, vaid
ka alternatiivsemate alade harrastajad. Näiteks on Pärnus ja selle lähivaldades suur hulk
flamenko ja idamaise tantsu harrastajaid, ning nii Eestis kui Soomes (ja ka mujal
maailmas) on välja kujunenud kogukond nende eksootiliste tantsude harrastajatest.
Sarnaselt Tangofestivaliga võiks Jääfestival võõrustada järgnevatel aastatel mõne taolise
huvigrupi kokkutulekut või väikest festivali, ning see võib pälvida ka huvi
rahvusvahelisel tasemel.
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Positiivse meedia kajastatuse tagamine on kõige keerulisem ülesanne, sest tsenseerida
meediakajastusi ei ole võimalik, kuna sõnavabadust ei saa ja ei tohigi piirata.
Suhtekorralduse kaudu peaks leidma võimaluse kohaliku ajalehe kaasamiseks osana
kogukonnast, et tagada suurem kogus ja positiivsemalt meelestatud kajastus festivalist.
Ehitades suurejoonelise ja atraktiivse lumekindluse või lumekohviku-baari, kus
müüakse kuumi jooke (nt glögi või hõõgveini), saaks Jääfestival lumerohke talve korral
linnatänavaid ummistava lume atraktsioonide ehitamiseks ära kasutada. Ilmselt on see
kõige riskantsem tegevus, sest ilmastikuolud võivad kiiresti muutuda, ning seda on
keeruline teostada, sest tuleb leida ehitajad, sõidukid lume vedamiseks, tagada ehitiste
ohutus ja säilimine (nt kaitsta vandalismi vastu) ja arvestada sellega, et lume
ladustamine ei ohustaks keskkonda.
Maailmas on selliseid asju siiski tehtud – on isegi lumest hotelle, mis majutust pakuvad.
Sarnaselt Lotte lumelinna ehitamisega võivad selle ehitamisel abiks olla vabatahtlikud
linnaelanikud, ning lumeveo peaks võimaldama linnavalitsus (tänavate hooldajana) või
toetada ettevõtjatest sponsorid. Lisaks efektsele Jääfestivaliga sobivale atraktsioonile
saaks linn enne festivali teostada tänavate paremat hooldust.
Jääfestivali sotsiaal-kultuuriliste mõjude uuringu saaks korraldada festivali kodulehe
kaudu ning see võib olla väärtuslik vahend, et reageerida kohalike elanike muredele
järgmiste

sündmuste

konstruktiivne

kriitika

korraldamisel.
aitavad

Kohalike

välja

elanike

selgitada

arvamusavaldused

kitsaskohti

ja

ja

puudusi

planeerimisprotsessis või viidata mõnele teisele probleemile, mis vajab lahendamist,
ning kohalik kogukond saab festivali kodulehe kaudu väljendada oma hoiakuid, ootusi
ja vajadusi.
Soovitused

