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Tämän opinnäytetyön aiheena on porvoolaisen sarjakuvafestivaali Å-festin vuoden 2016 ta-
pahtuman suunnittelu ja toteutus. 
 
Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Porvoon sarjakuvaseura ry:lle, joka on Å-festin järjes-
tämistä varten perustettu yhdistys. Opinnäytetyön tekijä avusti tapahtuman työryhmää projek-
tin aikana eri lailla sekä osallistui suunnitteluun ja toteuttamiseen johdon assistentille tyypilli-
sissä toiminnoissa syksystä 2015 loppukevääseen 2016. 
 
Työn tietoperustaosiossa perehdytään tapahtuman järjestämisen prosesseihin työryhmän 
työskentelystä ohjelman suunnitteluun ja varainhankintaan. Tässä käydään läpi tapahtuman-
järjestämisen vaiheet suunnittelusta jälkivaiheeseen. 
 
Tietoperustaosioon kuuluu myös kappale suomalaisesta sarjakuvakulttuurista ja sen merkit-
tävimmistä tapahtumista. Tässä kappaleessa selvitetään, millaisessa toimintaympäristössä 
Å-fest toimii ja millaisia ovat sen kanssa kilpailevat tapahtumat. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään myös Å-festin vuoden 2015 tapahtumaa ja sen luomaa pohjaa 
uuden tapahtuman järjestämiselle.  
 
Työssä kerrotaan myös Å-fest 2016 -tapahtuman toteuttamisen yksityiskohdista sekä ohjel-
man rakenteesta. 
 
Arviointiosiossa työn tekijä reflektoi tapahtuman suunnittelua ja toteutusta ja keinoja, joilla 
tapahtuman suunnittelua voitaisiin tehostaa tulevina vuosina ja kasvattaa tapahtuman profii-
lia. Arvioinnissa käytetään hyväksi tapahtuman aikana ja sen jälkeen kerättyä kävijäpalautet-
ta, joka oli hyvin positiivista. 
 
Å-fest 2016 oli onnistunut tapahtuma. Se ylsi tavoitteensa ja oli taloudellisesti kannattava. 
Opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää tulevien vuosien tapahtumien suunnittelussa sekä 
niiden arvioinnissa. 
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1 Johdanto 

Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan ja sen toimeksiannon, sekä 

opinnäytetyön rakennetta.  

 

Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tein toimeksiantona Å-fest 2016 -

tapahtumalle, joka on porvoolainen sarjakuvafestivaali. Opinnäytetyöni käsittelee tapah-

tumanjärjestämistä sarjakuva-alan ammattilaisille ja sarjakuvapiirien muille avainsidos-

ryhmille. Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä tapahtumaa syksystä 

2015 aina itse tapahtumaan helmikuussa 2016 ja sen jälkivaiheeseen keväällä 2016. 

Opinnäytetyöni toiminnallisen vaiheen aikana toimin yhdessä Å-fest 2016 työryhmän 

kanssa. Opinnäytetyössä käytän me-muotoa viitatessani työryhmässä tekemiimme toi-

miin. 

 

Å-fest on Porvoossa järjestettävä yksipäiväinen sarjakuvafestivaali, jonka järjestivät Por-

voon Sarjakuvaseura, sekä joukko vapaaehtoisia tekijöitä. Å-fest pyrki tuomaan suoma-

laista ja pohjoismaista sarjakuvaa esille myös yleisölle rikkoakseen sarjakuvaa koskevia 

stereotyyppejä; Sarjakuva on muutakin, kuin Aku Ankka tai Tex Willer. Sarjakuva ei ole 

vain lasten leikkiä tai neljän ruudun strippihuumoria, vaan monimuotoinen, rikas ja esteet-

tömyydestään tunnettu taiteen ala. 

 

Å-fest järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin se keräsi noin 400 osallistu-

jaa. Vuonna 2016 lauantaina 13. helmikuuta järjestimme toisen vuosittainen Å-festin. Kos-

ka kyseessä on nuori tapahtuma, sillä ei ollut vielä vakiintunutta perinnettä tai brändiä, 

johon nojata tapahtumaa järjestettäessä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää tapaa, 

jolla Å-fest toimii sarjakuva-alan ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kohtaamis- ja 

verkostoitumispaikkana. Kyseessä oli sisäänpääsymaksuton päivätapahtuma, jolla oli 

tapahtumapisteitä ympäri Porvoota. Päivään kuului työpajoja, keskusteluja ja näyttelyitä 

sekä sarjakuvabasaari. Å-fest toi julki myös pohjoismaista sarjakuvaa kutsuvieraineen. Å-

fest oli Porvoon tavoin kaksikielinen. Tapahtuman mainonnassa ja ohjelmassa käytettiin 

sekä suomea että ruotsia. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tukea Å-festin työryhmää ennalta asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa ja tapahtuman onnistuneessa toteuttamisessa. Olin suunnitteluvaihees-

sa vastuussa muun muassa vapaaehtoisten rekrytoinnista, linja-automatkojen järjestämi-

sestä ja vieraiden majoitus- ja matkustuksen käytännönsuunnittelusta. Itse tapahtumapäi-

vänä toimin avustavissa tehtävissä ympäri Porvoon tapahtumakohteita. Laskin haastatte-

lujen osallistujamääriä, avustin haastateltavia paikalle, kuvasin tapahtumaa ja vastailin 
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kävijöiden kysymyksiin. Iltaklubilla olin toimin lipunmyyjänä, paluubussissa olin sisäänheit-

täjänä. Tämän lisäksi osallistuin rakennukseen ja purkuun lauantaina ja sunnuntaina. 

 

Vuoden 2016 festivaalin tavoitteena oli kohdentaa osa ohjelmasta selkeämmin sarjakuva-

alalla toimiville ihmisille, eli sarjakuvantekijöille, -harrastajille, -bloggaajille ja kustantajille. 

Å-festin tavoite vuodelle 2016 oli tehdä ohjelmastaan entistäkin moniäänisempää ja es-

teettömämpää.  

 

Vuonna 2016 Å-festin tavoitteena oli houkutella sarjakuva-alan eri sidosryhmistä lisää 

osallistujia parantamalla ja kohdentamalla ohjelmatarjontaansa näitä ryhmiä varten. Tätä 

varten Å-festin työryhmä pyysi minua järjestämään linja-autokuljetuksen festivaalialueelle 

Helsingistä. Tällä toiminnalla pyrimme parantamaan Å-festia sarjakuvantekijöiden verkos-

toitumistapahtumana ja houkuttelemaan osallistujia myös syrjäisemmiltä seuduilta. 

 

Koska Å-fest oli täysin vapaaehtoisvoimin järjestetty, ilmainen ja voittoa tavoittelematon 

tapahtuma, oli sen budjetti melko kapea. Å-fest rahoitettiinkin erilaisten suomalaisten ja 

pohjoismaisten kulttuurirahastojen avustuksien kautta. Koska kukaan Å-festin tekijöistä ei 

saanut työstään palkkiota, oli aika yksi resursseista, jotka toivat työn toteuttamiselle haas-

teita. Kuten muussakin vapaaehtoisten voimin järjestettävässä tapahtumassa, Å-festin 

toteutuminen oli pitkälti jo valmiiksi kiireisten ihmisten kontolla. Toisaalta suomalaiset sar-

jakuvantekijät ovat äärimmäisen hyvin verkostoitunut ryhmä, joka tarkoittaa sitä, että esi-

merkiksi festivaali-innostuksen lietsominen oli helppoa ja tunnettujen suomalaisten sarja-

kuvataiteilijoiden kutsuminen tapahtumaan onnistui usein ilman lupausta palkkiosta.  

 

Tietoperustaa kartoittaessani hankin materiaalia tapahtuman järjestämisestä ja tapahtu-

mamarkkinoinnista sekä suomalaisesta sarjakuvakulttuurista. Nämä ovat molemmat aihei-

ta, joita käsitellään tässä opinnäytetyössä laajalti ja joiden tunteminen oli todella merkittä-

vää onnistuneen tapahtuman kannalta. Tapahtumanjärjestämistä käsittelevässä kappa-

leessa käsittelen tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheita.  

 

Å-fest 2016 festivaalin onnistumineen suunnittelun yksi tärkeä osa oli tapahtuman histori-

an tunteminen. Opinnäytetyössä esitellään myös ensimmäinen koskaan järjestetty Å-fest, 

sen tavoitteet, tulokset ja syyt, miksi tapahtuman jatkuvuuden oli katsottu olevan kannat-

tavaa. 

  

Opinnäytetyöni toisella puolella kerron Å-fest 2016 -tapahtuman toteuttamisesta ja sen 

tuloksista. Arvioin tapahtuman työryhmän toimintatapoja ja saatua palautetta ja pohdin 
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ensi vuoden festivaalin järjestämisen ja tapahtuman kasvun haasteita ja mahdollisuuksia 

johdon assistenttityön opiskelijan näkökulmasta sekä sarjakuvakulttuurin näkökulmasta. 
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2 Tapahtumien järjestämisprosessi 

Tässä kappaleessa käyn läpi tapahtuman järjestämisen prosessia ja sen eri vaiheita aina 

suunnittelusta toteuttamiseen ja arviointiin. Tarkoituksenani on kartoittaa tapahtumapro-

jektin eri vaiheita ja niissä nousevia kysymyksiä, uhkia ja mahdollisuuksia erityisesti pro-

jektipäällikön tai tapahtuman pääjärjestäjän näkökulmasta. Tässä kappaleessa käsittelen 

pääasiassa yleisötapahtuman järjestämiseen liittyviä näkökulmia pienempien tai suljettu-

jen tapahtumien sijasta, sillä ne ovat relevantimpia Å-festin kannalta. 

 
2.1 Suunnittelu ja organisointi 

Tässä opinnäytetyössä käsittelen sarjakuvafestivaalia, joka on kuvataidetapahtuma. 

Suomalainen festivaaliperinne on vanha. Jo 1800-luvun lopulla on järjestetty laulujuhlia ja 

laulukokouksia. 1960-luvulla tapahtumat alkoivat muovautua kohti nykyistä muotoaan. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 16–22) 

 

Yksi tärkeä askel tapahtuman suunnittelun alkutaipaleella on päättää tapahtuman laji. 

Lajia harkitessa tulee ottaa huomioon tapahtuman tavoitteet, tekijöiden taitotaso ja koke-

mustaso, aikarajoitteet, taloudelliset resurssit, olosuhteet, vuodenaika, byrokratia ja viran-

omaisasiat sekä tietysti yleisö ja sen odotukset. (Conway 2009: 41–47) 

 

Tapahtuman toteuttamiseen on myös erilaisia tapoja; alusta asti itsetehdystä aina ulkois-

tettuun tapahtumaan. Tapahtuma voi olla yksi osa isomman kattotapahtuman alla. Itse 

rakennettu tapahtuma vaatii runsaasti sitoutumista ja suurta työpanosta. Tällaiseen tapah-

tumaan organisaatio päätyy usein kustannussyistä. Itsetehdyn tapahtuman avainasemas-

sa on taitava ja sitoutunut projektipäällikkö ja projektityöryhmä. Ulkoistettu tapahtuma on 

sellainen, jonka tapahtumatoimisto tai muu taho tuottaa toimeksiantajaorganisaatiolle. 

