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1 Johdanto 

Joensuun sarjistapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Joensuussa sekä koko 

Pohjois-Karjalassa. Joensuussa on paikallisia seuroja, esimerkiksi Joensuun 

Otakut (Jotkut) sekä Joensuun Sarjakuvaseura (Josase), jotka käsittelevät sarja-

kuvia. Jotkut on keskittynyt japanilaiseen populaarikulttuuriin ja Josase sarjaku-

vien tuottamiseen. Sarjakuvatoiminnalle on kysyntää, sillä jokainen on varmasti 

elämänsä aikana lukenut sarjakuvia. 

Joensuun sarjistapahtuman päätavoite oli herättää enemmän keskustelua sarja-

kuvista ja saada aikuisille nuorille oma sarjakuvatapahtuma Joensuuhun. Opin-

näytetyön toiminnallisen osuuden tuloksena on tarkistuslista, jota voidaan käyttää 

tulevien samankaltaisten tapahtumien järjestämisessä. Lokakuussa 2015 toteu-

tettiin Joensuun sarjistapahtuma pääkirjastolla. Tapahtumalle luotiin Facebookiin 

oma sivu sekä erillinen tapahtumasivu, jonka kautta kutsuttiin lähialueelta mah-

dollisimman paljon henkilöitä mukaan. Tavoitteena oli, että tapahtumasivun 

kautta myös muut ulkopuoliset henkilöt saisivat tietää sarjakuvatapahtumasta. 

Tapahtuman tiedot löytyivät myös Joensuun pääkirjaston Internet-sivuilta. 

Opinnäytetyössä on käsitelty esteettömyyttä ja saavutettavuutta sarjakuvatapah-

tumassa. Työ toteutettiin yhdessä opiskelutoveri Laura Räsäsen kanssa. Tässä 

työssä keskityttiin suurimmaksi osaksi viestintään liittyviin asioihin niiltä osin kuin 

ne aiheeseen kuuluivat, mutta myös liikuntaesteisten näkökulmaa tarkasteltiin. 

Räsänen suunnitteli tapahtuman järjestämisen. Molemmat tekivät oman erillisen 

opinnäytetyön. 

Joensuun sarjistapahtumaa suunniteltaessa otettiin huomioon liikuntarajoitteiset 

henkilöt esteettömyyden toteutusvaiheessa. Paikan päällä huomioitiin muun mu-

assa pyörätuolilla liikkuminen sekä tapahtuman luentojen ja työpajojen sijainti. 

Tapahtuma oli pääsymaksuton, joten taloudelliset rajoitteet eivät olleet este ta-

pahtumaan osallistumiselle. 
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Opinnäytetyössä käydään ensin läpi saavutettavuuden, esteettömyyden sekä 

viestinnän käsitteitä. Tämän jälkeen kerrotaan opinnäytetyön tehtävä sekä opin-

näytetyöprosessi. Lopuksi pohditaan tuloksia ja esitellään Joensuun sarjakuva-

tapahtumasta aikaansaatu tarkistuslista. 

2 Saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteitä 

2.1 Saavutettavuus ja esteettömyys yleisesti 

Saavutettavuus on monien eri osa-alueiden kokonaisuus, johon kuuluvat muun 

muassa fyysisten esteiden poistaminen sekä rakennusten ja ympäristön esteet-

tömyys. Teräsvirta kirjoittaa teoksessaan Kättä pidempää – opas asiakaspalve-

lun saavutettavuuteen, että saavutettavuuteen lukeutuvat myös sisällön saavu-

tettavuus eri aistien avulla, tiedon ja viestinnän saavutettavuus, taloudellinen saa-

vutettavuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus. Esteitä voi olla mo-

nenlaisia, esimerkiksi kohteen huono sijainti, vaikeaselkoisuus, pääsylippujen 

korkeat hinnat tai jopa se, että rakennusta ei alun perin ole suunniteltu esteettö-

mäksi. (Teräsvirta 2007, 4–5.) Saavutettavuus on myös liitetty osaksi kestävää 

kehitystä. Ekologiset, sosiaaliset ja taloudellisesti kestävät tavat ovat osa kestä-

vän kehityksen tavoitetta, jolla turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille 

ja tuleville sukupolville. (Vates 2012.) 

Joensuun sarjistapahtuma järjestettiin Joensuun pääkirjastossa sen takia, että 

sieltä löytyy jo valmiiksi sarjakuvamateriaalia sekä sarjakuvien lukunurkkaan lai-

nattavaksi että luettavaksi paikan päällä. Kirjasto on monilta osin jo valmiiksi es-

teetön rakennus. Yläkerran lainausosastolle pääsee helposti hissillä (kuva 1), ja 

sisäänkäynnit ovat tarpeeksi suuria. Lisäksi kirjastolla ei ole turhia tai korkeita 

kynnyksiä. Myös autoileville tarkoitetut invalidipaikat löytyvät kirjaston omalta py-

säköintialueelta. Kirjaston sijainti keskustassa on hyvä, sillä sinne pääsee hel-

posti kävellen, autolla tai bussilla. 
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Kuva 1.   Kirjaston hissi (Kuva: Minna Haapalainen). 

Esteettömyys voi olla fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista ja siihen voi 

vaikuttaa myös asenteet ja ennakkoluulot. Esteettömyys on laaja kokonaisuus. 

Siihen kuuluu kaikkien kansalaisten osallistuminen muun muassa yhteiskunnan 

erilaisiin toimiin, työntekoon, opiskeluun, harrastuksiin ja kulttuuriin. Myös palve-

lujen saatavuus ja saavutettavuus, itseä koskevaan päätöksentekoon osallistu-

minen, itsenäinen asiointi ja tasa-arvoisuus ovat merkittävä osa esteettömyyttä. 

Yhdenvertaisuus on avainsana esteettömässä yhteiskunnassa ja nykyisin esteet-

tömyys onkin kaikkia kansalaisia koskettava asia. (Papunet 2015.) 
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Teräsvirta määrittelee esteettömyyttä seuraavasti: 

Saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä ei kannata suunnata vain tie-
tyille kävijäryhmille. – – Ihmiset omaksuvat tietoa eri tavoin. Myös tapa 
oppia voi olla hyvin erilainen – tekstejä luetaan ja tilassa kuljetaan eri 
tavoin. – – Alati kansainvälistyvässä maailmassa on muistettava kulttuu-
risen taustan merkitys. Eri elämäntilanteet vaikuttavat siihen, kuinka tie-
toa otetaan vastaan. Jokainen kävijä on erilainen ja ainutlaatuinen, omien 
tietojensa ja kokemustensa summa. – – Kohteen hyvä saavutettavuus ei 
siis ole pelkästään yhden osa-alueen esteettömyyttä. (Teräsvirta 2007, 
6.)  

 

Esteetön ympäristö on kaikkien etu, ja se on välttämätön monille ihmisryhmille. 

Myös muut tilojen käyttäjät hyötyvät esteettömästä ympäristöstä, esimerkiksi ta-

varoiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat. (Invalidiliitto 2015.) 

Lastenvaunujen kanssa liikkuvat henkilöt sekä eläkeläiset hyötyvät esteettömyy-

destä. Monissa rakennuksissa ja kohteissa voi olla erilaisia fyysisiä esteitä, jotka 

vaikeuttavat kohteessa olemista ja paikkoihin tutustumista. Esteettömyys itses-

sään liittyy käsitteenä toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua 

samoihin toimintoihin kuin muutkin kanssaeläjät. (Teräsvirta 2007, 5.) Vaikka Jo-

ensuun sarjistapahtuma olikin suunniteltu lähinnä nuorille aikuisille, niin tapahtu-

maan saivat osallistua kaikenikäiset sarjakuvista kiinnostuneet kävijät. Joensuun 

pääkirjasto tarjoaa toimivat tilat, joissa on vaivatonta kulkea. Kirjastolta voi ottaa 

myös vierailun ajaksi lainaan rollaattorin ala-aulan vaatetelineiden luota (kuva 2). 
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Kuva 2.   Kirjaston lainarollaattori (Kuva: Minna Haapalainen). 