järgmisteks

festivalide

ja

sündmuste

sotsiaal-kultuuriliste

mõjude

hindamisteks tulenevad lõputöö autori kogemusest käesoleva uuringu läbi viimisel:
esiteks võimaldada vastajatel elukvaliteedi muutustele hinnangut andes oma otsust
selgitada, hoidmaks ära seda, et hinnatakse üldist olukorda, mitte sündmuse tagajärge;
teiseks kasutada küsimustiku koostamisel rohkem avatud küsimusi, sest valikvastustega
saab teada vaid seda, mida vastajatelt on küsitud, ning avatud küsimused võivad anda
uut informatsiooni, mis võib kasulikuks osutuda; kolmandaks kaasata sellistesse
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uuringutesse ka linna lähivaldade elanikud, kes Pärnus töötavad ja veedavad vaba aega
ning peavad end „pärnakateks“ ehk kogukonna osaks.
Järgmised uuringud, millele käesolev lõputöö ja selle uuring aluseks võiksid olla,
peaksid toimuma laiema valimi baasil ning sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjude
hindamismeetodit peaks arendama terviklikus suunas, hinnates sotsiaal-kultuurilisi
mõjusid läbi kõikide sündmusega seotud osapoolte, külastajate, kohalike elanike,
ettevõtjate ja ürituse korraldajate arvamuste. Järgmine samm võiks olla säästva arengu
põhimõtetele vastava sündmuste hindamisvahendi välja töötamine, mis kaasaegsete
sündmuste hindamisvahendite eeskujul käsitleb sündmuste tulemusi hinnates selle
majanduslikke, sotsiaal-kultuurilisi ja keskkonna mõjusid terviklikult.
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KOKKUVÕTE
Sündmustel, mille fookuses on kohalik kultuur või traditsioonid, on turismi
motivaatoritena üha olulisem roll sihtkohtade positsioneerimisel. Majanduslike
eesmärkide kõrval ei saa tähelepanuta jätta sündmust võõrustavat kogukonda, kelle
kanda jäävad sündmuse sotsiaal-kultuurilised mõjud. Kohaliku kogukonna toetus on üks
olulisemaid edutegureid sihtkoha positsioneerimisel sündmuste abil, seetõttu on
festivalide ja sündmuste korraldajate ülesandeks nende mõjude välja selgitamine,
hindamine ja juhtimine, et tõsta kohalike elanike elukvaliteeti, tagada kogukonna toetus
ja sündmuste jätkusuutlikkus.
Lõputöö eesmärk oli selgitada välja Pärnu Jääfestivali sotsiaal-kultuuriline mõju
kohalikule kogukonnale ning vastavalt uuringu tulemustele töötada välja ettepanekud
negatiivsete mõjude minimeerimiseks ja positiivsete mõjude maksimeerimiseks
järgmise festivali korraldamisel. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks seatud ülesanded
said täidetud: töötati läbi jätkusuutlike ja kohalikku kogukonda toetavate sündmuste
planeerimise teoreetiline tagapõhi ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise meetodid,
selgitati välja uurimiseesmärgi täitmiseks sobivaim uurimismeetod, valmistati ette ja
viidi läbi Jääfestivali sotsiaal-kultuuriliste mõjude uuring ja intervjuud festivali
peakorraldajatega, analüüsiti uuringu ja intervjuude tulemusi ning tehti soovituslikud
ettepanekud

sotsiaal-kultuuriliste

mõjude

optimeerimiseks

järgmise

festivali

planeerimisel.
Sündmuste negatiivsed sotsiaal-kultuurilised mõjud tulenevad sarnaselt turismi
mõjudega kohaliku kogukonna privaatsuse häirimisest ja ühiskondlike rajatiste
ülekoormamisest ülerahvastatuse tõttu sihtkohas. Positiivselt mõjutavad festivalid ja
sündmused kogukonda, tuues pidevalt sisse kultuurilist mõju, suurendades selle sidusust
ja identiteeti, luues puhkuse- ja lõõgastusvõimalusi, elavdades linnaruumi, tekitades ja
tugevdades sotsiaalseid võrgustikke ning luues sümboolset loomingulist ruumi.
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Pärnu

Jääfestivali

uurimismeetod

sotsiaal-kultuuriliste

tugineb

mõjude

välja

sotsiaal-kultuuriliste mõjude

selgitamiseks
uurimise

kasutatud

rahvusvahelisele

praktikale, mis on näidanud, et retrospektiivne kogukonna arusaamade ja hoiakute
mõõtmine võimaldab hinnata nii positiivsete kui negatiivsete mõjude ilmnemist ja
nende ulatust. Sündmuse võimalikud mõjud kaardistatakse ja defineeritakse selliselt, et
nende ulatust saab kvantitatiivselt mõõta, esitades erineva tugevusastmega väiteid, mille
hulgast vastaja valib omale sobivama või annab sellele oma hinnangu mitmeastmelisel
skaalal väga negatiivsest kuni väga positiivseni.
Sündmuse edukust hinnatakse eelkõige selle järgi, kuidas sündmus kogukonna arengut
ergutab. Kohalike elanike suhtes vastutustundliku sündmuse eesmärgid on kogukonda
toetavad, vastates kogukonna vajadustele, ning selle planeerimisel kasutatakse
negatiivseid