Tavoitteet, kohderyhmä ja budjetti tulevat toimeksiantajalta, mutta tapahtumatoimisto 

suunnittelee tapahtumalle toteutusidean ja teeman. Ulkoistetussa tapahtumassa on usein 

kaksi projektipäällikköä, yksi tapahtumatoimistolla sekä yksi toimeksiantajalla, jolloin 

kummankin organisaation sitouttaminen tapahtumaan on helpompaa. Kattotapahtuman 

alla järjestettävä tapahtuma saa teemansa valmiiksi kattotapahtumalta. Usein myös ta-

pahtuma-aika, -paikka ja mainonta tulee osittain kattotapahtuman kautta. Samalla kuiten-

kin alitapahtuman järjestäjäorganisaatio joutuu luopumaan osasta päätäntävallasta, eikä 

sillä ole hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa mahdollisiin epäonnistumisiin. (Vallo & Häyrinen 

2014: 61–65) 

 

Kirjassaan Tapahtuma on Tilaisuus Helena Vallo ja Eija Häyrinen lajittelevat tapahtumat 

karkeasti kolmeen kategoriaan: Asiatapahtumat, viihdetapahtumat ja niiden yhdistelmät. 
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Asiatapahtuma voi olla esimerkiksi seminaari tai kokous. Viihdetapahtuma olisi esimerkik-

si konsertti. Yhdistelmätapahtuma on esimerkiksi virkistyspäivä, jossa on toisaalta viihde-

tapahtuman ja toisaalta asiatapahtuman elementtejä. (Vallo & Häyrinen 2014: 61–65) 

 

Tapahtuman tavoitteiden määrittely on tärkeää. Tavoitteet ovat lyhyesti ne syyt, jonka 

takia tapahtuma järjestetään. Parhaimmillaan tavoitteet ovat yksinkertaisia ja ymmärrettä-

viä. Suunnitteluprosessin aikana tehtäviä päätöksiä olisi hyvä peilata tapahtuman tavoit-

teisiin, jotta toivotusta suunnasta ei ajauduttaisi pois. Jos tapahtuman tavoitteet ovat sel-

keät ja realistiset, joka ainoa toteuttamisen suhteen tehty päätös tukee niiden toteutumis-

ta. (Conway 2009: 13–14) 

 

Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen jaottelevat tapahtuman tavoitteet kahteen osaan: talou-

dellisiin ja sisällöllisiin tavoitteisiin. Taloudellisiin tavoitteisiin kuuluvat niin välittömät tulos-

tavoitteet eli yleensä suora taloudellinen voitto että välilliset taloudelliset tavoitteet, jotka 

petaavat taloudellista menestystä. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi jonkin tulevan tuot-

teen mainostus tai asiakastyytyväisyyden ylläpito. Sisällölliset tavoitteet liittyvät tapahtu-

man ohjelman tasoon ja mielenkiintoisuuteen, jotka ovat usein taloudellisen menestyksen 

edellytyksiä. Sisällöllisiin tavoitteisiin kuuluvat myös organisaation imagon tai brändin ra-

kennus sekä tiedonvälitys osallistujille. Myös verkostoitumisalustan luominen kuuluu sisäl-

löllisiin tavoitteisiin. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 45–46) 

 

Tapahtuman tavoitteissa tulisi harkita strategisia kysymyksiä miksi, mitä ja kenelle, joiden 

kautta muodostuu tapahtuman idea. Miksi tapahtuma järjestetään? Mitkä ovat tavoitteet ja 

mikä on viesti? Kenelle tapahtuma järjestetään? Ketkä ovat kohdeyleisö? Mitä järjeste-

tään, milloin ja missä? Millainen tapahtuma on oikea tavoitteiden suhteen? Onko kysees-

sä asia-, viihde- vai yhdistelmätapahtuma? Nämä ovat kysymyksiä, joihin organisaation 

johdon ja projektin työryhmän on pystyttävä vastaamaan ja joiden vastauksesta tulisi käy-

dä ilmi tapahtuman idea tai konsepti. Strategisten kysymysten lisäksi olisi syytä harkita 

operatiivisia kysymyksiä miten, millainen ja kuka, joista muodostuu vuorossaan tapahtu-

man teema. Miten tapahtumaprosessi kulkee? Miten tapahtuma toteutetaan ja miten idea 

ja teema näkyvät läpi tapahtuman? Millainen ohjelma tapahtumalla on? Vastaavatko ne 

kohderyhmän tarpeita ja tapahtuman tavoitteita? Kuka on projektipäällikkö, ketkä muista 

vastuuhenkilöitä? Nämä operatiiviset kysymykset koskevat tapahtuman toteuttamista. 

Niistä selviää, mikä on tapahtuman teema, eli tapahtumailmeen kattoajatus. (Vallo & Häy-

rinen 2014: 102–108) 
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Kun harkitaan näitä strategisia ja operatiivisia kysymyksiä, voidaan Vallon ja Häyrisen 

mukaan muodostaa ns. Onnistuneen tapahtuman tähtimalli (kuvio 1), joka on havainnollis-

tettu kuviossa 1. (Vallo & Häyrinen 2014: 109) 

 

 

Kuvio 1 Onnistuneen tapahtuman malli ® Vallo & Häyrinen 2014. 

 

Kohderyhmän harkitsemisessa on syytä miettiä tarkkaan. Joskus kohderyhmä määräytyy 

yksinkertaisesti tavoitteen tai tapahtuman lähtökohtien mukaan, esimerkiksi henkilöstön 

virkistyspäivän kohderyhmä on yrityksen henkilökunta. Jos tapahtuma järjestetään vuosit-

tain, voidaan verrata viime vuosien osallistujamääriä ja demografioita uuden tapahtuman 

odotuksiin. Uutta tapahtumaa voidaan myös verrata rinnakkaistapahtumiin, jolloin syytä 

kuitenkin on ottaa huomioon erot teemoissa ja brändin tunnettuudessa.  Kohderyhmää 

saattaa myös rajoittaa jotkin tapahtuman paikan, ajan tai ohjelmasisällön aspektit. Esi-

merkiksi esteettömyys tapahtumakohteessa ja markkinoinnin kanavat saattavat rajoittaa 

tiettyjen kohderyhmien osallistumista. Kohderyhmää halutaan usein myös rajoittaa joillain 

keinoin, esimerkiksi vain tietyn järjestön jäsenille tai vain tiettyyn ikäryhmään. (Conway 

2009: 52–55) 

 

Kohderyhmän tunteminen on tärkeää, jotta tapahtuman koko ja ulkomuoto onnistuvat. 

Kohderyhmän kartoittamisessa olisi hyvä ottaa huomioon ainakin osallistujien sukupuoli, 

ikä, perheellisyys, aktiivisuusaste ja asuinalue. (Vallo & Häyrinen 2014: 121–124) 

 

Kohderyhmän tunteminen vaikuttaa yleisömäärään ja näkyvyyteen ja niiden edistämiseen 

tehtäviin päätöksiin. Näkyvyys voidaan jaotella neljään tyyppiin: paikallinen, alueellinen, 

valtakunnallinen ja kansainvälinen. Näkyvyyttä tulisi seurata koko projektin ajan ja projek-

tin loppuraportissa olisikin hyvä tutkiskella tapahtuman näkyvyyttä ja sen onnistumista 

esimerkiksi uutisoinnin positiivisuuden tai negatiivisuuden suhteen. Yleisömäärää, -

rakennetta ja kohderyhmäarvion osuvuutta olisi syytä myös arvioida loppuraportissa. 

Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen mukaan näkyvyyden ja yleisömäärien arvioiminen hel-

pottuu kun samaa tapahtumaa järjestetään kolmatta tai neljättä kertaa, jolloin aikaisem-
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pien tapahtumien loppuraporteista ja näkyvyystiedoista voidaan vetää tavoitteita uudelle 

tapahtumalle. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 46–48) 

 

Tapahtumansuunnittelussa projektipäällikön ja projektityöryhmän täytyy olla valmiita ole-

maan toiminnassaan järjestelmällisiä ja laajanäköisiä. Suunnittelun aikana on oltava yh-

teydessä useaan eri tahoon. On selvitettävä viranomaisille ja sidosryhmille tiedottamises-

ta. Paras tapa järjestelmällisyyden säilyttämiseen on luoda projektisuunnitelma, jossa on 

ihanteellisesti mukana viestintäsuunnitelma eri yhteydenotoista, määräpäivistä ja muista 

keskeisistä asioista tapahtuman järjestämisen aikajanalla. (Conway 2009: 16–18) 

 

Tapahtumanjärjestämisprosessin vaiheistamisessa tutkitaan suunnittelun ja toteutuksen 

eri vaiheita ja määritellään niiden aikana tehtäviä toimia. Vallo ja Häyrinen määrittelevät 

tapahtumaprosessille kolme vaihetta: Suunnitteluvaihe, tapahtuman toteutusvaihe ja jäl-

kimarkkinointivaihe. Näistä suurimman osan resursseista vie suunnitteluvaihe. Suunnitte-

luvaiheeseen olisi syytä ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan kaikki ta-

pahtuman kannalta merkittävät henkilöt ja tahot. Suunnitteluvaiheessa ideoidaan, resur-

soidaan, pohditaan vaihtoehtoja, organisoidaan ja tehdään päätöksiä. Tässä vaiheessa 

voidaan työkaluna käyttää muun muassa tapahtumakäsikirjoitusta. (Vallo & Häyrinen 

2014: 161–194) 

 

Kauhanen, Juurakko & Kauhanen ehdottavat suunnitteluvaiheen ideoiden tuottamiseen 

hiukan Vallon ja Häyrisen tähtimallia muistuttavaa toimintaidea-mallia. Ideoidessa tulisi 

suunnitella tapahtuman tavoite, sisältö, paikka, ajankohta, kohderyhmä, resurssit ja orga-

nisaatio sekä haluttu imago. Ideoinnin jälkeen toteutettavat ideat tulisi valita organisaa-

tiossa, jonka jälkeen projektipäällikkö ja projektiryhmä laativat projektisuunnitelman. En-

nen jatkovalmistelun päättämistä on mietittävä päätöksenteon kriteereitä, joita saattavat 

olla toiminnalliset, taloudelliset ja imagolliset seikat sekä riskit. Projektisuunnitelman val-

mistumisen jälkeen aletaan etsimään mahdollisia yhteistyökumppaneita, joita voivat olla 

muun muassa tapahtumatilan omistaja, oheistapahtumien järjestäjät, alihankkijat, toimitta-

jat, rahoittajat ja sponsorit. Yhteistyösuhteista on syytä laatia kirjalliset sopimukset mah-

dollisimman aikaisin. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 35–43) 

 

Toteutusvaiheeseen kuuluvat rakennus, tapahtuma itsessään ja tapahtuman purku. Ra-

kennusvaiheessa pystytetään pöydät, portit ja muut tapahtuman kulissit. Esittelijät saapu-

vat paikalle, käydään läpi esitysten ja puheiden läpikulku. Varmistetaan, että kaikki toimii 

sovitusti. Tapahtuman aikana valvotaan näitä asioita, seurataan kulkua ja pidetään huolta 

sovittujen aikataulujen toteutumisesta. Tapahtuman päätyttyä tulee purkuvaihe, jolloin 
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rakennusvaiheessa pystytetyt rekvisiitat puretaan, tapahtumapaikka siivotaan ja tarkiste-

taan. (Vallo & Häyrinen 2014: 161–194) 

 

Jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluvat kiitokset, palautteen kerääminen ja työstäminen 

sekä yhteenvedon työstäminen. Jälkimarkkinointivaiheen tarkoitus on kiittää kutsuvieraita 

ja osallistujia sekä osoitetaan arvostusta tekijöille. Samalla kerätään palautetta ja työste-

tään yhteydenveto. Jälkimarkkinointi on myös tapa pedata seuraavaa tapahtumaa, jos 

kyseessä on vuosittain tai puolivuosittain järjestettävä tapahtuma. Yhteenvedossa reflek-

toidaan tapahtuman tunnelmaa, onnistumisia ja epäonnistumisia ja tavoitteiden toteutu-

mista. Palaute ja yhteenveto ovat tärkeitä oppimisen kannalta. (Vallo & Häyrinen 2014: 

161–194) 

 

Tapahtuman sisältö on suunniteltava pitäen mielessä tapahtuman kohderyhmä, tavoitteet 

ja teema. Teemaa valittaessa on mietittävä sopiiko se organisaation brändiin, pitääkö se 

yllä imagoa ja houkutteleeko se osallistumaan tapahtumaan. Teeman tulisi näkyä koko 

tapahtuman läpi.  