Joensuun kirjaston palvelut ja tilat on suunniteltu niin, että ne soveltuvat monille 

erilaisille henkilöille. Design for All (DfA, voidaan suomentaa esimerkiksi ”suunni-

teltu kaikille”) on käsite, jolla tarkoitetaan pyrkimystä suunnitella ympäristöt, tuot-

teet ja palvelut siten, että ne ovat helppokäyttöisiä, esteettömiä ja houkuttelevia 

mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle (Teräsvirta 2007, 5). Se tarkoittaa myös 

suunnittelustrategioita ja -menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää palvelujen 

saavutettavuutta, tuotteiden helppokäyttöisyyttä sekä ympäristöjen esteettö-

myyttä (Tietoyhteiskuntaohjelma 2005). 

European Design for All e-Accessibility Network (2007) kertoo DfA:n olevan eu-

rooppalainen termi, joka edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhteiskunnallisesti 

kestävää tasa-arvoa. Se myös tukee pääsyä ympäristöön, tuotteiden käytettä-

vyyttä sekä palvelujen saatavuutta. Edellä mainittujen asioiden saavuttamiseksi 

kaikki asiat, jotka on suunniteltu ja rakennettu ihmisten toteuttamana ihmisten 



10 

käyttöön, on oltava saavutettavia, mielekkäitä käyttää kaikille yhteiskunnassa 

sekä ihmisten monimuotoisuuden kehittymisen huomioon ottavia (Design for All 

Europe 2004). 

2.2 Fyysinen ja sosiaalinen saavutettavuus 

Joensuun pääkirjaston osalta moni kävijä varmasti on samaa mieltä, että tiloissa 

kulkeminen on helppoa, vaikka kulkisi pyörätuolilla tai rollaattorilla. Esteettömyys 

ei ole mielipide, eikä jonkun mielestä jokin rakennuksen osa tai tuote voi olla toi-

sen mielestä esteetön ja toisen mielestä ei. Ihmisillä on erilaiset toimintakyvyt, ja 

tämän vuoksi he kokevat esteettömyyden eri tavoin. (Pesola 2009, 2.) Kun ym-

päristö tai yksittäinen rakennus on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miel-

lyttävä ja kaikkiin rakennuksen tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä, puhu-

taan esteettömyydestä. Esteettömyyttä lisää se, että tilat ja niissä olevat toimin-

not ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. (Invalidiliitto 2015.) 

Joensuun pääkirjaston ala-aulaan pääsee helposti molemmista ulko-ovista (ku-

vat 3 ja 4). Teräsvirran (2007) mukaan fyysisesti saavutettavassa kohteessa tai 

paikassa on helppo ja turvallista liikkua. Fyysisen saavutettavuuden tarkoituk-

sena on siis poistaa ihmisten liikkumista rajoittavia esteitä ja muun muassa ra-

kentaa portaiden tilalle luiskia, jotta kulkeminen kohteessa ja rakennuksessa hel-

pottuisi. Fyysinen esteettömyys määritellään niin, että rakenteelliset esteet eivät 

rajoita ihmisten elämää ja se on myös edellytys palvelujen ja viestinnän saavu-

tettavuudelle (Ihmisoikeudet.net 2013).  
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Kuva 3.   Kirjaston pääsisäänkäynti (Kuva: Minna Haapalainen). 

 

Kuva 4.   Kirjaston ulko-ovi pysäköintialueelle (Kuva: Minna Haapalainen). 
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Yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne kuuluvat sosiaaliseen saavutet-

tavuuteen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaista asiakasta tulee palvella ystäväl-

lisesti riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, poliittisesta vakaumuksesta, us-

konnosta tai vaatetuksesta. (Kulttuuria kaikille 2015.) Joensuun sarjistapahtuman 

aikana ala-aulassa olevalta infotiskiltä kaikki tapahtumaan osallistuvat ja tapah-

tuman ulkopuoliset kävijät saivat yhdenvertaista tietoa ja palvelua. Esimerkiksi 

jos kirjastoon tuleva Joensuun sarjistapahtuman ulkopuolinen kävijä halusi tietää, 

oliko kirjastossa meneillään jokin tapahtuma, niin hänelle kerrottiin tapahtuman 

pääkohdat yleisesti ja häntä kehotettiin tutustumaan ala-aulan esittelypöytiin. Jos 

Joensuun sarjistapahtuman kävijä halusi saada enemmän tietoa tietyistä luen-

noista tai muuhun tapahtumaan liittyvästä asiasta, niin hänelle kerrottiin kaikki 

tarvittava tieto. 

Kun kohteessa voi saada tietoa muullakin tavalla kuin näkemällä ja kuuntele-

malla, on kyse aisteihin liittyvästä saavutettavuudesta. Tällaisia aistimiseen liitty-

viä asioita ovat muun muassa hajuaistin käyttö, viittomakieli ja pistekirjoitus sekä 

kosketeltavat esineet. (Teräsvirta 2007, 7.) Joensuun sarjistapahtumassa pystyi 

luentojen kuuntelemisen ja sarjakuvanäyttelyn katselemisen lisäksi osallistu-

maan erilaisiin työpajoihin, joissa luotiin omaa taidetta ohjatusti. Lisäksi kävijät 

pystyivät ottamaan ala-aulassa sijaitsevasta kirjakärrystä kirjoja joko paikan 

päällä luettavaksi tai lainaamalla kotona luettavaksi. Joillekin ihmisille moniaisti-

nen toteutus voi olla välttämätöntä, jotta informaatio tai elämys voi välittyä. Eri-

laisten ihmisten taipumukset oppia ja tutkia uutta tulisi ottaa huomioon, jotta kaikki 

saisivat miellyttävän kokemuksen. (Jeronen 2014, 6.) 

2.3 Kommunikoinnin esteettömyys 

Kommunikoinnin esteettömyydessä tiedonsaanti ja tiedon välittäminen turvataan 

monimuotoisella viestinnällä. Esteetön kommunikointi voi siis puhutun ja kirjoite-

tun yleiskielen lisäksi olla myös vaikkapa selkokielen käyttöä tai viittomakieltä. 

Usein saatetaan käyttää myös erilaisia kommunikointimateriaaleja tai tulkkipalve-

lua esteettömämmän kommunikoinnin luomiseksi. (Papunet 2015.) 
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Kun esteettömyyttä pohditaan tuottajien kannalta, mukaan lukeutuvat muun mu-

assa Internet ja muiden verkkosivujen esteetön toteutus, selkeät opastetekstit ja 

asiakastiedotteet sekä julkisten rakennusten kohokartat ja pistemerkinnät (Näkö-

vammaisten keskusliitto 2015). Kommunikoinnin on oltava sujuvaa kaikkien si-

dosryhmien välillä, jotta asiat saadaan hoidettua oikein alusta alkaen.  

2.4 Selkokieli 

Selkokieli on suomen kielen muoto, jolla ilmaistaan asioita helpommin ymmärret-

tävästi kuin yleiskielellä. Selkokeskus (2015) määrittää selkokielen olevan muo-

toasultaan kirjakielen normien mukaista, käyttävän yleisesti tunnetuksi tiedettyä 

sanastoa ja olevan virkerakenteeltaan yksinkertaista. Ihmiset, joilla on vaikeuksia 

lukea tai ymmärtää yleiskieltä, käyttävät selkokieltä. Selkokieltä käyttäessä on 

tärkeää, että käytetään lyhyitä lauseita ja vältetään erikoissanastoa. Vierasperäi-

set ja monimutkaiset sanat ja ilmaukset haittaavat lukemista ja tekstin ymmärtä-

mistä. 

Selkokieltä on syytä käyttää silloin, kun mahdollisimman laajoille kohderyhmille 

on varmistettava sisällön ymmärrettävyys. Suuri osa internetsivustoista on mo-

nien ihmisten mielestä hankala käyttää. Kaikkein vaikeinta sivustojen käyttö on 

esimerkiksi henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia. Ymmär-

rettävä sisältö on käyttäjälleen täysin hyödytöntä, jos sitä ei löydä. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2014.) Potentiaalisille tapahtuman kävijöille ei riitä, että tapah-

tuman tiedot löytyvät Internetistä hakukoneella, vaan tiedon pitää olla myös sel-

keää ja ymmärrettävää. 