mõjusid

minimeerivaid

ja

positiivseid

mõjusid

maksimeerivaid

strateegiaid. Sündmuste sotsiaal-kultuuriliste mõjusid optimeeritakse külastajate
käitumise juhtimise hoolika planeerimisega ning kogukonnale omandi ja kontrolli
võimaldamisega. Selleks kaasatakse kohalikud elanikud kõikidesse planeerimise
etappidesse, mis aitab luua kogukonnas omandi- ja uhkustunnet sündmuse suhtes ning
annab neile sõnaõiguse kogukonda puudutavates olulistes küsimustes.
Jääfestivali sotsiaal-kultuuriliste mõjude välja selgitamiseks viidi Pärnu linna täisealiste
elanike seas läbi struktureeritud ankeetküsitlus e-posti ja tänavaküsitluse teel, millele
vastas 145 inimest, nendest 75 e-posti ja 71 tänavaküsitluse kaudu. Kohaliku kogukonna
uuringu toetamiseks ja Jääfestivali planeerimise kohta täiendava informatsiooni
saamiseks küsitleti kahte festivali peakorraldajat struktureeritud intervjuu teel.
Uuringu tulemusena selgus, et Pärnu Jääfestivalil oli kohalikule kogukonnale positiivne
sotsiaal-kultuuriline mõju. Meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimaluste suurenemine
parendas linna mainet ja pälvis kogukonna toetuse. Festivalil osalemine suurendas
linnaelanike uhkustunnet oma linna üle ja kogukonna ühtsustunnet. Festivaliala ja laat
elavdasid kesklinna, millest said osa ka linnaelanikud, kes festivali üritusi ei külastanud.
Jääfestivalil olulisi negatiivseid sotsiaal-kultuurilisi mõjusid ei ilmnenud. Festivali
korraldamine madalhooajal ei pannud linna taristule suurt koormust ning festival hajus
ajaliselt ja ruumiliselt linnakeskkonnas laiali nii, et ei häirinud kohalike elanike
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igapäevast elu. Uuring viitas mitmetele teistele probleemidele: tänavate hooldamatusele,
Jääfestivali negatiivsele meediakajastusele kohaliku lehes, linnaelanike vähesele huvile
kultuurisündmuste vastu ja teadmatusele enda arendamise võimalustest.
Uuringu tulemused näitasid, et Jääfestival oli vastutustundlik sündmus, mis vastas
kohaliku kogukonna kahele peamisele vajadusele talvises Pärnus 1) kohalike ettevõtjate
vajadusele suurendada turismitulusid madalhooajal ning 2) kohalike elanike vajadusele
sündmustevaesel ajal meelt lahutada ja vaba aega veeta koos perega. Sotsiaalkultuuriliste mõjude optimeerimiseks kaasati kogukonda läbi konsulteerimise ja
kooskõlastamise, panustamise võimaldamise, programmi lülitamise ja kohalike
ettevõtjatega koostöö tegemise.
Uuring tõestas püstitatud hüpoteesi, milleks oli väide, et Pärnu Jääfestivalil on
kohalikule kogukonnale positiivne sotsiaal-kultuuriline mõju. Uuringus selgunud
probleemide lahendamiseks ja Jääfestivali positiivsete sotsiaal-kultuuriliste mõjude
maksimeerimiseks tegi lõputöö autor soovituslikud ettepanekuid soodustada kohaliku
kogukonna osalemist tasulistel üritustel ja töötubades, kaasata võistluste või
konkursside korraldamise kaudu suuremat osa kogukonda ja erinevaid kogukonna
gruppe, kaasata kohalik ajaleht kui osa kogukonnast positiivsemalt meelestatud festivali
kajastamise tagamiseks, kasutada lumerohkel talvel lund tänavatel lumekindluse või
lumekohviku-baari ehitamiseks ning regulaarselt läbi viia festivali sotsiaal-kultuuriliste
mõjude uuringuid või luua võimalus selle kodulehel avaldada oma arvamust ja anda
tagasisidet.
Käesolev lõputöö ja selle uuring võiksid olla aluseks järgmistele uuringutele, mis
hindaksid sündmuste sotsiaal-kultuurilisi mõjusid läbi kõikide turismiasjaliste ja
sündmuse osapoolte arvamuste ning töötaksid välja säästva arengu põhimõtetele vastava
sündmuste hindamisvahendi, mis hindab sündmuste tulemusi terviklikult – nii
majanduslikke, sotsiaal-kultuuriliste kui keskkonna mõjusid välja selgitades.
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LISAD
Lisa 1. Pärnu Jääfestivali alaürituste toimumispaigad