 

Eräänä tapahtuman ohjelman sisällöistä voi olla yksi tai useampi esiintyjä tai kunniavieras. 

Esiintyjää tai vierasta valitessa tulee harkita tarkkaan kenet valitaan ja miksi, riittävätkö 

resurssit ja mikä esiintyjän tai kunniavieraan rooli on tapahtumassa. Esiintyjä tai kunnia-

vieras voi usein olla vetonaula, joka vetää osallistujia tapahtumaan, mutta on myös riski, 

jos esiintyjän tai kunniavieraan imago ei sovi organisaation ja tapahtuman imagoon. Yh-

den esiintyjän tai kunniavieraan varaan ei tule laskea liikaa painoa, sillä hän saattaa jou-

tua perumaan tulonsa syystä tai toisesta. Esiintyjien ohjeistamiseen on myös panostetta-

va, jotta heidän visionsa tapahtumasta on linjassa todellisuuden kanssa. Esiintyjää tulisi 

myös isännöidä, eli hostata. Tämä tarkoittaa kaikkea vastaanotosta kuljetuksiin, esittelyis-

tä tarjoiluihin ja majoituksen järjestämiseen. (Vallo & Häyrinen 2014: 208–213) 

 

2.2 Talous 

Useissa tapahtumissa on tavoitteena tehdä taloudellista voittoa tai ainakin tehdä mahdol-

lisimman vähän tappiota. Rahoitukseen sisältyy myös suuria riskejä, joiden välttäminen on 

onnistuneen tapahtuman reunaehto. 

 

Taloushallinnon kannalta olisi hyvä keskittää talouden seuraaminen ja päätöksenteko me-

noista talousvastaavalle. Taloushallinto käsittää kaksi keskeistä aluetta: Rahavarojen kä-

sittelyn sekä kirjanpidon. Tapahtuman talousarvion ja rahoitussuunnitelman laativat pro-

jektipäällikkö ja projektiryhmä yleensä tapahtuman projektisuunnitelman yhteydessä. Ta-



 

 

9 

lousarviossa arvioidaan yksityiskohtaisesti tulot ja menot ja lasketaan tulos ja siihen vai-

kuttavat tekijät. Rahoitussuunnitelmassa arvioidaan rahan menemistä ja tulemista ja kas-

san suuruutta kullakin hetkellä. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 64–67) 

 

Rahoituksen lähteet voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan: Organisaation oma rahoitus, 

tapahtuman tuotot ja ulkopuoliset lähteet. Tapahtuman tuotot sisältävät pääsylipputulot ja 

myyntipaikkatulot, ulkopuolisia lähteitä taas ovat avustukset ja tuet, tappiontakaukset ja 

sponsorit. Tapahtumissa, joissa on pääsymaksu, on hinnanasettaminen yksi keskeisiä 

päätöksiä suunnitteluprosessissa. Tulisi löytää tasapaino, jolla odotetulla yleisömäärällä 

toteutettava tapahtuma voidaan kattaa ilman, että lipun korkea hinta karkottaa tulijoita. 

Ennakkomyyntiin tulisi panostaa markkinoinnin ja tiedottamisen yhteydessä, sillä se on 

hyvä kartoittaa tulijoiden määrä jo ennen tapahtumaa, jolloin tarvittaessa tapahtuman tar-

jontaa voidaan laajentaa tai supistaa yleisömäärän muutosten mukaan. Messu-, seminaa-

ri- ja festivaali-tyyppisiin tapahtumiin yksi tapa kattaa menoja on myydä myyntipaikkoja 

esimerkiksi organisaation alan yrittäjille. Esimerkiksi lemmikkimessuilla eläinkaupat ja 

lemmikkiruoan valmistajat saattavat olla kiinnostuneita ostamaan myynti- tai esittelypai-

kan, sillä suuret messut ovat hyviä myynti-, mainostus- ja verkostoitumispaikkoja. (Kauha-

nen, Juurakko & Kauhanen 2002: 59–61) 

 

Varainhankinnan keinot voidaan jaotella kolmeen eri tapaan. Ensimmäinen tapa on hank-

kia suoranaista avustusta ja tukea, jota esimerkiksi kulttuuri- ja nuorisokentällä toimivat 

rahastot ja organisaatiot saattavat myöntää parhaimmassa tapauksessa lähes vastikkeet-

ta. Joskus tuen saaminen edellyttää joitain toimia tapahtuman aikana ja sen jälkeen. 

Avustukset ja tuet tulee yleensä hakea hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, sillä niitä myön-

netään usein vain kerran tai kaksi vuodessa. Toinen keino on tappiontakaus, joka voidaan 

tapahtumasta riippuen anoa kunnalta tai valtiolta. Se tarkoittaa, että kunta tai valtio kattaa 

syntyvän tappion kokonaan tai tiettyyn summaan saakka. Kolmas varainhankintakeino on 

sponsorit. Sponsorointi on sopimuksenvaraista ja sen yhteistyötasoihin kuuluvat mainos-

arvon hyväksikäyttö, mainonta tapahtumapaikalla, kiinteä yhteistyö ja tapahtuman tai 

kampanjan luominen. Sponsoroivan organisaation näkökulmasta sponsorointi on markki-

nointiviestintää. Sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä tai lahjoitusta, sillä toisin kuin niis-

sä, sponsoroinnissa molemmat osapuolet hyötyvät yhteisestä sopimuksesta (Kauhanen, 

Juurakko & Kauhanen 2002: 68) 

 

Jos tapahtumassa myydään lippuja tai tuotteita, tuo käteisen käsittely tapahtuman talou-

denhallinnalle uusia haasteita. Käteisen käsittelyyn liittyy turvallisuusriskejä, jolloin jokai-

sen käteistä käsittelevän myyjän tai avustajan oltava luotettava. Esimerkiksi tapahtumas-

sa, jonka ovella myydään pääsylippuja, on jokaisella lipunmyyjällä oltava oma pohjakas-
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sansa, jossa on vaihtorahaa. Vaihtorahan määrä ja kolikoiden koot on laskelmoitava tark-

kaan tapahtuman sisäänpääsymaksun ja paikallisen käteisen antamien mahdollisuuksien 

mukaan. Kerätyt tuotot kerätään yhteiseen kassaan, jossa rahat lasketaan ja lajitellaan. 

Mitä suurempi tapahtuma on kyseessä, sitä haastavampaa käteisen käsittely tulee ole-

maan rahamäärien takia. Suuri määrä käteistä rahaa painaa paljon ja käteismassaa on 

pystyttävä pitämään turvallisessa sijainnissa. Tapahtumasta riippuen kassalla olisi myös 

hyvä olla kirjallista tietoa eri käteismääristä, joita sinne on koottu. (Conway 2009: 239–

244) 

 

Menestyksellisen tapahtuman tulot luonnollisesti verotetaan. Tuloverotuksen kannalta 

tapahtuman verokohtelu määräytyy järjestäjäorganisaation muodon perusteella, eli onko 

kyseessä yhdistys vai yritys. Ajankohtaista tietoa saa kirjanpitotoimistoilta tai paikalliselta 

veroviranomaiselta (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 61–63, 69–70) 

 

2.3 Projektityöskentelyn johtaminen 

Projektipäällikön ja projektiryhmän työskentely on vaativaa ja usein pitkäaikaista toimin-

taa. Sopivien henkilöiden löytäminen, perehdyttäminen ja sitouttaminen vastuutehtävään-

sä voi olla haastavaa. Projektipäällikkö tekee ja vahvistaa kaikki päätökset ja delegoi vas-

tuutehtäviä muille.  

 

Vallo ja Häyrinen toteavat, että tapahtuman keskeisin tehtävä kuuluu projektipäällikölle. 

Projektipäälliköllä täytyy olla valtaa toimia tehtävässään ja hänen täytyy olla sitoutunut 

tapahtuman toteuttamiseen.  Projektipäällikkö on tapahtumassa mukana sen alusta lop-

puun. Projektipäälliköltä vaaditaan delegointikykyä ja kykyä kannustaa projektiryhmää ja 

yhteistyötahoja. Hän varmistaa, että kaikki sovitut asiat toteutuvat. Hän koordinoi tehtäviä 

ja osa-alueita. Projektipäällikkö ottaa huomioon riskit ja hänellä varasuunnitelma jokaisel-

le. Hän on valmis toimimaan. Projektipäälliköllä on oltava suunnitteluvaiheen alusta asti 

visio siitä, millainen tapahtumasta tulee. Hän tulee pystyä viestimään tämä visio muille 

projektiryhmän jäsenille ja tekijäorganisaation johdolle. Hänen vastuullaan on varmistaa, 

että koko projektiryhmä sisäistää vision ja sitoutuu siihen yhtä vahvasti. (Vallo & Häyrinen 

2014: 227–232) 

 

Projektiryhmä toimii projektipäällikön alaisuudessa. Projektiryhmään kuuluu yleensä eri 

tapahtuman osa-alueiden vastaavia. Tällaisia ovat muun muassa viestintävastaava, huol-

tovastaava, tekniikkavastaava, talousvastaava ja ohjelmavastaava. Projektiryhmään voi 

myös kuulua jäseniä yhteistyöorganisaatioista, tapahtumatoimistolta tai alihankkijaorgani-

saatioilta. (Vallo & Häyrinen 2014: 232–233) 
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Projektiryhmän johtaminen on verkostotyöskentelyä. Ammattitaito, innostuneisuus, tiimi-

työtaito ja positiivinen asenne ovat projektityössä tärkeitä ominaisuuksia. Projektiryhmä 

toimii kuin mikä tahansa muukin ryhmä, eli sillä on elinkaari, josta voidaan tunnistaa tietty-

jä vaiheita. Nämä vaiheet ovat muodostuminen, roolien etsintä, normien luonti, työskente-

ly ja hajautuminen. Muodostumisvaihe, roolien etsintä ja normien luonti ovat ryhmän toi-

minnan kannalta todella tärkeitä vaiheita, sillä niissä ryhmä muotoutuu yksilöistä tiimiksi. 