Selkokielen avulla ilmaistaan asioita yleiskieltä helpommalla tavalla ja tämän 

vuoksi selkokielisessä viestinnässä lauseiden eri osa-alueet on muokattu hel-

pommin ymmärrettävään muotoon muun muassa rakenteen, sisällön ja sanaston 

osalta. Selkokielisistä materiaaleista ja viestinnästä hyötyvät myös suomen kieltä 

opettelevat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset opiskelijat. Tiedollinen saavutetta-

vuus ja kommunikoinnin esteettömyys ovat avainsanoja selkokielisessä viestin-

nässä eri medioissa. (Papunet 2015.) Selkokielestä voisi olla hyötyä etsiessä tie-

toa sarjakuvatapahtumasta Internetin kautta, sillä sarjakuvia luetaan joka puolella 
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maailmaa. Sarjakuvatapahtumalla olisi mahdollisuus saada enemmän kävijöitä, 

jos kaikki tapahtumasta saatu tieto olisi selkokielistä. 

Esimerkiksi synnynnäisesti kuurot henkilöt eivät välttämättä ymmärrä kaikkien in-

ternetsivustojen hienosti muotoiltuja lauseita, jotka sisältävät slangisanoja. Tässä 

tapauksessa on tärkeää, että sivustoilta löytyy selkokielistä tekstiä, jotta kaikki 

asiat tulevat ymmärretyiksi. Joissakin kohteissa on myös mahdollista saada sel-

kokielinen opastus tai jopa taideteoksen kuvailuopastus. Mahdollisimman estee-

töntä tapahtumaa suunnitellessa on syytä ottaa huomioon internetsivujen selko-

kielisyys. Mikäli internetsivut luodaan tapahtumalle, niin tiedon tulisi olla mahdol-

lisimman selkeästi kirjoitettua ilman turhia korulauseita. 

2.5 Symbolien käyttö 

Symbolien käyttö opasteissa on kannattavaa varsinkin silloin, kun halutaan ko-

rostaa kohteen saavutettavuutta. Tietyt kriteerit tulee kuitenkin täyttää, ennen 

kuin kohdetta tai tilaa voidaan mainostaa saavutettavana symbolien avulla. Kan-

sainvälisten symbolien käyttö mahdollistaa sen, että mahdollisimman moni hen-

kilö ymmärtää ne. Myös esitteissä ja nettisivuilla kannattaa kertoa selkeästi pe-

rustiedot sekä sanallisesti että kuvallisesti kohteen esteettömyydestä muun mu-

assa sen varalta, että jokin tila ei olekaan esteetön. (Kulttuuria kaikille 2015.) 

ISA-tunnus on standardoitu, mutta se on myös määritelty olevan vapaasti kaik-

kien käytössä. Jos haluaa käyttää muita standardoituja kuvasymboleita, niiden 

käyttöoikeus pitää ostaa. (Helsingin kaupunki 2015.) Kuvasymbolia käyttävän 

palvelun tulee täyttää tietyt ennalta määrätyt vaatimukset, ja kuvasymbolin käyt-

tölupa täytyy erikseen hakea merkkiä hallinnoivalta taholta. Yleisimpiä symboleita 

esteettömyyden kartoituksessa ovat ISA-tunnuksen (kuva 5) lisäksi induktiosil-

mukka (kuva 6), ensiapuasema (kuva 7) sekä poistumisreitin opaste (kuva 8). 
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Kuva 5.   Kansainvälinen ISA-tunnus (Kuva: Esteettömyystiedon keskus). 

 

Kuva 6.   Induktiosilmukat – jälkimmäinen on kansainvälisen IEC-standardin mu-

kainen (Kuva: Tampere-talo). 

 

Kuva 7.   Ensiapuasema (Kuva: Helsingin kaupunki). 

 

Kuva 8.   Poistumisreitin opaste (Kuva: Helsingin kaupunki). 

Edellä mainitut opasteet on asetettu selkeästi näkyvälle paikalle rakennuksissa. 

Kaikissa rakennuksissa ei välttämättä ole samanlaisia opasteita, sillä kohteiden 

varustelutasot voivat olla hyvinkin erilaisia. Erilaisia symboleita on useita erilaisia 

ja niiden merkityksistä voi lukea enemmän eri kohteiden esitteistä ja internetsi-

vustoilta. Standardoidut symbolikuvat ja symbolit eivät ole vapaasti käytettävissä, 

vaan niiden käyttämiseen on haettava erillinen lupa. Muun muassa Helsingin kau-
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pungin sivustolta löytyy kuvallinen tietopankki, josta löytyy yleistä tietoa esteettö-

mästä opastuksesta (Helsinki kaikille 2015). Sivustolta löytyviä symboleita voi 

käyttää esimerkiksi verkkotiedottamisessa tai tilaopasteissa. 

Joensuun pääkirjastolta löytyy induktiosilmukan symboli (kuva 9) Muikku-salista 

sekä poistumistien opasteet sisäänkäyntien yhteydestä (kuva 10). Kuulovammai-

set käyttävät induktiosilmukkaa apuvälineenä. Ääni siirtyy kuulolaitteen vastaan-

ottokelaan magneettikentän välityksellä, jolloin se kuuluu puhtaasti ja sopivalla 

voimakkuudella puhujan ja kuuntelijan välillä ilman häiriöääniä. Infokyltin merkin-

nät T ja MT ilmaisevat kuulokojeen asentoja, ja merkintöjen avulla määritellään 

mitä halutaan kuulla. T-asennossa kuulokojeen oma mikrofoni kytkeytyy pois 

päältä, ja MT-asennossa induktiosilmukan ja ympäristön äänien samanaikainen 

kuuleminen on mahdollista. Induktiosilmukoita käytetään yleensä yleisötilaisuuk-

sissa, joissa kuunnellaan ääntä. Myös kotona käytetään induktiosilmukkaa tele-

vision tai radion kuuntelussa. (Kuulokynnys 2015.)  

 

Kuva 9.   Muikku-salin induktiosilmukan symboli (Kuva: Minna Haapalainen). 

 

Kuva 10.   Pääsisäänkäynnin poistumistien opaste (Kuva: Minna Haapalainen). 
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Muita symboleita Joensuun kirjastolla ei ole, jos pysäköintialueella olevia inva-

merkintöjä ei lasketa mukaan. Joensuun pääkirjaston internetsivuilla ei ole mer-

kintää esteettömyyteen viittaavista symboleista. Maininta induktiosilmukasta an-

taisi kirjastosta esteettömämmän kuvan. 

3 Viestintä 

3.1 Viestinnän tehtävät 

Viestinnän päätehtävät voidaan karkeasti jakaa tiedottamiseen ja vuorovaikutuk-

seen. Tiedottamisen avulla pyritään siihen, että kaikki voivat hoitaa työtehtävänsä 

kunnolla ja että heillä on kaikki työympäristöön liittyvät perustiedot käytössään. 

Vuorovaikutuksella pyritään luomaan mahdollisuuksia vaikuttamiselle. (Karhu, 

Salo-Lee, Sipilä, Selänne, Söderlund, Uimonen & Yli-Kokko 2005, 62.) Oleellista 

on tarkentaa nähdäänkö viestintä kokonaisuutena, jolla on yhteisesti tähdätty 

päämäärä, vai onko se vain sarja erillisiä toimintoja, joita suoritetaan tilannekoh-

taisesti ja arvioidaan suoritekohtaisesti (Juholin 2002, 60). 