Allikas: Google – Map data 2011.
A. Vallikäär

I. Ammende Villa

B. Steineri aed

J. Teater Endla

C. Kesklinna sild

K. Pärnu Raekoda

D. Pärnu Munamägi

L. Pärnu Jahtklubi

E. Uue Kunsti Muuseum

M. Port Artur 2

F. Sanatoorium Tervis

N.Kaubamajakas

G. Nooruse Maja

O.Hommiku tn

H. Strand

P. Rüütli tn
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Lisa 2. Ankeetküsimustik Pärnu linna elanikele
Käesoleva uuringu eesmärk on välja selgitada, millised mõjud kohalikele elanikele
Pärnu Jääfestivaliga kaasnesid. Küsitlust viib läbi koostöös Pärnu Linnavalitsusega
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse eriala 3. kursuse üliõpilane
Catri

Roosalu

diplomitöö

„Sündmuse

sotsiaal-kultuuriline

mõju

kohalikule

kogukonnale Pärnu Jääfestivali näitel“ raames.
Teie vastused on anonüümsed ja neid käsitletakse koos teiste vastustega üldistatult.
Uuringu tulemused avalikustatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis 2011. aasta
kevadsemestril diplomitööde kaitsmisel ning on hiljem kättesaadavad Pärnu kolledži
raamatukogus.
Tänan väga, et olete valmis ankeeti täitma ja soovin Teile kena vastamist!
1. Kas Te olete teadlik, et 18.–27. veebruaril toimus Pärnus Jääfestival?
• jah • ei
2. Kas Te võtsite Pärnu Jääfestivali üritustest osa?
• jah • ei
3. Kui huvitatud Te Pärnu Jääfestivali üritustest olite? Märkige ära lause, mis seda kõige
täpsemalt väljendab.
• Olin väga huvitatud ja külastasin festivali üritusi.
• Olin huvitatud, kuid festivali programmis ei olnud minule sobivaid üritusi.
• Olin huvitatud, kuid tasuliste ürituste piletite hinnad olid liiga kõrged.
• Olin huvitatud, kuid külm ilm takistas ürituste külastamist.
• Ei olnud eriti huvitatud, kuid sõbrad või pereliikmed kutsusid kaasa.
• Ei olnud üldse huvitatud.
• Olin huvitatud, kuid ei saanud festivali üritusi külastada.
4. Palun andke oma hinnang skaalal +2 kuni -2 järgmistele punktidele, mis puudutavad
linnakeskkonda, linnaelanike eluolu ja vaba aja veetmise võimalusi Pärnu Jääfestivali
ajal. Hinnake vastavalt sellele, kuidas Teie tajusite festivaliga seoses muutusi enda
igapäevases elus. Kui muutus olid Teie arvates positiivne (näiteks suurenesid
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meelelahutusvõimalused), märkige vastuseks +2 (väga positiivne) või

+1 (veidi

positiivne). Kui Te muutust ei tajunud, märkige vastuseks 0. Kui muutus oli Teie jaoks
häiriv (näiteks liiklustihedus suurenes või oli raskusi parkimiskoha leidmisega),
märkige vastuseks -2 (väga negatiivne) või -1 (veidi negatiivne).
+2

+1

0

-1

-2

ei oska
öelda

a) meelelahutusvõimalused koos sõprade ja/või
perekonnaga
b) kultuuriliste elamuste võimalused
c) uute oskuste ja/või tegevuste õppimise
võimalused
d) vaba aja veetmise võimalused koos lastega
e) linna liiklustihedus
f) jalgsi liiklemine tänavatel ja/või ligipääs
üldkasutatavatesse hoonetesse (nt kaubandus- ja
toitlustusasutused)
g) parkimiskohtade leidmine
h) linna puhtus ja heakord
i) kaupade valik festivali laadal ja/või teenuste
valik festivaliga seoses
j) igapäevaste kaupade ja/või teenuste
kättesaadavus