Ryhmän jäsenet tutustuvat aluksi toisiinsa. Varsinkin toisilleen tuntemattomamman ryh-

män toisiinsa tutustumista on hyvä auttaa yhteisillä aktiviteeteilla, jotka voivat olla mitä 

vain yksinkertaisista nimileikeistä koskenlaskuun. Yhteisen toiminnan aikana ihmiset 

muodostavat toisistaan kuvan ja yksilölliset vahvuudet ja heikkoudet nousevat esiin. Tätä 

kautta ryhmän jäsenet löytävät roolinsa ryhmässä. Näitä mielessä pitäen voidaan alkaa 

jakaa vastuualueita ja tehtäviä. Projektipäällikön on syytä myös olla erityisen tietoinen 

projektiryhmänsä jäsenten taidoista ja kyvyistä ryhmän alkutaipaleella. Kun ryhmäytymi-

nen ja normien luonti on tapahtunut, alkaa työskentely, joka projektiryhmässä tapahtuu 

yleensä kokoustamalla. Kokoukset on valmisteltava hyvin, jotta niistä saadaan irti paras 

työtulos. Kokouksen jälkeen kokouksen tekemien päätösten toimeenpanosta ja seuran-

nasta on pidettävä samoin huolta. Työskentely jatkuu koko suunnitteluvaiheen läpi aina 

tapahtuman toteutukseen, jonka jälkeen projektiryhmä kokoontuu vielä muutamia kertoja, 

käy läpi palautetta ja tekee loppuraportin. Sen jälkeen ryhmä hajaantuu ja jäsenet ovat 

valmiita uusiin haasteisiin ja uuteen ryhmäytymiseen. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 

2002: 93–96) 

 

Isompaa projektia koordinoitaessa projektiryhmiä voi olla useita. Tällöin projektipäällikön 

vastuulla on koordinoida näiden ryhmien työskentelyä. Tällaisissa tapahtumissa muodos-

tetaan usein myös ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä eri osa-alueilta sekä organisaation 

johdosta. Ohjausryhmä kokoontuu harvakseltaan ja sinne raportoidaan tapahtuman edis-

tymistä. Ohjausryhmä tukee projektipäällikköä tehtävässään. (Vallo & Häyrinen 2014: 

234–235) 

 

2.4 Markkinointi 

Tapahtuman markkinoinnin kannalta on keskeistä huomioida kohderyhmä, imago ja sisäl-

tö, myyntikanava, lipun hinta, kilpailijat ja ajankohta. Tapahtuman järjestäjän on muistetta-

va myös suhdetoiminta ja sen tuomat mahdollisuudet. Sidosryhmiin on syytä pitää yhteyt-

tä koko projektin ajan. Sidosryhmille on hyvä tiedottaa tapahtumasta, lipunmyynnistä ja 

lopulta tapahtuman menestyksestä. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002: 113–117) 
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Mainostus on tapa kasvattaa osallistujamäärää ja sitä kautta mahdollisia sisään-

pääsymaksutuloja ja myyntituloja. Tapahtuman luonteesta ja koosta riippuen tapahtuman 

projektipäällikön on päätettävä, millaista markkinointia käytetään. Tapahtuman onnistumi-

sen kannalta tehokas markkinointi on äärimmäisen tärkeää. Mainostuskanavia harkitessa 

on hyvä muistaa tapahtuman kohderyhmä ja osallistujamäärätavoitteet. Lehtimainostus on 

hyvä tapa lähestyä kohderyhmää, johon kuuluu paljon perinteisiä medioita seuraavia hen-

kilöitä. Tällaisia kohderyhmiä ovat perinteisesti muun muassa keski-iän ylittäneet ikäluo-

kat. Lehtimainonta on usein kuitenkin kallista. Lehdissä mainostuksen edullisempia vaih-

toehtoja ovat uutisjutut, joissa käsitellään tulevaa tapahtumaa. Paikallislehdet ovat varsin-

kin kiinnostuneita alueellaan tapahtuvista tapahtumista. Radiomainonta on samalla tavoin 

kallista, mutta riippuen tapahtuman tyypistä, radiomainonta voi olla hyvinkin tehokasta. 

Katumainonnalla voidaan tavoittaa laajasti ihmisiä, mutta katumainonnan toteuttaminen 

vaatii paljon taloudellisia ja henkilökuntaresursseja. Verkkomainonta on hyvä tapa saavut-

taa suuri määrä ihmisiä. Sosiaalinen media on tehokas mainostusalusta varsinkin tapah-

tumille, joiden kohderyhmä koostuu nuorista ja nuorista aikuisista. (Conway 2009: 65–70) 

 

2.5 Tapahtuman toteutus, ohjaus ja seuranta 

Suunnitteluvaiheen päätyttyä seuraa tapahtuman toteutusvaihe. Tapahtuman toteutus 

alkaa rakennuksella. 

 

Rakennusvaihe on hyvä aloittaa jo ajoissa tekemällä tapahtuman sijaintikohteeseen tar-

kastus. Tarkastuksessa varmistetaan, että kohteessa on tehty kaikki ennakkotoimet, joita 

suunnitteluvaiheessa on määrätty. Tarkastus on hyvä suorittaa kohteen omistajan tai yllä-

pitäjän kanssa, jotta ongelmakohdat voidaan selvittää tarkastuksen aikana. Tarkastuksen 

jälkeen voidaan aloittaa tapahtumakohteen valmistelu. Valmistelu on hyvä aloittaa jopa 

viikkoa ennen tapahtumaa. Valmistelussa merkitään pöytien ja kojujen sijainnit, kuljete-

taan paikalle pöydät ja tuolit, pystytetään kyltit ja tarkistetaan turvallisuuteen liittyvät teki-

jät, kuten paloturvallisuusvaatimusten asettamat turvavälit kojujen välillä. Näyttelyt pysty-

tetään, rakennetaan lavat ja muut isot rakenteet. Avajaispäivänä pystytetään viimeisetkin 

pöydät ja tuolit ennen ovien avautumista, myyjät ja alihankkijat tuovat paikalle tuotteensa 

ja palvelunsa. (Conway 2009: 256–261) 

 

Kun rakennusvaihe on suoritettu, voivat osallistujat saapua tapahtumapaikalle. Tästä al-

kaa toteutus-, ohjaus- ja seurantavaihe. Tapahtumakohde vaatii ylläpitoa ja huoltoa. Esi-

merkiksi vesipisteiden, ulkovessojen ja jätteenkeräyksen toiminnassa pito vaatii jatkuvaa 

huoltoa. Tätä varten on useimmiten määrätty huoltotiimi, joka tekee tunnittaisia tai päivit-

täisiä tarkastuksia pisteisiin ympäri tapahtumapaikkaa. Alueella tulisi myös kiertää siistijöi-
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tä, jotka keräävät syntyvää jätettä ja pitävät tapahtumapaikan puhtaana ja miellyttävänä 

osallistujille. Tapahtuman mahdolliset järjestyksenvalvojat kiertävät aluetta ja vartioivat 

omilla pisteillään tapahtuman turvallisuutta. Tekniikkatiimi päivystää toimistolla tai kiertää 

tapahtuman eri tiloja. Näiden osa-alueiden toimintojen pyöriessä hyvin on tapahtuman 

onnistunut toteutuminen tapahtumakohteen puolesta taattu. (Conway 2009: 262–265) 

 

Kun tapahtuma päättyy, alkaa purkuvaihe. Purkuvaihe ajoitetaan yleensä tapahtuman 

päätyttyä ja ovien sulkeuduttua. Myyjät saattavat olla innokkaita purkamaan myyntipaik-

kansa ajoissa, mutta turvallisuussyistä olisi hyvä pyrkiä siihen, ettei tapahtuma-aluetta 

pureta ennen kuin yleisö on poistunut paikalta. Ovien sulkeuduttua voidaan aloittaa purku 

turvallisesti. Kojut, kyltit, laitteet ja ohjelmapisteet puretaan ja pakataan. Pöydät ja tuolit 

siirretään varastoon. Tapahtuma-alue siivotaan ja löytötavarat kerätään toimistolle. Vuok-

ratun kaluston kunto tarkistetaan. Lopuksi suoritetaan rakennusvaiheen tavoin tapahtu-

makohteen tarkastus, jossa varmistetaan, ettei alueelle ole unohtunut mitään asiaankuu-

lumatonta, eikä vaurioita ole koitunut tapahtumapaikan irtaimistolle. (Conway 2009: 265–

274) 

 

Kun tapahtuma on saatu päätökseen, alkaa tapahtuman jälkimarkkinointivaihe, jolloin ra-

portoidaan ja puretaan projekti ja pedataan tulevien vuosien tapahtumia. Tähän kuuluu 

tekijöiden palautteiden kerääminen, jossa keskustellaan projektin toteutumisesta ja sen 

aikana mahdollisesti nousseista ongelmista. Purkuun kuuluu yleensä myös kiitoksien ja 

tunnustusten jakoa tehtävässään onnistuneille henkilöille. Tapahtumaprojektin päätös on 

loppuraportti. Loppuraportti sisältää tietoa tapahtumasta, sen tavoitteista ja visiosta, talou-

desta, hallinnoista ja ongelmanratkaisuista, tapahtuman toteutumisesta ja lopputulemasta. 

Loppuraportti kerää yhteen ehdotuksia parannuksista ja samalla mietitään tulevaisuudes-

sa saman tapahtuman tai samankaltaisten tapahtumien järjestämisessä mahdollisesti 

esiin tulevia ongelmia. Projektipäällikön tulisi kirjoittaa oma yhteenvetonsa myös tapahtu-

man toteutumisesta. (Conway 2009: 275–282) 
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3 Suomalainen sarjakuvakulttuuri ja sen tapahtumat 

Tässä kappaleessa tutustun tarkemmin suomalaiseen sarjakuvaan, sen historiaan ja sen 

eri tapahtumiin. Kappaleen on tarkoitus tutustuttaa lukija toimintaympäristöön, jossa opin-

näytetyön kohteena oleva tapahtuma on järjestetty. 

 

Suomalaista sarjakuvaa on tuotettu hiukan yli sadan vuoden ajan. Ensimmäinen kotimai-

nen sarjakuva julkaistiin marraskuussa 1911. Vastavirtakulttuurin nousun myötä 1970-

luvulla heräsi Suomessakin kiinnostus sarjakuvataiteeseen muiden perifeeristen taiteen-

muotojen kera. Sarjakuva hyväksyttiin osaksi populaarikulttuuria, josta puolestaan tuli 

hiljalleen hyväksytty kulttuuritutkimuksen aihe. Suomen sarjakuvaseura perustettiin 1971 

nostattamaan alan arvostusta, kotimaisia klassikkoja ja tukemaan kotimaista vaihtoehtoa. 