Tutkimusten mukaan viestinnällä on vaikutusta muun muassa henkilökunnan tyy-

tyväisyyteen, motivaatioon, viihtymiseen sekä jaksamiseen. Kun ihminen on tyy-

tyväinen työyhteisönsä viestintään, se näkyy myös hänen työnsä jäljessä. (Karhu 

ym. 2005, 63.) Tapahtuman kokouksia järjestettäessä opinnäytetyön tekijät sekä 

kirjaston yhteyshenkilöt sopivat tulevista tehtävänannoista. Yhteisesti sovitut päi-

vämäärät ja työtavoitteet edesauttoivat tehtävien valmistumista. Ulkopuoliset si-

dosryhmät hankaloittivat jossakin määrin muun muassa aikataulun venymisen 

vuoksi, mutta silti kaikki sovitut asiat saatiin ajallaan valmiiksi. Kirjaston yhteys-

henkilöt pitivät tapahtuman ideasta ja he olivat alusta asti innokkaina mukana 

auttamassa tapahtuman järjestämisen kanssa. 

Sisäiseen viestintään voivat vaikuttaa myös organisaation ulkopuoliset toimijat ja 

tämä kannattaa tiedostaa sisäisen viestinnän organisoinnissa. Esimerkiksi kilpai-

lijat, asiakkaat, alihankkijat ja joukkoviestimet voivat nousta tärkeään asemaan, 
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jos työyhteisön sisäinen viestintä ei toimi tai on salailevaa. Seuraukset toimimat-

tomuudesta eivät välttämättä ole hyviä. (Juholin 2002, 123.) Kirjaston yhteyshen-

kilöiden ja opinnäytetyön tekijöiden välinen yhteistyö ja viestintä oli sujuvaa ja 

mutkatonta. Joensuun sarjistapahtumalla ei ollut kilpailijoita tapahtumapäivän ai-

kana, sillä tapahtumapäivät suunniteltiin varta vasten sellaiselle ajankohdalle, 

että muita isompia tapahtumia ei olisi samoina päivinä. Joukkoviestimiä käytettiin 

markkinallisessa tarkoituksessa. 

On olemassa niin sanottuja rikkaita ja köyhiä viestintäkanavia. Rikkaita viestintä-

kanavia ovat suulliset ja henkilökohtaiset tavat viestiä, kuten kahdenkeskiset kes-

kustelut, puhelinkeskustelut tai sähköposti. Köyhiin viestintäkanaviin kuuluvat kir-

jalliset massakanavat, kuten esitteet ja lehdet, mutta myös tietyssä määrin rapor-

tit ja muistiotkin. Viestintäkanavien niin sanottu oikea käyttö on sitä, että rikkaita 

käytetään vuorovaikutukseen ja köyhiä tiedottamiseen. (Karhu ym. 2005, 193.) 

Tapahtuman aikana käytettiin sekä rikkaita että köyhiä viestintäkanavia. Keskus-

teluhetkiä pidettiin enimmäkseen kirjastolla yhteyshenkilöiden ja opinnäytetyön 

tekijöiden kesken, mutta myös graafikoiden kanssa oli pari tapaamista. Kirjaston 

kokoukset koskivat tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita ja graafikoiden 

kanssa käydyt vapaa-ajan keskustelut olivat lähinnä yhteistä pohdintaa markki-

noinnin kuvamateriaalista sekä ohjeiden antoa kuvallisista tuotoksista. Köyhän 

viestintäkanavan virkaa toimittivat julisteet ja flyerit. 

3.1 Viestinnän saavutettavuus ja esteettömyys 

Viestinnän saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että annettu informaatio on kaikin 

puolin ymmärrettävää, selkeää, helppokäyttöistä ja helposti saatavilla. Siinä on 

myös kyse siitä, että vierailtavien kohteiden saavutettavuudesta ja esteettömyy-

destä kerrotaan viestinnässä. Tiedotusta ja mainontaa kannattaa suunnata myös 

vähemmistöille. (Salo 2013, 5.) Julisteissa ja flyereissa oli tieto siitä, missä ja mil-

loin tapahtuma oli. Facebookin tapahtumasivuilta löytyi tarkennetumpaa tietoa ta-

pahtuman eri osa-alueista. Koska tapahtuma järjestettiin kirjastolla lähes esteet-

tömissä oloissa, niin erilliselle esteettömyysmainokselle ei koettu olevan tarvetta. 

Tapahtuma oli suunnattu lähinnä nuorille aikuisille, mutta rajauksen ulkopuolelle 

jouduttiin jättämään muut kuin suomea puhuvat henkilöt. 
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Tapahtumaa ei markkinoitu muulla kuin suomen kielellä, sillä kaikki tapahtuman 

luennot ja työpajat pidettiin suomeksi. Tapahtumassa oli paikan päällä kuitenkin 

näyttelyn puolella englanninkielisiä aikaansaannoksia ruohonjuurisarjakuvista. 

Omalla äidinkielellään on aina mielekkäintä ottaa vastaan tietoa, ja se lisää myös 

kohteessa vierailun mielekkyyttä. Erilaiset kävijäryhmät saavat helposti tietoa en-

tuudestaan tuntemattomassa kohteessa, kun tarjottava tieto sovelletaan heille 

sopivaksi. (Teräsvirta 2007, 8.) Esimerkiksi jos espanjalainen henkilö vierailee 

jossain suomalaisessa kohteessa, jossa jaetaan esitteitä eri kielillä, niin kaikkein 

luultavimmin hän valitsee espanjankielisen esitteen, vaikka osaisikin puhua eng-

lantia. Palvelun tekisi mielekkäämmäksi myös se, että asiakaspalvelija osaisi pu-

hua asiakkaan omaa äidinkieltä. Jos kielivalikoimaa laajennetaan tulevaisuu-

dessa Joensuun sarjistapahtuman osalta, niin kielivaihtoehdot tulisivat kuitenkin 

olemaan suomen lisäksi vain englanti. 

Tiedollinen ja viestinnällinen saavutettavuus tarkoittavat ymmärtämisen helpotta-

mista, ja ne tulee ottaa huomioon sekä painetussa että sähköisessä mediassa. 

Painetussa mediassa esimerkiksi selkeä ulkoasu saavutetaan muun muassa kir-

jainten selkeydellä ja riittävällä koolla sekä taustan ja tekstin riittävällä kontrastilla. 

Sähköisessä mediassa on tärkeää noudattaa verkkoviestinnän kansainvälisiä 

Web Accessibility Initiative -esteettömyysohjeita. (Papunet 2015.) Joensuun sar-

jistapahtuman julisteiden ja flyereiden (liite 1) ulkoasussa otettiin huomioon taus-

tan ja tekstin kontrasti sekä kuvien ja tekstien asettelut, ja teksti oli selkeästi luet-

tavissa. 

3.2 Joukkoviestimet ja saavutettavuusketju 

Joukkoviestintä on julkista viestintää. Sitä levitetään tiedotusvälineiden avulla 

laajasti kaikkien saataville. Vastaanottaja päättää itse, mitä hän haluaa vastaan-

ottaa joukkoviestinnästä. 

Wiio (2000) toteaa teoksessaan Johdatus viestintään, että yleisellä tasolla varsi-

naisiksi joukkoviestimiksi ovat muodostuneet ne viestimet, joilla sanoma välite-

tään rajaamattomalle yleisölle julkisesti, epäsuorasti ja yksisuuntaisesti. Hän to-

teaa myös tämän käsityksen joukkoviestimistä olevan melko rajoittava, joten 
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määritelmä on laajentunut kaikkea sellaista viestintää koskevaksi, jossa sanoma 

lähetetään joukolle vastaanottajia viestimien avulla.  

Joensuun sarjistapahtumaa markkinoitiin julisteilla, flyereilla, puskaradiolla, Inter-

netin välityksellä sekä sanomalehdissä. Seuraava vaihe olisi tehdä tapahtumalle 

omat internetsivut, mutta ensin pitää olla varmistunut sarjakuvatapahtuman joka-

vuotisuudesta sekä siitä, että internetsivuja päivitetään tasaisin väliajoin, jotta 

saatavilla oleva tieto ei ole vanhentunutta. Ei ole hyvää mainosta tapahtumalle, 

jos tietoja etsiessä viimeisimmät julkaisut ovat muutaman vuoden takaisia. 

4 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyössä on käytetty monipuolisesti sekä sähköisiä että kirjallisia lähteitä. 

Niitä valitessa on otettu huomioon muun muassa lähteen tuoreus. Jos kirjallisia 

teoksia on ollut useampi samanlainen, niin pyrkimyksenä on ollut käyttää teoksen 

uusinta versiota. 