5. Palun märkige, millisel määral nõustute järgmiste väidetega:
täiesti
nõustun

pigem
nõustun

ei oska
öelda

pigem ei
nõustu

ei nõustu
üldse

a) festival parendas linna
mainet
b) festival suurendas minu
uhkustunnet oma linna üle
c) festival pani mind tundma
osana kogukonnast

6. Palun märkige ära lause, mis Teie hoiakut Jääfestivali suhtes kõige täpsemalt
väljendab.
• Mulle meeldis Pärnu Jääfestival ja loodan, et see järgmistel aastatel jätkub.
• Mulle ei meeldinud Pärnu Jääfestival ja loodan, et see järgnevatel aastatel ei jätku.
• Olen Pärnu Jääfestivali suhtes neutraalne.
• Mul ei olnud Pärnu Jääfestivaliga kokkupuudet ja oma arvamus selle kohta puudub.
7. Kes Te olete?

• mees

• naine
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8. Mis on Teie vanus?
• 18-29 aastat

• 30-49 aastat

• 50-69 aastat

• 70 ja enam

9. Kus Te elate?
• Vana-Pärnu

• Ülejõe

• Rääma

• Tammiste

• Raeküla, Lodja

• Mai, Papiniidu

• Kesklinn

• Rannarajoon

• Eeslinn (Karja piirkond, Riia mnt ja jõe vaheline ala Suure-Jõe Selverini)
10. Kellena Te osalesite Pärnu Jääfestivalil?
• külastajana
• korraldajana
• ettevõtjana
• palgalise töötajana
• vabatahtlikuna
• ei osalenud üldse
11. Kui Teil on kommentaare, arvamusavaldusi või ettepanekuid Pärnu Jääfestivaliga
seoses, palun kirjutage siia.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tänan Teid väga küsimustiku täitmise eest!
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Lisa 3. Pärnu linnaosad