Tätä seura toteutti tiedotuksen, koulutuksien sekä julkaisujen kautta. Seuran nykypäi-

vänäkin julkaisema Sarjainfo-lehti debytoi vuonna 1972. Ensimmäiset sarjakuva-alan teki-

jöille suunnatut Piirtäjäpäivät olivat vuonna 1979. Tästä tapahtumasta kehittyi hiljalleen 

Sarjakuvafestivaalit, jotka järjestettiin ensimmäisen kerran 1983. Nykyään tämä tapahtu-

ma tunnetaan nimellä Helsingin sarjakuvafestivaalit ja se on Suomen suurin sarjakuvata-

pahtuma. (Jokinen 2011: 26–34) 

 

1970–1980-lukujen vaihteessa valokopiokoneiden yleistymisen myötä mahdollistui oma-

kustannesarjakuvien tekeminen laajemmalle skaalalle taiteilijoita. Samaan aikaan perus-

tettiin ympäri Suomea uusia seuroja, jotka julkaisivat omia sarjakuvalehtiään. 1980-luvulla 

ulkomaisten käännössarjakuvien julkaisumäärä kasvoi ja toi uusia vaikutteita suomalai-

seen sarjakuvakenttään ja alan julkaisuille alettiin myöntää myös apurahoja. Kemin arvos-

tetut sarjakuvafestivaalit järjestettiin ensimmäisen kerran 1981. Sarjakuva vakiintui osaksi 

kulttuuria 1990-luvulla, alan koulutusta alettiin tarjota oppilaitoksissa, apurahoitus vakiintui 

ja julkaisujen määrä kasvoi. (Jokinen 2011: 26–34) 

 

Nykypäivänä suomalainen sarjakuva on monipuolista. Internetin yleistyttyä sarjakuva on 

siirtynyt blogeihin ja nettilehtiin. Sarjakuvaa luetaan laajalti ja varsinkin sanomalehdissä 

julkaistujen strippisarjakuvien joukosta on noussut maanlaajuisesti luettuja moderneja 

klassikkoja, kuten Milla Paloniemen Kiroileva Siili ja Pertti Jarlan Fingerpori. Reilussa sa-

dassa vuodessa suomalainen sarjakuva on siis kulkenut pitkän matkan. Vanhat asenteet 

sarjakuvaa kohtaan kummittelevat kuitenkin vielä erityisesti museomaailman puolella. 

Tulevaisuudessa onkin toivottavissa, että sarjakuvan tallentaminen ja arkistoiminen vakiin-

tuu nykyistä järjestelmällisemmäksi ja sarjakuvan tärkeä historia säilyy myös tuleville su-

kupolville (Jokinen 2011: 26–34) 
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3.1 Pohjoismainen yhteistyö 

Vaikka Euroopan suuret sarjakuvamaat, Ranska, Belgia ja Saksa ovat suomalaisen sarja-

kuvan kannalta merkittäviä portteja maailmalle, kuuluu suomalainen sarjakuva kulttuurilli-

sesti selkeästi lähemmäksi pohjoismaista jatkumoa kuin manner-eurooppalaista. Tämän 

vuoksi pohjoismainen yhteistyö näyttäytyy hyvin vahvana suomalaisessa sarjakuvakult-

tuurissa.  

 

Suomen sarjakuvaseuran 2009 perustama ja Nordenin rahoittama Nordicomics järjestää 

työpajoja ja näyttelyitä, joiden tavoitteena on antaa nuorille pohjoismaisille sarjakuvataitei-

lijoille mahdollisuus esitellä töitään ja verkostoitua alueen muiden taiteilijoiden kanssa. 

Nordicomicsin työpajoja on järjestetty Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhami-

nassa, Pietarissa, Tallinnassa, Vilnassa ja Riikassa. Nordicomics tiedottaa sarjakuvata-

pahtumista ympäri Pohjoismaita ja toimii yhteistyöverkostona erimaalaisten taiteilijoiden 

välillä. (Nordicomics) 

 

3.2 Tapahtumat 

Suomen ja Pohjois-Euroopan suurin sarjakuvatapahtuma on Helsingin Sarjakuvafestivaa-

li. Vuonna 2015 Helsingin Sarjakuvafestivaalit levittäytyivät ympäri Helsingin keskustaa ja 

tapahtumaan osallistui 24 000 ihmistä. Festivaalien ohjelmaan kuului muun muassa pa-

neeleja, myyntiteltta, haastatteluja, näyttelyjä, performansseja ja työpajoja. Tapahtuma on 

ilmainen. (Suomen Sarjakuvaseura) 

 

Kemin sarjakuvapäivät on Kemin sarjakuvakeskuksen järjestämä tapahtuma, jossa on 

haastatteluja, luentoja ja esitelmiä sarjakuvien myyntipisteiden lisäksi. Arvostettu ja vuosit-

tain noin 300 osallistujaa kerännyt Pohjoismainen Sarjakuvakilpailu järjestettiin aikaisem-

min Kemin sarjakuvapäivien yhteydessä. Tapahtuma on ilmainen. (Kemin Sarjakuvakes-

kus) 

 

Oulun sarjakuvafestivaali on nuori tapahtuma, joka on järjestetty vuosittain vuodesta 2012 

lähtien. Tapahtumassa on näyttelyiden lisäksi paneeleja, esitelmiä ja haastatteluja. Ta-

pahtuman yhteydessä järjestetään Oulun Pohjoismainen Sarjakuvakilpailu. Tapahtuma on 

ilmainen. (Oulun sarjakuvaseura) 

 

Tampere Kuplii on ilmainen sarjakuvatapahtuma Tampereella. Vuonna 2016 tapahtumaan 

osallistui yli 12 000 kävijää. Tapahtumassa on perinteisten myyntipöytien, haastattelujen 
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ja luentojen lisäksi cosplay-kilpailu. Tampere Kupliissa jaetaan myös Sarjakuva-Finlandia. 

(Tampere Kuplii) 

 

Necrocomicon on Turussa vuosittain järjestettävä ilmainen yksipäiväinen sarjakuvatapah-

tuma. Tapahtuman järjestää Turun Sarjakuvakerho. Necrocomiconin ohjelmaan kuuluu 

pienlehtimyyntiä, haastatteluja, paneeleja ja esitelmiä. (Necrocomicon) 

 

Suomessa toimii hyvin runsas ja aktiivinen convention-kulttuuri. Conventionit tai conit viit-

taavat vuosittaisiin tapahtumiin, joissa käsitellään yleensä pääasiassa japanilaista ja ame-

rikkalaista populäärikulttuuria. Tapahtumilla on kuitenkin risteämiä suomalaisten sarjaku-

vatapahtumien kanssa, jonka takia monet julkaisijat pyrkivät myymään erityisesti nuorisol-

le suunnattua käännössarjakuvaa että suomalaista sarjakuvaa näissä tapahtumissa. Eri-

tyisesti omakustanteita tekevät suomalaiset sarjakuvataiteilijat ovat aktiivisia myös conien 

taidekujilla. Näissä tapahtumissa normaalia ohjelmaa ovat luennot, esitykset ja keskuste-

lupaneelit. Kilpailut, tapaamiset ja muut aktiviteetit ovat myös yleisempiä coneissa kuin 

perinteisissä sarjakuvatapahtumissa. Suurimpia suomalaisia coneja ovat Desucon Lah-

dessa, Tracon Tampereella ja Espoon Ropecon. Tapahtumat ovat tyypillisesti maksullisia 

ja monipäiväisiä. 
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4 Å-fest 2015 

Tässä kappaleessa tutustun ensimmäiseen Å-festiin. Kappaleessa selvitän sitä pohjaa, 

jolle Å-fest 2016 perustuu ja niitä lähtökohtia, miksi se on alun perin tapahtumana järjes-

tetty. 

 

Ensimmäinen Å-fest järjestettiin Porvoossa Ystävänpäivänä 14.2.2015. Tapahtumalla oli 

tapahtumapisteitä ympäri Porvoon merkittäviä kulttuurikohteita. Tapahtumaan osallistui 

noin 400 henkilöä. Tapahtuma oli rahoitettu apurahoituksella ja Svenska Kulturfondenilta 

sekä Aktia-Säätiöltä. Lisäksi tapahtuma sai avustusta Porvoon kaupungilta ja Porvoon 

taideyhdistykseltä. Tapahtuma oli ilmainen, mutta sen päättänyt iltaklubi Seurahovi Night -

yökerhossa oli maksullinen ja toi tapahtumalle tuottoja. Tarkka kuvaus vuoden 2015 ta-

pahtuman toteutumisesta löytyy liitteestä Å-fest 2015 hankeselvitys (Liite 1). 

 

4.1 Tapahtuman tausta, tavoitteet ja toteutus 

Porvoossa on tunnettu ja todella aktiivinen taiteilijakulttuuri. Alueella on myös paljon aktii-

visia sarjakuvantekijöitä, joiden alkuperäisenä tavoitteena oli järjestää pieni paikallistapah-

tuma. Kysyntä ja kiinnostus tapahtumaa kohtaan tulivat kuitenkin erittäin ilmeiseksi ja pro-

jekti kasvoi festivaaliksi.  

 

Tapahtuman tavoitteena oli tuoda sarjakuvantekijöitä ja taiteilijoita yhteen ja nostaa Por-

voon mainetta sarjakuvakaupunkina. Tavoitteena oli myös nostaa Å-fest tulevina vuosina 

merkittäväksi verkostoitumispaikaksi Helsingin, Tampereen, Oulun ja Kemin suurten sar-

jakuvatapahtumien rinnalle. Tavoitteena oli panostaa sarjakuva-alan ammattilaisten palve-

lemiseen. Å-festin tavoitteena oli profiloitua erityisesti yksipäiväisyydellä sekä pienlehti-

toimintaan, puheohjelmaan ja paikallisten toimijoiden kanssa tuotettuun sisältöön keskit-

tymällä. Å-festin kohderyhmänä oli koko perhe. Ohjelmaa tarjottiin lapsille ja nuorille sekä 

aikuisille ja varttuneelle väestölle.  

 

Loppuvuodesta 2014 ryhmä vapaaehtoisia perusti viiden henkilön työryhmän, johon kuu-

luivat sarjakuvataiteilijat Emmi Valve ja Kaisa Leka, nuorisotoiminnan asiantuntija Anniina 

Lundvall, vaatesuunnittelija Kati Viljala ja muotoilija Peter Kaario. Työryhmän apuna toimi 

kouluyhteistyössä opiskelijoita Östra Nylands yrkesinstitutista ja Haaga-Helia ammattikor-

keakoulun matkailualalta. Työryhmä suunnitteli tapahtuman noin kolmessa kuukaudessa. 

 

Tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa verkkokanavien kautta, mutta tapahtumassa pa-

nostettiin myös painettuun mediaan. Tapahtumaa markkinoitiin muun muassa Faceboo-
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kin, Twitterin ja Instagramin välityksellä. Katumarkkinointia varten tapahtuma painatti julis-

teita, joita jaettiin Porvoon ja Helsingin keskeisiin kohteisiin ja sarjakuvaliikkeisiin. Festi-

vaalista lähetettiin useita tiedotteita paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin medioihin. 

 

Tapahtuma oli helmikuussa 2015 todella ajankohtainen, sillä vain kuukautta aikaisemmin 

oli tapahtunut terrori-isku ranskalaista satiirilehti Charlie Hebdota vastaan. Syntyneestä 

keskustelusta pidettiin tapahtumassa paneeli, johon osallistui ranskalaisen sarjakuvakult-

tuurin tuntijoita, taiteilijoita ja kauppiaita. 

 

Å-festin kutsuvieraisiin kuului joukko keskeisiä suomalaisia sarjakuvataiteilijoita, kuten 

Hanneriina Moisseinen, Pertti Jarla, Milla Paloniemi ja Joonas Rinta-Kanto. Tapahtumaan 

kutsuttiin vieraaksi myös ruotsalaiset taiteilijat Mattias Elftorp ja Amanda Casanellas. 