Eettisyys on huomioitu palautekyselyn (liite 2) kysymysten asettelussa. Paljon 

huomiota sai sukupuolikysymys sekä tieto siitä, että kävijöillä oli mahdollisuus 

valita vaihtoehto muu. Tämä on olennaista, sillä yhä useampi henkilö ei halua 

kategorioida itseään vain mieheksi tai naiseksi. Palautekyselyjä jaettiin sekä in-

fopöydän yhteydessä että käytävillä vaelteleville kävijöille. Kävijöille kerrottiin 

miksi kyselyn täyttäminen on tärkeää tapahtuman kannalta ja miten saatuja tie-

toja tultaisiin tarkastelemaan ja miten niitä käytettäisiin jatkon kannalta. Palaute-

kysely täytettiin nimettömänä. 

Kuvia sai ottaa kirjastolla vapaasti, sillä se on julkinen paikka. Tapahtuman ai-

kana otetuista valokuvista ei kuitenkaan pysty suoraan tunnistamaan kävijöiden 

henkilöllisyyksiä. Suurin osa Joensuun sarjistapahtumaan liittyvistä kuvista on 

pyritty ottamaan ennen kuin ovet avautuivat tapahtumapäivänä. 
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Aiheeseen sopivia lähteitä löytyi helposti, sillä esteettömyydestä ja saavutetta-

vuudesta löytyy paljon tietoa sekä sähköisesti Internetistä että kirjallisesti eri te-

oksista. Käyttökelpoisia lähteitä oli paljon, mutta monessa niistä oli samaa tietoa, 

joka oli jo aiemmin tullut esille. Monet lähteet käyttivät omana tietolähteenään 

samoja teoksia. 

5 Opinnäytetyön tehtävä ja menetelmälliset valinnat 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaan apuväline sarjaku-

vatapahtumien järjestämistä varten. Viestinnällisen esteettömyyden osuuden 

huomioiminen on olennaista, ja yhteistyö tapahtuman suunnittelijan ja yhteistyö-

kumppanin kanssa on myös otettava huomioon. Opinnäytetyön tekijät sekä toi-

meksiantajan yhteyshenkilöt osallistuivat yhdessä kokouksiin, ja yhdessä saatiin 

kokoon mahdollisimman toimiva tapahtumakokonaisuus. 

Pohjois-Karjalassa ei ole aiemmin järjestetty vastaavanlaista tapahtumaa. Tavoit-

teena on, että sarjakuvatapahtuma järjestetään uudestaan tulevina vuosina, jos 

se vetää tarpeeksi ihmisiä paikan päälle ja sille on kysyntää. Kirjasto voi järjestää 

tapahtuman yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Kirjasto hyötyisi opiskelijoiden 

avusta, ja opiskelijat voisivat sisällyttää opintoihinsa tapahtuman järjestämisessä 

mukana olemisen. 

Joensuun sarjistapahtumalle luotiin myös kyselylomake, jonka avulla kävijät pys-

tyivät ilmaisemaan vapaasti mielipiteitään tapahtuman onnistumisesta ja sen 

mahdollisesta jatkokehittelystä. Tärkeimmiksi huomioiksi nousivat tapahtuman 

saavutettavuuden kysymykset sekä tieto siitä, mitä kautta kävijät olivat saaneet 

tietää tapahtumasta. Kyselyssä oli myös Laura Räsäsen opinnäytetyöhön liittyviä 

kysymyksiä tapahtuman muiden osioiden osalta. 
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6 Opinnäytetyöprosessi 

Tapahtuman aikana kävijöillä oli mahdollisuus täyttää palautelomake, jonka 

avulla selvitettiin, millaisia henkilöitä paikan päällä kävi, miksi he tulivat ja mitä he 

tekivät. Palautteiden tulokset merkittiin ylös, ja niiden pohjalta tehtiin ratkaisevia 

päätöksiä tulevien tapahtumien kannalta sekä arvioitiin, mikä meni hyvin ja mikä 

huonosti. Palautekyselyn ylälaidassa oli saatekirjeenä sama sarjakuvapohja, jota 

käytettiin myös ennen tapahtumaa järjestettävässä sarjakuvakilpailussa. 

Joensuun pääkirjasto oli toimeksiantaja. Se on osa Vaara-kirjastoja, joka on Poh-

jois-Karjalan yhteinen kirjasto. Vaara-kirjastot sai alkunsa vaiheittain vuosien 

2014 ja 2015 aikana, ja siinä ovat mukana Joensuun, Juuan, Valtimon, Ilomant-

sin, Lieksan, Nurmeksen, Kiteen, Rääkkylän sekä Tohmajärven kuntien kirjastot. 

(Vaarakirjastot 2015.) Kirjaston yhteyshenkilö laati budjetin siitä, kuinka paljon 

rahallista apua Joensuun sarjistapahtuma sai kirjastolta, ja lisäksi kirjaston tilat 

olivat etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti vapaassa käytössä tapahtu-

mapäivinä. Kirjasto auttoi myös muun muassa julisteiden ja flyereiden tulostami-

sessa. Rahoitus kuului lähinnä tapahtuman järjestämisen puolelle, eli Laura Rä-

säsen tekemään opinnäytetyöhön. Kirjasto rahoitti flyereiden ja julisteiden tulos-

tamisen, antoi tilat veloituksetta käyttöön tapahtumapäivinä sekä kustansi vierai-

levan tähden, Tiitu Takalon, matkakustannukset ja osan majoituksesta. 

Ennen sarjakuvatapahtumaa hankittiin graafikot hoitamaan tapahtuman visuaali-

nen puoli. Kirjaston yhteyshenkilöt ja opinnäytetyön tekijät pitivät kokouksia ja 

keskustelivat siitä, mitä oli jo saatu valmiiksi ja mitä tehtäisiin seuraavaksi. Koska 

tapahtuma oli suunniteltu nuorille aikuisille, julisteita vietiin vain nuorisotaloille ja 

kirjastoihin sekä lukioihin, ammattiopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopis-

tolle. Joen Yö -tapahtuman aikaan oli jaossa kaksipuoleisia flyereita, joiden toi-

sella puolella oli ilmoitus Joensuun sarjistapahtumasta ja toisella puolella japani-

laisen nuoriso- ja populaarikulttuurin tapahtuman, Kawaconin, ilmoitus. Tapahtu-

malle luotiin oma julkinen sivu Facebookiin ja siellä julkaistiin päivityksiä tasaisin 

väliajoin. Tarkoituksena oli tavoittaa paljon potentiaalisia kävijöitä. Paikalliset sa-

nomalehdet Karjalainen ja Karjalan Heili julkaisivat tapahtumasta uutisen (liite 3) 

lehdessään hieman ennen tapahtuman alkua. 
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Graafikoiden saaminen tapahtumaan vei oman aikansa, vaikka halukkaiden opis-

kelijoiden etsintä aloitettiin jo tammikuussa 2015. Haussa oli henkilöitä, jotka oli-

sivat innostuneet hoitamaan sarjakuvatapahtuman visuaalisen puolen eli luo-

maan julisteen ja flyerin kokonaisuudessaan sekä tekemään muutamia pieniä 

sarjakuvapiirroksia (liite 4). Monien yritysten jälkeen oli todettava, että lähistöllä 

ei ollut ainakaan silloisella hetkellä halukkaita alan ammattilaisia. Etsintää laajen-

nettiin Joensuun lähialueille ja muutama innokas opiskelija löytyi. Yhteydenpito 

alan vastaavan opettajan kanssa sujui alussa, mutta lopulta häneen ei saatu 

enää yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Onneksi Joensuusta löytyi loppujen 

lopuksi kaksi ehdokasta, jotka suostuivat auttamaan graafisen puolen hoitami-

sessa omalla ajallaan vapaaehtoisesti.  