Allikas: LVM Kinnisvara ... 2010.
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Lisa 4. Struktureeritud intervjuu küsimused Pärnu Jääfestivali
peakorraldajatele
1. Mis on Pärnu Jääfestivali visioon?
2. Millised olid Pärnu Jääfestivali kohalikule kogukonnale suunatud eesmärgid?
3. Kas Pärnu Jääfestivali planeerimisel hinnati potensiaalseid sotsiaal-kultuurilisi
mõjusid kohalikule kogukonnale ja kuidas neid planeerimisel arvesse võeti?
4. Mis oli Teie arvates Pärnu Jääfestivali kõige positiivsem sotsiaal-kultuuriline mõju
kohalikule kogukonnale?
5. Mis oli Teie arvates Pärnu Jääfestivali kõige negatiivsem sotsiaal-kultuuriline mõju
kohalikule kogukonnale?
6. Kuidas Te hindate Pärnu Jääfestivali õnnestumist ja seatud eesmärkide saavutamist?
7. Kuidas Te hindate Pärnu Jääfestivali potentsiaali kujuneda traditsiooniliseks
kogukondlikuks turismi edendavaks hallmark-sündmuseks?
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SUMMARY
SOCIO-CULTURAL IMPACT OF EVENT ON THE LOCAL COMMUNITY AS AN
EXAMPLE OF PÄRNU ICE FESTIVAL
Catri Roosalu
Pärnu Ice Festival was a widespread co-operation project of the tourism cluster in Pärnu
which objectives were to decrease seasonality of tourism, to stimulate entrepreneurship,
develop cooperation between tourism stakeholders and thereby market Pärnu County.
The festival took place in 18th-27th February 2011, and its program included number of
cultural and sporting events like concerts, exhibitions, workshops, film nights and trips
to the county.
Events play an important role as motivator of tourism in helping to position the
destination, primarily driven by the goal of economic benefits. But besides the
economic objectives, the host community, who suffers socio-cultural impacts of events,
must not be ignored. Therefore the event organizers have the task of identifying,
assessing and managing these impacts to improve the quality of life of the local
residents, to ensure the community support and the sustainability of the events.
Identifying the socio-cultural impacts of the Ice Festival on local residents enables
festival´s organizers to optimize its impacts in planning the following festival.
According to the problem, the following hypothesis is set: Pärnu Ice Festival has a
positive socio-cultural impact on local community. The purpose of the thesis is to find
out socio-cultural impacts of the Pärnu Ice Festival on the local community and
according to the results of the study to work out suggestions for minimizing negative
and maximizing positive impacts for the following events.
The tasks to achieve the objective of the thesis are: expatiate the literature concerning
sustainable and supporting community events management; explaining definitions and
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theoretical starting positions; comparing various methods of socio-cultural impact
evaluation to identify an appropriate research method; conducting the study about sociocultural impacts on Pärnu city residents and festival organizers; analyzing the results,
making conclusions and suggestions.
Theoretical background and methodology to complete the research tasks is based on
generally accepted authors in this field by Donald Getz, John Allen, William O'Toole
and others. Positioning a destination by events are researched Leo Jago et al (Australia
2002) and Andres et al (Estonia 2010). Event evaluation studies are published by the
following researchers: Thomas Delamere et al (Australia, 2001), Liz Fredline Others
(Australian, 2005), Katie Small et al (Australian, 2005), Katja Pasanen et al (Finland,
2009).
The first, theoretical chapter of the thesis gives an overview of the theoretical starting
positions of sustainable and supporting community events management and of the
development framework for the event evaluation. The second, empirical chapter
explains the backround of the survey, giving an overview of the Ice festival´s concept,
profile, method, the process of the survey and interviews and analyzes the results of the
research. The last, discussing chapter includes conclusions and discussion, it brings out
the awareness to optimize socio-cultural impacts for following events planning and
solutions for next researches.
The negative socio-cultural impacts of the events are resulting from the disturbance of
the local community privacy and overloading the community facilities due to
overcrowding. Festivals and events are positively affecting the community, bringing
continual flow of cultural influence, enhancing its coherence and identity, creating
leisure and relaxation possibilities, bringing life to urban spaces, creating and
strengthening social networks and creating a symbolic space for creative work.
The success of the event is evaluated by the way it encourages community development.
To assess the socio-cultural impact, the possible effects of the event are mapped and
defined so that their scope can be quantitatively measured, giving different statements,
from where the respondent selects the suitable answer or gives its assessment on multistage scale from very negative to very positive. The goals of the responsible event are
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supported by the community, responding the community needs. The socio-cultural
impacts can be optimized with careful planning by crowd behavior management,
community ownership and by the control of events. Involving the local residents to all
the stages of planning helps to create community ownership feeling and pride
concerning the event, giving the participants a major say on important issues affecting
the community.
To find out the Ice Festival´s socio-cultural impacts, a structured questionnaire was
handed out among the adult residents of the city of Pärnu. The questionnaire was sent
by e-mail or carried out through street-interviewing. In all, 145 people responded to the
questionnaire. The two main organizers of the festival were also interviewed by
structured interviews to support the study about the local community and for the further
information in planning process.
The study proved the hypothesis which stated, that Pärnu Ice Festival has a positive
socio-cultural impact to the local community. The study revealed that the enhancement
of entertainment and leisure facilities amended the city's image and community support.
Participating the festival increased the citizen`s pride in their city and the sense of
community. Festival´s fair revitalized Pärnu city centre, which was also enjoyed by the
parts of the city residents who did not visit the festival events.
Though the festival was organized during the low season, it did not put the burden on
urban infrastructure in large and the festival diffused in time and space so that it did not
disturb the local residents' everyday life significantly. The study pointed out several
other problems: mismanaged streets, the negative media reports of the festival in a local
newspaper, the resident’s lack of interest in cultural events and the ignorance of selfdevelopment opportunities.
The suggestions from author to maximize positive socio-cultural impacts, driven from
the results of the thesis are following: to facilitate the local community participation in
pay-in events and workshops by discounted ticket prices; to encourage the majority of
the community and various community groups through competitions and contests; to
involve the local newspaper as a part of the community to ensure more positive
reflection on the festival; to use the snow on the streets to build attractive snow-castles
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or snow-cafés; to carry out regular studies on the socio-cultural impacts of the festival,
or to create feedback or contact opportunities on the event website.
This thesis and its study could be the basis for the following studies which would
evaluate socio-cultural impacts of events through all of the tourist stakeholders and
partners, and which would develop an evaluation tool, according to sustainable
development principles, which evaluates event outcomes holistically – finding out the
economic, socio-cultural and environmental impacts.
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