 

Å-festissa järjestettiin myös myyntibasaari, jossa joukko sarjakuvakauppoja ja sarjakuvan-

tekijöitä myi tuotteitaan. Tapahtumassa oli myös karikatyyripaja ja tapahtumassa julkaistiin 

kaksi uutta sarjakuvateosta. Tapahtumassa oli myös työpajoja lapsille ja aikuisille.  

 

Tapahtuman päätti sarjakuvaklubi Seurahovi Nightissa. Klubille osallistui noin 70 henkilöä. 

Illan aikana järjestettiin pop-up-ohjelmanumeroita ja illan päätti karaoke.  

 

Tapahtuman taloudellisena tavoitteena oli nollatulos, johon pyrittiin hyödyntämällä muun 

muassa työryhmän jäsenten omaa ammattitaitoa ja suhteita paikallisiin kulttuuritahoihin. 

Tapahtuman sponsoreina toimivat Porvoon Digipaino ja taideverkkokauppa Tabulaland. 

Tapahtuma ei tuottanut merkittävää tappiota vuonna 2015. Lisätietoja vuoden 2015 tapah-

tuman taloudesta on liitteessä Å-fest 2015 Hankeselvitys (Liite 1). 

 

4.2 Tapahtuman jatkuvuus ja tavoitteet vuoden 2016 tapahtumalle 

Å-fest 2015 -tapahtuman kävijätavoite oli 200 ja lopullinen kävijämäärä oli noin 400, eli 

tapahtuma ylitti tavoitteensa noin kaksinkertaisesti. Alle neljässä kuukaudessa järjestetylle 

uudelle tapahtumalle tämä oli todella suuri saavutus. Osallistujamäärä osoitti myös poten-

tiaalin tapahtuman kasvulle tulevaisuudessa. 

 

Vuoden 2015 kävijäpalautteissa havaittiin, että kävijöitä oli lähialueiden lisäksi mm. Iisal-

mesta, Oulusta, Ylivieskasta ja Imatralta, Turusta, Tampereelta ja Kemistä. Moni näistä 

paikkakunnista tunnetaan sarjakuvakaupunkeina ja moni näistä kävijöistä oli tunnettuja 

sarjakuva-alan ammattilaisia. Tapahtuma siis keräsi alan toimijoita ympäri Suomea, joka 
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osoittaa, että porvoolaiselle sarjakuvatapahtumalle on kysyntää myös tulevaisuudessa. 

Täten tapahtuma myös onnistui tavoitteessaan olla verkostoitumispaikka alan tekijöille. 

 

Vuoden 2015 tapahtuman onnistuneen toteutuksen ja suosion myötä tapahtuman uudel-

leen järjestäminen ja muuntaminen Porvoon vuosittaiseksi sarjakuvatapahtumaksi vahvis-

tui.  
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5 Å-fest 2016 -tapahtuman suunnittelu 

Aiemmissa kappaleissa olen tutkinut tapahtuman järjestämisen prosessia sekä sitä toimin-

taympäristöä, jossa Å-fest 2016 -tapahtuma järjestettiin. Tässä kappaleessa käyn läpi 

tapahtuman suunnitteluun ja työryhmään liittyviä asioita, eli Helena Vallon ja Eija Häyrisen 

(Tietosanoma 2014) teoksen tapahtumaprosessin mukaan suunnitteluvaihetta. Tarkem-

man kuvauksen tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta löytää liitteestä Å-fest 2016 

Hankeselvitys (Liite 2) 

 

Vuoden 2016 tapahtuman työryhmän puheenjohtajaksi valittiin tanskalainen kuvittaja 

Richard Jensen. Vuoden 2016 tapahtuman kävijätavoitteeksi asetettiin 400 osallistujaa ja 

tapahtuman ajankohdaksi asetettiin 13.2.2016. Tapahtuman teemaksi asetettiin Sodassa 

ja rakkaudessa kaikki on sallittua - All is Fair in Love and War, jonka haluttiin näkyvän 

tapahtuman graafisessa ilmeessä ja ohjelmassa. Tapahtumapaikkoina säilyivät vuoden 

2015 tapaan Kulttuurikeskus Grand, Taidetehdas, Porvoon kaupungin kirjasto, Söderkul-

lan kirjasto ja Porvoon taidekoulu. Taloudellinen tavoite oli vuoden 2015 tavoin nollatulos, 

mutta vuonna 2016 pyrittiin tuottamaan sen verran voittoa, että tapahtuman järjestäminen 

olisi kannattavaa. Tätä varten festivaalia varten perustettiin yhdistys keväällä 2015. 

 
5.1 Työryhmä ja kokoustaminen  

Vuoden 2016 Å-festin työryhmä koostui seuraavasti: työryhmän puheenjohtajana oli kuvit-

taja Richard Jensen, rahastonhoitajana sarjakuvataiteilija Kaisa Leka, työryhmän jäseninä 

taitelijat Filippa Hella, Emmi Valve ja Peter Kaario. Haaga-Heliasta projektiin osallistuin 

minä opinnäytetyöntekijänä. Haaga-Heliasta projektissa mukana olivat myös Service De-

sign -kurssityöryhmästä Samu Haapalainen, Fia Husu, Elina Vaarala, Vilma Jäppinen, Ida 

Heinonen ja Aron Kovacs. Kurssityöryhmä vastasi tapahtuman sosiaalisen median mark-

kinoinnista ja julkaisuista. 

 

Opinnäytetoimeksiantoni merkitys oli avustaa työryhmää tapahtuman suunnittelussa ja 

toteuttamisessa sekä tutkia sarjakuvan sisäpiirin henkilöiden tarpeita tapahtuman sisällön 

ja palveluiden suhteen.  

 

Työryhmän suunnittelukokouksia pidettiin säännöllisesti. Vuoden 2015 puolella suunnitte-

lukokouksia oli noin kahdesti kuukaudessa ja vuoden 2016 puolella noin kerran viikossa. 

Koska tapahtuman järjestävällä taholla ei ole varsinaisia omia tilojaan, käytimme kokousti-

loina porvoolaisia kahviloita ja ravintoloita sekä työryhmän jäsenten omia koteja. Kokous-

ten pöytäkirjat latasimme kaiken muun materiaalin tavoin Evernote-
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muistiinpanosovellukseen. Kokousten aikana keskustelimme tapahtuman eri osa-alueiden 

suunnitteluvaiheista ja esille tulleista ongelmista.  

 

Kokousten lisäksi työryhmämme merkittäviä viestintäkanavia olivat työryhmän oma Face-

book-ryhmä ja Evernote-sovellus. 

 

5.2 Ohjelma ja kutsuvieraat 

Ohjelman ja kutsuvieraiden suunnittelussa käytimme tapahtuman taustatavoitteita apuna. 

Tavoitteenamme oli tuoda tekijöitä ja taiteilijoita yhteen ja nostaa Porvoon profiilia sarja-

kuvakaupunkina. Tapahtuman vuoden 2016 teema oli Sodassa ja rakkaudessa kaikki on 

sallittua - All is Fair in Love and War, jonka ympärille rakensimme tapahtuman visuaalisen 

ilmeen ja päänäyttelyn teeman.  

 

Ohjelmanumeroita tapahtumaan etsimme selvittäen eri sarjakuvajärjestöjen, -kollektiivien 

ja yksittäisten henkilöiden kiinnostusta toteuttaa erimuotoisia luentoja, näyttelyitä tai työ-

pajoja. Yhteystyöhön tätä kautta saimme muun muassa Helsingin Sarjakuvakeskuksen, 

joka saapui toteuttamaan pop-up-sarjakuvakeskuksen Porvoon Taidetehtaalle. Feministi-

nen sarjakuvatoiminta halusi toteuttaa tapahtumaa varten näyttelyn Porvoon kaupungin 

kirjastolle, sekä julkista festivaalipäivänä feministiset Yläfemma- ja Alafemma-palkinnot. 

Pelastakaa Lapset ry:n kanssa toteutimme Sarjakuva välineenä: Miten kertoa netin sek-

suaalisista ilmiöistä lapselle? -työpajan. 

 

Kutsuvieraita harkittaessa käytimme hyväksi työryhmämme taiteilijoiden omia verkostoja 

sekä Nordicomics-verkostoa. Kutsuvieraiksi valikoituivat ruotsalaiset Kollbein Karlsson, 

Karolina Bång, Malin Skogberg, Sofia Olsson, tanskalainen Søren Mosdal sekä suomalai-

set Tiitu Takalo, Mari Ahokoivu, Tommi Musturi, Johanna Rojola, Mikko Huusko ja Puu-

päähatun vuoden 2016 saaja Ville Pirinen. Kutsuvieraisiin lukeutui myös latvialainen Anna 

Vaivare, joka kuitenkin joutui terveyssyistä perumaan matkansa. Å-fest kattoi kutsuvierai-

den matka- ja majoituskuluista merkittävän osan. Osalle kutsuvieraista järjestimme muun 

muassa henkilökohtainen kuljetus Helsinki-Vantaan lentokentältä Porvooseen, jossa olin 

itse henkilökohtaisesti mukana kuskina. 

 

Å-festin ohjelmarunko rakentui täten pienistä osista hiljalleen suunnitteluvaiheen myötä. 

Lopullisen ohjelman julkaisimme vasta vähän ennen itse tapahtumaa.  
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5.3 Sponsorit ja yhteistyötahot  

Tapahtuman merkittäväksi viralliseksi sponsoriksi tuli Kopioniini, jonka kautta suurimman 

osan tapahtumaa varten painatetuista julisteista, ohjelmalehtiöistä ja muista painotuotteis-

ta saimme maksutta. 

 

Työvoiman suhteen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu oli tärkeä yhteistyökumppani Å-

festille. Haaga-Heliasta oli itseni ja sosiaalisen median kurssitiimin lisäksi viime vuotisen 

tapahtuman tavoin vapaaehtoisia, joita kävin rekrytoimassa turismin koulutusohjelman 

kursseilta Haaga-Heliassa 5.2.2016 Richard Jensenin kanssa. Vuonna 2016 tapahtumaan 

saimme Haaga-Heliasta noin viisi vapaaehtoista. 

 

Koska yksi Å-festin ydintavoitteista oli vahvistaa asemaansa sarjakuva-alan taiteilijoiden 

merkittävänä kokoontumis- ja verkostoitumispaikkana, päätimme tapahtumaa varten jär-

jestää linja-autokuljetukset Helsingistä ja Tampereelta, jotka ovat Porvoon lähimmät mer-

kittävät sarjakuvakaupungit. Vastaava festaribussi oli järjestetty myös aiempana vuonna, 

jolloin sillä oli ollut valtava kysyntä. Festaribussien järjestämisessä päävastuu oli minulla 

itselläni. Linja-autokuljetuksia varten kilpailutin Ventoniemi Oy:n, Greenline Busin, Åbergin 

Linja Oy:n, Packalen Bus Oy:n, Vainion Liikenne Oy:n ja Lehtimäki Oy:n, joista hintaver-

tailuni voitti Greenline Bus. Tampereen linjalle ei kuitenkaan ilmennyt suurta kysyntää, 

joten päätimme perua sen noin viikkoa ennen tapahtumaa. Helsingin linjan bussi-

isännäksi suostui taiteilija Pertti Jarla. 
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6 Tapahtuman toteutus 

Tässä kappaleessa käyn läpi Vallon ja Häyrisen (Tietosanoma 2014) teoksessaan määrit-

telemää toteutusvaihetta. Å-festin pääasiallinen tapahtumapäivä oli lauantaina 13.2.2016. 