Julisteiden ja flyereiden luominen jäi melko myöhäiseen vaiheeseen markkinoin-

nin kannalta. Osittain tämä johtuu myös siitä, että graafikoiden välinen tiedon-

kulku oli ongelmallista. Julisteiden vähyyden ja suuremman avustajakunnan 

puutteessa markkinointi painottui vain Joensuun keskustan alueelle. Suurin osa 

Joensuun sarjistapahtuman kävijöistä oli lähinnä joensuulaisia nuoria aikuisia, 

mutta paikalle tuli myös muutama Joensuun ulkopuolinenkin kävijä, joka oli saa-

nut kuulla tapahtumasta muualta. Tapahtuman markkinoinnin kannalta olisi ollut 

myös hyvä, jos julisteita olisi tulostettu runsaasti enemmän ja niitä olisi levitetty 

myös lähialueille esimerkiksi Enoon, Kiteelle, Outokumpuun, Kontiolahdelle ja Li-

periin. Palautteiden perusteella joensuulaisten lisäksi Joensuun sarjistapahtuma 

sai kävijöitä myös Kiteeltä ja Outokummusta. 

Palautekyselyn täytti 30 kävijää arviolta 90 kävijän kokonaismäärästä. Palaute-

kyselyiden vastauksia tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta. Toinen oli tapah-

tuman järjestämisen kannalta olennaisten asioiden sekä kävijöiden mielipiteiden 

tarkastelua, ja toinen oli esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvää pohdin-

taa. Palautekysely oli kaksipuoleinen, ja kaikkien kysymysten ja vastausten koet-

tiin olevan hyödyllisiä tapahtuman tulevaisuuden kannalta. Alun perin oli suunni-

teltu, että kyselyssä mainittaisiin myös, osallistuiko kävijä tapahtumaan lauan-

taina vai sunnuntaina. Nyt hieman epäselväksi jäi se, että kuinka moni kävijöistä 

oli käynyt molempina päivänä Joensuun sarjistapahtumassa. Tämä vaikutti olen-

naisesti kävijämäärän laskemiseen tapahtuman aikana. 
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Joensuun sarjistapahtuman aikana Joensuun kirjaston ala-aulassa oli ulko-oven 

vieressä infotiski, jossa oli vuorottain kaksi henkilöä. Kävijöiden laskeminen ei 

ollut täysin luotettavaa, sillä molemmat työntekijät saattoivat laskea jotkut kävijät 

useampaankin kertaan tietämättä toisen laskuista. Lopullinen kävijämäärä ei ole 

tämän vuoksi täysin varma. Infotiskillä olisi voinut olla molempina päivinä yksi 

henkilö, joka huolehtii infotiskin hoitamisesta kokonaisuudessaan. 

Yhteistyö Joensuun pääkirjaston kanssa sujui erittäin hyvin. Yhteyshenkilönä toi-

minut Riitta Kangas ja hänen kanssaan toiminut Kai Sormunen suorittivat työteh-

tävänsä omalta osaltaan hyvin ja aikataulun mukaisesti. Sekä opinnäytetyön te-

kijät että kirjaston yhteyshenkilöt olivat tyytyväisiä toistensa toimintaan ja työn 

tuloksiin. 

Sarjakuvatapahtuma tehtiin mahdollisimman esteettömäksi, jotta kaikki halukkaat 

pääsivät osallistumaan haluamiinsa osioihin. Kirjasto itsessään on jo monin puo-

lin valmiiksi esteetön rakennus. Joensuun sarjistapahtuman kaikki osiot lukuun 

ottamatta vierailevan tähden, Tiitu Takalon, haastattelua olivat kirjaston alaker-

rassa. Kirjaston toisessa kerroksessa järjestettävään haastatteluun oli kuitenkin 

helppo päästä hissillä ala-aulasta. Ala-aulaan sijoitettiin näkyville paikoille infor-

maatiokylttejä, joista kävi ilmi mistä mikin huone tai alue löytyy (kuvat 11, 12 ja 

13). Kyltit on sijoitettu niin, että kävijä huomaa ne huolimatta siitä kummasta ala-

aulan ovesta tulee sisälle. Liikuntaesteettömälle henkilölle tapahtuman esteettö-

myys näkyy opasteiden ja viestinnän keinojen kautta. 
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Kuva 11.   Muikkusalin infokyltti (Kuva: Minna Haapalainen). 

 

Kuva 12.   Kokoushuone 2:n infokyltti (Kuva: Minna Haapalainen). 
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Kuva 13.   Opinpesän infokyltti (Kuva: Minna Haapalainen). 

Tapahtumalle ei tehty Internet-sivuja. Sivusto olisi epäilemättä tuonut lisää näky-

vyyttä ja parantanut saavutettavuutta, mutta todennäköinen kävijämäärä huomi-

oiden oli todettava, että tähän ei kannata laittaa resursseja. Lisäksi palvelintila, 

sivuston tekninen toteutus ja ylläpito olisi pitänyt hankkia ulkopuolisena palve-

luna, mikä olisi lisännyt merkittävästi kustannuksia. 

7 Tulokset ja pohdinta 

Ensimmäisenä huomion arvoisena kohteena on tapahtuman markkinointi. Mark-

kinointiin täytyy käyttää useita eri kanavia, jotta saavutetaan mahdollisimman 

moni potentiaalinen kävijä. Joensuun sarjistapatumalla oli monipuolisesti erilaisia 

markkinointikanavia, mutta markkinointia olisi voinut laajentaa isommalle alu-

eelle. Seuraava vaihe on myös tehdä sarjakuvatapahtumalle omat internetsivut, 

joita Joensuun sarjistapahtuman kävijät jäivät kaipaamaan. Julisteiden vieminen 
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lähipaikkakunnille olisi varmasti tuonut lisää kävijöitä Joensuun sarjistapahtu-

maan. Julisteita kannattaa myös painatuttaa paljon. Ensin kannattaa laskea, 

kuinka moneen eri paikkaan julisteita ollaan viemässä ja sitten hankkia julisteita 

sen verran. Lisäksi kannattaa varmuuden vuoksi painatuttaa muutama ylimääräi-

nen juliste yllättävien sattumien varalta. 

Joensuun sarjistapahtuman markkinoinnin kannalta olisi ollut hyvä tehdä erilaisia 

tilapäivityksiä Facebookin sivuille tasaisin väliajoin. Facebookin sivuilla julkaistiin 

päivityksiä, jotka koskivat muun muassa sarjakuvia, sarjakuvakilpailua, tapahtu-

man ohjelmaa sekä vierailevaa tähteä, mutta suurempi ”intoilu” ja houkuttelemi-

nen paikan päälle jäivät hieman taka-alalle. Esimerkiksi useampien sarjakuvien 

avulla Joensuun sarjistapahtuma olisi saanut lisää huomiota. Valitettavasti käy-

tettävissä oli loppujen lopuksi vain yksi graafikko, ja annetut palautuspäivämäärät 

kuvallisille tuotoksille olivat sellaiset, että useampien tuotosten tekeminen olisi 

vienyt liikaa aikaa. Tapahtuman sanallisessa markkinoinnissa kannattaisi olla 

rohkeampi, ja graafikoita tulisi hankkia useampi. 

Joensuun sarjistapahtumaa mainostettiin Facebookissa sarjakuvilla, jotka sa-

malla myös kertoivat tapahtuman sisällöstä. Ensimmäisen sarjakuvan tarkoitus 

oli herättää kävijöiden huomio tulevasta tapahtumasta. Toisessa sarjakuvassa 

pohdittiin sitä tosiasiaa, että kaikkien ei tarvitse olla hyviä piirtäjiä, vaan tarina 

itsessään on tärkeintä. Kolmas sarjakuva muistutti siitä, että Joensuun sarjista-

pahtuman luennot eivät olleet samanlaisia kuin koulussa, vaan luennot olivat sar-

jakuva-aiheisia. Neljäs ja viimeinen sarjakuva muistutti Joensuun sarjistapahtu-

man tulosta. 