Tapahtuman pääalue Kulttuurikeskus Grand oli yleisölle auki kello 11.00–18.00., jonka 

jälkeen alkoivat iltabileet yökerho LaFiestassa kello 20.00 alkaen. Sunnuntaina 14.2.2016 

oli vielä Å-festin virallisesti päättävä Å-Brunch Rakuunarykmentissä.  

 

6.1 Rakennusvaihe 

Festivaalipäivänä rakennus aloitettiin aikaisin aamulla. Työryhmän jäsenet, vapaaehtoiset 

ja myyjät kokoontuivat Kulttuurikeskus Grandin luokse kello 8 aamulla.  

 

Rakennusvaiheen aikana Grandin yläkerta valmisteltiin tapahtumaa varten. Kokosimme 

tilan pöydät myyntibasaaria varten seinustoille niin, että keskelle jäi kulkutila yleisölle. 

Myyntibasaarin eteläpäähän pystytimme katsomon taiteilijahaastatteluja varten. Alakerran 

pääovien luokse pystytimme infopöydän, johon päivän aikataulut, esitteet ja palautelo-

makkeet aseteltiin. Alakerran nurkkaukseen pystytimme Söderkullan kirjaston sarjakuvan-

lukunurkkauksen. 

 

Festarikahvila Moxien työntekijät pystyttivät kahvilan yläkerran aulan kahviotilaan. Myynti-

basaarin myyjät saapuivat ja asettuivat valitsemiinsa pöytiin ennen tapahtuman aukeamis-

ta klo 11. Paikalla oli myyjiä muun muassa Turusta ja Helsingistä porvoolaisten toimijoi-

den lisäksi. 

 

6.2 Päivän ohjelma 

Å-festin ohjelma koostui muun muassa näyttelyistä, haastatteluista ja julkaisuista. Tapah-

tuman päänäyttely oli Sodassa ja Rakkaudessa on kaikki sallittua – All is fair in Love and 

War. Tässä näyttelyssä oli teoksia pohjoismaisilta taiteilijoilta ja se oli esillä Porvoon Tai-

detehtaalla 22.1.–14.2.2016. Lisäksi näyttelyn yhteydessä oli sarjakuvataiteilija Tiitu Taka-

lon erikoisnäyttely. Liitteenä Ohjelmakartta (Liite 3), jossa on lisätietoja tapahtuman tar-

kasta aikataulusta ja ohjelmasisällöstä. 

 

Itse tapahtumapäivän keskeisenä pisteenä toimi kulttuurikeskus Grand, jossa järjestimme 

myyntikujan, haastatteluja, työpajan sekä muuta toimintaa. Grandissa oli myös kolme 

näyttelyä: Mitä sä täällä teet? – Tarinoita maahantulosta -näyttely, Viimeinen hetero -

näyttely ja Å-festin festivaalijulistenäyttely.  
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Taiteilijahaastatteluissa mukana olivat taiteilijat Mari Ahokoivu, Søren Mosdal, Kollbein 

Karlsson, Ville Pirinen, Karolina Bång, Malin Skogsberg, Sofia Olsson, Tommi Musturi, 

Tiitu Takalo sekä Johanna Rojola ja Mikko Huusko.  

 

Grandissa pidimme myös Fingerpori 9 -albumin julkaisutilaisuuden, Sarjakuva välineenä: 

Miten kertoa netin seksuaalisista ilmiöistä lapselle? -työpajan, Söderkullan kirjaston sarja-

kuvanlukunurkkauksen, pop-up-tatuointistudion ja vegaanisen Moxie-festarikahvilan. 

 

Porvoon Taidetehtaalla oli festivaalipäivänä tapahtuman päänäyttelyn lisäksi Pop-up-

sarjakuvakeskus ja Luke Pearsonin Hilda-näyttely.  

 

Tapahtuman päätteeksi järjestimme iltaklubin ravintola-yökerho LaFiestassa kello 20.00 

alkaen. Vaikka itse päätapahtumamme oli ilmainen, LaFiestan sisäänpääsy oli 7 euroa ja 

ikärajoitus K18. Illan aikana esiintyivät Grateful Däd ja Mjölk, jonka jälkeen pidimme Tort-

tukaraoken, jossa kilpailevat joukkueet saivat esittää sarjakuva-aiheisilla sanoituksilla pe-

rinteisiä karaokekappaleita. 

 

Sunnuntaina 14.2. kello 11.00–14.00 järjestimme Å-Brunchin Rakuunarykmentin tiloissa. 

Kyseessä oli pääsymaksullinen vegaaninen brunssi. Brunssi oli suunnattu taiteilijoille ja 

kutsuvieraille ja sen ruoan oli valmistanut Vegaaniliitto. Brunssin aikana pidimme puheoh-

jelmaa sarjakuvasta. 

 

6.3 Linja-autokuljetukset 

Olimme järjestäneet Helsingistä festaribussin alueelle, jonka menomatkan isäntänä toimi 

sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Festaribussi lähti liikkeelle kello 11 Helsingin Kiasmalta. 

Festaribussi kävi Söderkullan kirjastolla, jossa matkustajat kävivät tutustumassa Anna 

Vaivareen näyttelyyn. Porvooseen linja-auto saapui kello 12.20. Menomatkan linja-

automatka sujui hyvin ja suurin osa ilmoittautuneista matkustajista saapui paikalle. 

 

Paluumatkan festaribussilla ei ollut varsinaista isäntää. Se lähti matkaan kello 02.00 Por-

voon turistilinja-autopysäkiltä ja saapui Helsingin Kiasmalle kello 03.00. Paluumatkalle oli 

ilmoittautunut vain noin 13 matkustajaa, joista suurin osa saapui paikalle. 

 

6.4 Purkuvaihe 

Grandin purun aloitimme lauantaina kello 18.00. Purun aikana myyjät ja kahviohenkilökun-

ta veivät tuotteensa pois, tuolit ja pöydät vietiin varastoihin, kahviotila siistittiin ja kyltit, 
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ohjelmat ja julisteet poistettiin seiniltä. Tila lakaistiin läpi ja keräsimme löytötavarat yhteen. 

Purkumme sujui nopeasti ja olimmekin saaneet tilan 19.00 mennessä siistittyä ja riisuttua 

festivaalista. Sunnuntaisen brunssin purun aloitimme kello 13.30. Vegaaniliiton työntekijät 

ja Å-festin vapaaehtoiset työntekijät siistivät Rakuunarykmentin tilat.
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7 Arviointi ja pohdinta 

Tässä kappaleessa arvioin ja pohdin opinnäytetyöprosessia ja sen tuloksia. Opinnäyte-

työn lopuksi on hyvä miettiä tapahtuman tuloksia, sen onnistumisia ja epäonnistumisia. 

Tässä kappaleessa käyn läpi tapahtuman järjestämisen onnistumista ja tavoitteiden saa-

vuttamista. Lopuksi arvioin oman työni tulosta. Toiminnallisen opinnäytetyön arvioinnissa 

on käytettävää tutkivaa asennetta, joka kohdennetaan erilaisiin valintoihin ja niiden perus-

teluihin prosessin varrelta. (Vilkka & Airaksinen 2003: 154) 

 
7.1 Palaute 

Å-fest 2016 -tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen keräsimme paperisella ja sähköi-

sellä kävijäkyselyllä palautetta. Tapahtuman kävijäkyselylomakkeella (Liite 4) selvitimme 

kävijöiden sukupuolen, iän, äidinkielen sekä asuinkunnan. Samalla selvitimme, miten pa-

lautteenantaja oli kuullut tapahtumasta, mihin ohjelmiin hän osallistui ja mitä hän jäi kai-

paamaan tapahtumalta. Lomakkeella selvitimme myös yleisön toiveita ensi vuoden tapah-

tuman taiteilijavieraista ja yleisiä kommentteja. Palautetta saimme yhteensä 19 henkilöltä. 

 

Palautteesta selvisi, että 68,4 prosenttia kävijöistä oli kuullut Å-festista sosiaalisen median 

kautta. Tästä pystyimme siis päättelemään, että tapahtuman markkinointi sosiaalisessa 

mediassa oli onnistunut. 31,5 prosenttia palautteenantajista ilmoitti kuulleensa tapahtu-

masta ystävältä tai perheenjäseneltä.  

 

Kävijöiden keskuudessa suosituiksi ohjelmanumeroiksi nousivat myyntibasaari, Yläfem-

ma- ja Alafemma, tapahtuman eri näyttelyt, tekijähaastattelut, iltaklubi ja brunssi.  

 

Palautteessa toivottiin lisää työpajoja sarjakuvan piirtämisestä, lisää musiikkia ja pidem-

pään jatkuvaa ohjelmaa. Myyntipuolelta kävijät toivoivat lisää myyjiä, jotka myisivät las-

tenkirjoja ja populaarisarjakuvaa. Ensi vuoden taiteilijavieraiksi toivottiin erinäisiä sarjaku-

vataiteilijoita Suomesta ja ulkomailta sekä musiikki-ihmisiä.  

 

Yleiskommenteissa kiiteltiin tapahtuman järjestämisestä ja luonnehdittiin tapahtumaa mu-

kavan pieneksi. Tatuointipisteestä ja vegaanisesta kahvilasta oltiin innostuneita. Iltaklubin 

musiikkiohjelmaan toivottiin lisää sykähdyttävyyttä, mutta yleisesti ottaen kaikki tapahtu-

masta saatu yleinen palaute oli sävyltään positiivista. 
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Kaiken lisäksi Å-festille myönnettiin feministinen Yläfemma-palkinto, jonka työryhmämme 

jäsenet ottivat vastaan. Palkinnon jakoperusteena oli tasa-arvoisen sarjakuvan edistämi-

nen ja vähemmistöjen äänien esiintuominen. (FEMSKT Feministinen sarjakuvatoiminta) 

 

7.2 Tapahtuman tavoitteiden saavutus 

Toiminnallisen opinnäytetyön arvioinnissa tulisi menetelmäkirjallisuuden mukaan tutkia 

työn ideaa, eli tavoitteita, viitekehystä, kohderyhmää ja tietoperustaa. On tutkittava, miten 

asioiden toteutus erosi suunnitellusta. Toinen tutkinnan kohde on toteutustapa, eli keinot 

ja aineiston keräys. Arvioinnissa on myös syytä arvioida kriittisesti kohteen mielekkyyttä ja 

onnistumista. Toteutustavan arviointiin liittyy myös tapahtuman käytännön järjestelyn on-

nistuminen. Myös opinnäytetyön kieliasua olisi syytä arvioida. (Vilkka & Airaksinen 2003: 

154–159) 

 

Tapahtumatyöskentelyn viitekehyksen kannalta Å-festin työryhmän työskentely oli melko 

normaalia pienen vapaaehtoisen projektityöryhmän toimintaa. Työtä teimme rauhalliseen 

tahtiin ja työryhmän visio tapahtumasta oli vahva, samoin kuin heidän alan tuntemuksen-

sa. Kokoustaminen olisi voinut olla tehokkaampaa, jos kokousjärjestystä olisi seurattu 

tarkemmin. Toisaalta kokousten informaalisuus on järjestötyyppisessä toiminnassa tyypil-

listä. Suunnitteluvaiheessa osan päätöksistä teimme melko myöhäisessä vaiheessa en-

nen festivaalia, vaikka ne olisi minun nähdäkseni voitu tehdä jo runsaasti aiemmin. Esi-

merkiksi tapahtuman ohjelman julkaisimme vasta muutama viikko ennen tapahtumaa, 

jonka jälkeen ohjelma vielä muuttui kertaalleen. Projektin toteutusvaihe sujui mallin mu-

kaisesti, eikä päivän aikana ollut ongelmia aikataulujen tai rakennuksen ja purun suhteen. 