Tulevia sarjakuvatapahtumia ajatellen olisi parasta ottaa avukseen opiskelijoita, 

jotka ovat halukkaita tekemään yhteistyötä sisällyttääkseen tapahtuman järjestä-

misen osaksi opintojaan. Graafikoiden haku kannattaa aloittaa heti, kun tulevan 

tapahtuman suunnittelutyöt alkavat. Graafikoiden kanssa tulisi pitää palavereja, 

ja heille täytyy antaa myös omaa tilaa graafisen tuotoksensa asettelussa. Graa-

fikoita tulisi olla enemmän kuin kaksi, sillä joku saattaa jättäytyä pois kesken graa-

fisten kuvien luonnin. Lisäksi aikatauluista ei tule ongelmaa, kun kuvallisten tuo-

tosten aiheet jaetaan useamman henkilön kesken. 
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Joensuun sarjistapahtuman infokyltit eivät joidenkin kävijöiden palautteiden mu-

kaan nousseet tarpeeksi hyvin esille kirjaston tiloissa kulkiessa. Infokylteissä olisi 

kannattanut olla jokin sarjakuvateemainen kuva, jotta ne olisivat erottuneet tar-

peeksi ympäristöstä. Ei riittänyt, että ne olivat näkyvällä paikalla esillä. Sarjaku-

vatapahtuman kannalta olisi ollut myös hyvä, jos kirjastolla olisi ollut selkeä 

opastekyltti, jossa näkyy kaikki tilat, joita tapahtuman aikana käytetään. Valitetta-

vasti graafikkojen aika ei riittänyt kuin julisteen ja flyerin tekemiseen sekä muuta-

man sarjakuvan luomiseen. Sarjakuvatapahtuman esteettömyyttä ja saavutetta-

vuutta olisi myös lisännyt se, että Joensuun kirjaston sivuilla olisi ollut maininta 

esteettömyyssymboleista. 

Sarjakuvatapahtumaa suunnitellessa kannattaa huomioida myös mahdolliset ul-

komaalaiset kävijät. Joensuun sarjistapahtuma oli kokonaisuudessaan suomen 

kielellä toteutettu, joten markkinoinnissakaan ei ollut huomioitu ulkomaalaisia. 

Selkokielen käyttäminen saattaisi tuoda paikan päälle vaikkapa ulkomaalaisia 

suomen kieltä opiskelevia kävijöitä. 

Sarjakuvakärry kirjaston ala-aulassa oli muuten hyvä idea, mutta valitettavasti ta-

pahtumasta tietämättömät kävijät erehtyivät luulemaan, että sarjakuvakärry on 

sama asia kuin kirjaston oma vaihtokirjojen kärry. Kirjaston kävijät eivät vaivau-

tuneet lukemaan kärryssä molemmin puolin olevaa ilmoitusta, jossa selvästi il-

maistiin, että nämä kirjat ovat vain luettavaksi tai lainattavaksi. Kirjaston oma kir-

janvaihtokärry oli sijoitettu Joensuun sarjistapahtuman ajaksi poikkeuksellisesti 

ala-aulan toiseen päähän. Sarjakuvatapahtumasta tietämättömiä kävijöitä joudut-

tiin pysäyttämään ja heitä pyydettiin palauttamaan ottamansa kirjat takaisin omille 

paikoilleen. Vaikka kirjakärryn infokyltti olikin selkeä, niin tulevaisuuden kannalta 

kärryn paikkaa kannattaa ehkä miettiä paremmin. Ehkä suuret, värikkäät ja ta-

pahtuman teeman mukaisesti kuvitetut A-telineet olisivat myös auttaneet asiaa. 

Jonkun pitäisi myös koko ajan olla vahtimassa kirjakärryä ja samalla informoida 

tapahtumasta. 

Joensuun sarjistapahtuman aikana käytössä oli ulkomainosteline, johon oli kiin-

nitetty tapahtuman juliste houkuttelemaan kävijöitä paikan päälle. Teline sijoitet-

tiin kirjaston ulko-ovien eteen ulos. Lauantaina teline oli koko päivän ulkona, 

mutta valitettavasti sunnuntaina se muistettiin laittaa ulos vasta muutama tunti 
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tapahtuman aukeamisen jälkeen. Tästä syystä kävijät eivät tienneet aamupäi-

vällä, että tapahtuma jatkuu sunnuntainakin. Seuraavaa sarjakuvatapahtumaa 

varten kannattaisi suunnitella erillinen mainos, joka on julistettakin isompi ja mah-

tuu hyvin ulkomainoskylttiin. 

Palautekyselyn koettiin olevan sopivan pituinen ja se saatiin mahtumaan kaksi-

puoleiselle A4-paperille. Vastaamiseenkaan ei mennyt kuin hetki. Palauteky-

selyitä jakaessa olisi kuitenkin kannattanut huomioida se, että yhdelle vastauslo-

makkeelle voi vastata vain yhden henkilön puolesta. Jos palautelomake täytetään 

kahden tai useamman kävijän osalta, niin saatujen palautteiden läpikäyminen 

tuottaa hankaluuksia. Palautteesta tulee käydä ilmi yhden henkilön henkilökoh-

taiset mielipiteet tapahtumasta. 

Joensuun sarjistapahtuman aikana huomioidut kehittämisen arvoiset asiat kirja-

tiin ylös ja niiden pohjalta tehtiin tarkistuslista (liite 5). Tarkistuslistassa on kolme 

saraketta, joista ensimmäisessä on kirjattu kohde ja toisessa on ohjeita kohteiden 

parannukseen. Kolmas sarake on tyhjä ja siihen voi laittaa merkin, kun huomioi-

tavien kohteiden asiat ovat kunnossa seuraavan sarjakuvatapahtuman järjestä-

misen kannalta. 

8 Lopuksi 

Opinnäytetyön haasteena oli se, kuinka mahdollisimman moni henkilö saavutet-

taisiin markkinoinnin keinoin. Useat ihmiset eivät enää käytä Facebookia jokapäi-

väisesti, vaan nuorien henkilöiden suosiossa on lähinnä Whatsapp sekä In-

stagram. Näiltä sosiaalisen median sivustoilta ei ole mahdollista tai on hankala 

saada huomiota tapahtumalle, joten seuraava vaihe olisi tehdä omat Internet-si-

vut. Internet-sivuille tarvitaan ylläpitäjäksi sellainen henkilö, joka osaa ohjelmoida 

ja pystyy päivittämään sivustoa tasaisin väliajoin, jotta tarvittava tieto ei ole van-

hentunutta. 
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Käytännössä on havaittu, että pienenkin tapahtuman suunnittelu ja markkinointi 

on varsin haastavaa ja siihen pitää varata riittävästi aikaa. Pitää hankkia yhteis-

työkumppaneita sekä ihmisiä, jotka voivat joustaa omasta aikataulustaan ja toi-

mia vapaaehtoistyöntekijöinä auttamassa tapahtumakokonaisuuden jossakin 

osa-alueessa. Täytyy myös muistaa, että kaikki ei mene niin kuin on alun perin 

suunniteltu. Aina tulee jokin mieltä askarruttava ongelma eteen, ja asia pitää vain 

ratkaista. Kun asiat hoidetaan aikataulun mukaisesti, niin tapahtuma saadaan ka-

saan yhteistyövoimin. Yhden henkilön ei kannata kasata liikaa asioita hoidetta-

vakseen, vaan työt kannattaa jakaa kaikkien osallistujien kesken. 

Joensuun sarjistapahtumaa mainostettaessa tapahtuman esteettömyyden mark-

kinoinnin ei koettu olevan tarpeellista, sillä tapahtuma järjestettiin julkisella pai-

kalla. Jos sarjakuvatapahtuma olisi järjestetty jossain muualla kuin kirjastossa, 

niin esteettömyydestä olisi pitänyt olla erillinen maininta, sillä tapahtuma-alueen 

helppokulkuisuus ja saavutettavuus eivät ole itsestään selviä asioita.  

Kävijöiden antamien palautteiden perusteella voidaan todeta, että uuden sarja-

kuvatapahtuman järjestäminen Joensuussa on mahdollista. Joensuun kirjasto 

ryhtyy tapahtuman uusiin järjestelyihin vuonna 2016. Tulevaisuudessa sarjaku-

vatapahtuma tulisi olemaan kahden päivän sijasta vain yhden päivän pituinen. 



31 

Lähteet 

Design for All Europe. 2004. What is DfA.  
http://dfaeurope.eu/what-is-dfa/. 15.4.2015. 

Esteettömyystiedon keskus. 2015. ISA-symboli. 
http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/opas-
teet_ja_symbolit__isa-symboli_/isa-symboli/. 1.5.2015. 

European Design for All e-Accessibility Network. 2007. Glossary of terms. 
http://www.education.edean.org/index.php?filters=f37. 15.4.2015. 

Helsingin kaupunki. 2015. Standardoidut symbolit. 
http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/Kuvasymbolit/Standar-
doidut_symbolit. 1.5.2015. 

Helsinki kaikille. 2015. Kuvasymbolit. 
http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/Kuvasymbolit. 4.12.2015. 

Ihmisoikeudet.net – Oppia ihmisyydestä. 2013. Esteettömyys. 
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=esteettoemyys. 
7.4.2015. 

Invalidiliitto. 2015. Esteettömyys. 
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys/. 18.2.2015. 

Jeronen, E. 2014. Koulutussuunnittelijan saavutettavuusopas. 
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ok-opintokes-
kus.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FKoulutussuunnitteli-
jan%2520saavutettavuus-
opas.docx&ei=21dLVbqsLYuQsgGVz4DgCg&usg=AFQjCNFv9FuA
Cc714d166o2gEzoY267WxA&bvm=bv.92765956,d.bGg&cad=rja. 
7.5.2015. 

Juholin, E. 2002. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Helsinki:  
Karisto Oy. 

Karhu M., Salo-Lee, L., Sipilä, J., Selänne, M., Söderlund, L., Uimonen, T. & Yli- 
Kokko, P. 2005. Asiantuntija viestii. Keuruu: Otava. 

Kulttuuria kaikille. 2015. Sosiaalinen saavutettavuus. 
http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_mita_on_saavu-
tettavuus_sosiaalinen_saavutettavuus. 18.2.2015. 

Kuulokynnys. 2015. Induktiosilmukat ja muut äänensiirtomenetelmät. 
http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/kuunteluympar-
isto/hyvan_kuunteluympariston_kriteerit/induktiosilmukat/. 
4.12.2015. 

Liikenne- ja viestintäministeriö. Julkaisuja 36/2014. Viestintäpalveluiden  
esteettömyysindikaattorit. 

Näkövammaisten keskusliitto ry. 2015. Esteettömyys. 
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut. 18.2.2015. 

Papunet – Selkeää ja saavutettavaa viestintää. 2015. Kommunikoinnin  
esteettömyys.  
http://papunet.net/tietoa/kommunikoinnin-esteett%C3%B6myys.  
18.2.2015. 

Papunet - Selkokeskus. 2015. Selkokielen määritelmä. 
http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/maaritelma/. 4.12.2015. 

http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/Kuvasymbolit
ttps://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
ttps://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_mita_on_saavutettavuus_sosiaalinen_saavutettavuus.%2018.2.2015
http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_mita_on_saavutettavuus_sosiaalinen_saavutettavuus.%2018.2.2015
http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/kuunteluymparisto/hyvan_kuunteluympariston_kriteerit/induktiosilmukat/
http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/kuunteluymparisto/hyvan_kuunteluympariston_kriteerit/induktiosilmukat/
http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/maaritelma/


32 

Pesola, K. 2009. Esteettömyysopas – mitä, miksi, miten.  
http://inport2.invalidiliitto.fi/esteettomyysopas_pdf.pdf. 1.5.2015. 

Salo, O. 2013. Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimi-
joille. 
http://www.kulttuuriakaikille.info/doc/tietopaketit_ja_oppaat/Viestin-
taa_kaikille_Saavutettavan_viestinnan_opas_kulttuuritoimijoille.pdf. 
7.4.2015. 

Tampere-talo. 2015. Induktiosilmukka. 
http://www.tampere-talo.fi/kulkuyhteydet/esteettomyys/induktio- 
silmukka. 1.5.2015. 

Teräsvirta, M. 2007. Kättä pidempää – opas asiakaspalvelun saavutetta-
vuuteen. Helsinki: Frenckellin Kirjapaino Oy. 

Tietoyhteiskuntaohjelma. 2005. Suomen Design for All -verkosto. 
http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/parhaatkaytannot/kansalais-
ten_valmiudet/fi_FI/1104927846376/index.html. 7.5.2015. 

Vaarakirjastot. 2015. Mikä ihmeen Vaarakirjastot? 
http://vaarakirjastot.fi/. 4.12.2015. 

Vates. 2012. Saavutettavuus on osa arjen toimivuutta. 
http://www.vates.fi/tyonantajille/uutisia/saavutettavuus-on-osa-ar-
jen-toimivuutta.html. 1.5.2015. 

Wiio, O. 2000. Johdatus viestintään. Vantaa: Weilin+Göös. 
 
 

http://vaarakirjastot.fi/


Liite 1                 1 (2) 

Joensuun sarjistapahtuman juliste 

 

 



Liite 1                 2 (2) 

Joensuun sarjistapahtuman flyer 

 



Liite 2                 1 (2) 

Joensuun sarjistapahtuman palautekysely 

 



Liite 2                 2 (2) 

 



Liite 3                 1 (2) 

Sanomalehti Karjalan Heilin uutinen Joensuun sarjistapahtumasta 

 



Liite 3                 2 (2) 

Sanomalehti Karjalaisen uutinen Joensuun sarjistapahtumasta 

 



Liite 4                 1 (2) 

Joensuun sarjistapahtuman markkinoinnin sarjakuvat 

 

 

Ensimmäinen sarjakuva 

 

 

 

Toinen sarjakuva 

 

 

 

 

 



Liite 4                 2 (2) 
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Tarkistuslista 

 

   

Yhteistyö-
kumppanit 

- opiskelijat ovat osana tapahtuman järjestämistä, 
päivittävät Facebookia tasaisin väliajoin, laativat 
tekstin sanomalehdille yms. 

- ulkopuoliset vapaaehtoiset jakavat julisteita ja 
flyereita 

 

Graafikot 
 

joko opiskelijoita tai vapaaehtoisia henkilöitä 2-3 kpl,  
palavereja tasaisin väliajoin 

- suunnittelevat graafisen puolen julisteisiin,  
flyereihin ja infokyltteihin 

- tekevät sarjakuvia Facebookissa julkaistavaksi 
- jakavat työtehtävät keskenään, jotta tuotosten 

palautuspäivämäärät eivät ole ongelma 

 

Markki-
nointi 

julisteet, flyerit, sanomalehdet, sosiaalinen media  
(Facebook), puskaradio, harrastusseurat, kirjaston  
internetsivut 

 

Julisteet 
ja flyerit 

Kontiolahti, Eno, Kitee, Outokumpu, Liperi yms. lähi- 
alueet, samankaltaiset tapahtumat muualla Suomessa 

- reilusti painatuksia, ylimääräisiä kappaleita  
varmuuden vuoksi 

 

Facebook tilapäivityksiä tasaisin väliajoin: tapahtuman ohjelma, 
panelistit, vieraileva tähti, sarjakuvia, yleistä hehkuttelua 
ja tapahtumaan houkuttelua yms. 

 

Infokyltit - ulkomainosteline, jossa isompi kuva kuin  
juliste 

- opastekyltit sarjakuvatapahtuman teeman  
mukaisia ja selkeästi esillä 

- infokyltti, josta käy ilmi kaikki tapahtuman osa-
alueiden sijainnit 

- sarjakuvakärryn viereen selvästi erottuvat A-kyltit, 
jotta kirjoja ei erehdytä luulemaan vaihtokirjoiksi 

 

Internet- 
sivut 

tapahtuman vakiintumisen myötä omat internetsivut 
- sivujen ylläpito 

- selkokieli 
Joensuun pääkirjaston internetsivuille maininta  
esteettömyyssymboleista 

 

Palaute- 
kysely 

- jokaisessa sarjakuvatapahtumassa palauteky-
sely, josta saatuja tietoja käytetään seuraavan ta-
pahtuman parantamiseen ja kehittämiseen 

- kysely korkeintaan kaksipuolinen 
- vastaajia vain yksi per lomake, jotta tulosten läpi-

käynti helpottuu 

 