Myös jälkimarkkinointivaihe sujui odotuksien mukaisesti. 

 

Vuoden 2016 Å-festin osallistujamäärä oli noin 500 ihmistä, eli tapahtuman osallistujata-

voite, 400 henkilöä, ylitettiin noin 20 prosentilla. Kasvu on siis hyvää, mutta maltillista. 

 

Vuoden 2016 festivaalin tavoitteena oli kohdentaa osa ohjelmasta selkeämmin sarjakuva-

alalla toimiville ihmisille. Tähän joukkoon kuuluivat niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin 

sarjakuvantekijät, -harrastajat, -bloggaajat, kustantajat ja sarjakuvaverkostot. Tämän ta-

voitteen saavutimme kohtuullisissa määrin, sillä päivän aikana paikalla oli runsaasti sarja-

kuvataiteilijoita ja alan harrastajia. Heille suunnatut linja-autokuljetukset eivät kuitenkaan 

saavuttaneet ennakoitua suosiota ja Tampereelta Porvooseen suunnittelemamme kuljetus 

jouduttiinkin todella alhaisen kysynnän takia perumaan. Tulevaisuudessa tulisikin siis har-

kita, olisiko työryhmällä jotain muita keinoja parantaa vähävaraisten ja kaukana asuvien 
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sarjakuvaihmisten mahdollisuuksia osallistua Å-festiin tavalla, joka ei ole Å-festille itsel-

leen suuri taloudellinen riski. 

 

Å-festin eräs linjaus vuodelle 2016 oli tehdä ohjelmasta moniäänisempää ja esteettö-

mämpää. Tähän tavoitteeseen ylsimme. Tapahtuman päänäyttelyssä esille tuotiin sodan 

lisäksi rakkautta ja sukupuolivähemmistöjä. Å-festissa oli myös maahantuloa käsittelevä 

näyttely. Å-festin kutsuvieraissa oli suomen-, ruotsin- ja tanskankielisiä ihmisiä, joita haas-

tattelimme suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tapahtumatilat Grand ja Taidetehdas olivat 

esteettömiä liikuntarajoitteisille. Tässä tavoitteessa onnistumisesta kertoo myös se, että Å-

fest sai Yläfemma-palkinnon. 

 

Tavoitteessamme päästä mahdollisimman lähelle nollatulosta tapahtumamme myös on-

nistui. Taloudellisesti brunssi ja bussikuljetukset eivät olleet kannattavia, mutta tapahtuma 

jäi muutamia satoja euroja tulokselliseksi, sillä järjestämämme iltaklubi oli hyvin tuotolli-

nen. 

 

Suomalaisen sarjakuvatapahtumakulttuurin näkökulmasta Å-fest oli hyvin onnistunut pieni 

tapahtuma. Tapahtumaa mainostettiin vähän Helsingin Sarjakuvafestivaaleilla. Viiteke-

hyksen pohjalta voidaan arvioida, että Å-festin brändiä tulisi jatkossa pyrkiä vahvistamaan 

ja määrittelemään tarkemmin. Å-festilla on hyvät lähtökohdat jatkaa kasvamistaan. Riski-

nä on, että tapahtuman kasvun suunnitteluun ei käytetä aikaa, jolloin tapahtuman kasvu 

lakkaa ja brändi jää epäselväksi. Tässä asiassa myös työryhmän oma innostus ja halu 

kasvattaa tapahtumaa ovat tärkeässä roolissa. Jos se uupuu, kuivuu koko tapahtuma ka-

saan. 

 

7.3 Parannusehdotuksia  

Menetelmäkirjallisuudessa ehdotetaan, että opinnäytetyön prosessin varrelta olisi hyvä 

nostaa jatkotoimintaehdotuksia toimeksiantajalle ja innovoida parannusmahdollisuuksia. 

(Vilkka & Airaksinen 2003: 161) 

 

Kaiken kaikkiaan Å-fest 2016 oli onnistunut tapahtuma. Kuten mikä tahansa nuori tapah-

tuma, paljon on silti parannettavaa, jolla voimme helpottaa tapahtuman onnistumista ja 

jatkuvuutta tulevaisuudessa. 

 

Koska työskentelin tiiviisti Å-festin työryhmän kanssa, oli yksi johdon assistenttityön opis-

kelijalle näkynyt asia työryhmän työnjako, joka oli melko löysä. Tämä johtuu tapahtuman 

juurista ja sen luonteesta: Kyseessä on tekijöiden sydäntä lähellä oleva asia, jota hoide-
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taan pääasiassa omasta halusta parantaa alueen kulttuuritarjontaa. Työryhmän jäsenet 

eivät ole koulutettuja projektityöntekijöitä, vaan he hoitivat tehtäviään normaalin työnsä 

rinnalla. Kun tapahtuma tulevaisuudessa kasvaa, on työryhmän tehtävänjakoa syytä sel-

keyttää ja mahdollisesti laatia erilaisia tehtävälomakkeita, joilla työryhmän jäsenet pereh-

dytetään tehtäväänsä. Tätä kautta tapahtuman eri osa-alueet olisivat selkeämmin vastuul-

listettu eri henkilöille, jolloin niiden laadusta voidaan myös varmistua. Esimerkiksi ohjel-

mavastaava, tai vaihtoehtoisesti näyttelyvastaava ja työpajavastaava ovat tehtäviä, joihin 

olisi tulevaisuudessa syytä nimittää tietty henkilö. Työryhmän jäsenten muuttuessa myös 

perehdytykseen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Tällä tavalla tapahtuman koheesio ja teema 

kantautuvat läpi tapahtuman.  

 

Ydintyöryhmän ulkopuolisten vapaaehtoisten rekrytointia olisi myös hyvä tehostaa. Vuo-

den 2016 tapahtumaan etsimme vapaaehtoisia pitkään, mutta heidän löytämisensä ja 

sitouttamisensa oli todella haastavaa ja vapaaehtoisten määrä jäi alimiehityksen puolelle. 

Vuonna 2016 vastikkeeksi tarjosimme vapaaehtoisille työtodistusta, evästä kahviosta ja 

ilmaista pääsyä iltaklubille. Tulevaisuudessa olisikin rakentavaa pohtia, voisimmeko va-

paaehtoisille tarjottavaa vastiketta parantaa tai lisätä sen houkuttelevuutta. Koska kysees-

sä on ilmainen tapahtuma, ei työntekijöiden palkkaaminen liene tulevaisuudessa vaihtoeh-

to, mutta vastiketta voitaisiin lisätä esimerkiksi tarjoamalla alennusta joistain tuotteista tai 

kasvattamalla jo valmiiksi tarjottujen vastikkeiden arvoa. Esimerkiksi ilmainen pääsy ilta-

klubille saattaa olla houkuttelevampi, jos paikalle saadaan nimekäs esiintyjä. Toinen tapa 

parantaa vapaaehtoisten rekrytointia on sitouttaminen. Vapaaehtoisten rekrytointia voitai-

siin siis kohdentaa ryhmiin, jotka ovat jo mahdollisesti kiinnostuneet Å-festista tapahtuma-

na. Heille tulisi antaa enemmän vastuuta ja tartuttaa heihin se innostus, jonka takia työ-

ryhmä on mukana Å-festin suunnittelussa. 

 

7.4 Oman työn arviointi 

Päädyin Å-festiin opinnäytetyöni aiheena, kun havaitsin ilmoituksen koulumme MyNetissä. 

Olin kuullut aiemminkin Å-festista, sillä ystävissäni oli paljon sarjakuva-alan ammattilaisia 

ja harrastelijoita ja olin nähnyt Å-festin julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Sarjakuvakult-

tuuri Suomessa oli myös minua kiinnostava ilmiö ja olin käynyt alan tapahtumissa, joten 

tunsin Å-festin rinnakkaistapahtumat osallistujan näkökulmasta. Toisaalta minulla oli mel-

ko laaja tausta tapahtumanjärjestämisestä ja arvioin, että voisin olla hyvä opinnäytetyön-

tekijä tämän vuoksi. Aiemmin olin järjestänyt muun muassa yli neljänsadan osallistujan 

viikon pituisen partioleirin sekä järjestänyt lukemattomia retkiä ja kokouksia nuorille. Työ-

harjoittelussani Opetus- ja kulttuuriministeriössä olin myös avustanut seminaarien järjes-

tämistyössä. 
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Omaan työtulokseeni olen melko tyytyväinen. Olin vastuussa erityisesti vapaaehtoisten 

rekrytoinnista, linja-automatkojen järjestämisestä ja vieraiden majoitus- ja matkustuksen 

käytännönsuunnittelusta. Koska mahdollisuutta etäkokouksiin ei ollut, kuljin linja-autolla 

Porvooseen ja osallistuin kokouksiin aktiivisesti. Toispaikkakuntalaisuus ja toisaalta eria-

laisuus olivat kuitenkin jokseenkin työntekoani hidastaneita tekijöitä. Monissa asioissa 

jouduin tarkistamaan työryhmälle itselleen jo rutiineiksi muodostuneita työtapoja. Minuun 

kuitenkin luotettiin ja minulle annettiin vastuuta, josta olen tyytyväinen. Suoritin työtehtä-

väni mielestäni hyvin. Suurimmat sudenkuopat ilmenivät ehkä mainonnan puolella, josta 

minulla ei ole suurta kokemusta. Linja-autokuljetusten markkinointi oli puoli, jonka olisin 

toivonut onnistuneen paremmin.  

 

Itse tapahtumapäivänä toimin avustavissa tehtävissä. Laskin haastattelujen osallistuja-

määriä, avustin haastateltavia paikalle, kuvasin tapahtumaa ja vastailin kävijöiden kysy-

myksiin. Iltaklubilla olin toimin lipunmyyjänä, paluubussissa olin sisäänheittäjänä. Päivä oli 

tapahtumantäyteinen ja koen toimineeni ammattimaisesti ja ahkerasti. 

 

Tapahtuman onnistumiseen olen tyytyväinen ja olen saanut työryhmältä positiivista pa-

lautetta työstäni. Mielestäni onnistuin kaiken kaikkiaan hyvin, vaikka erilaista parantami-

sen varaa jäi jonkin verran. Onnistumisestani ja työryhmän onnistumisesta kertoo onnis-

tunut tapahtuma, joka kasvoi, ei tuottanut tappiota ja sai kautta linjan positiivista palautet-

ta. 

 

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kannalta suurin apu opinnäytetyölle tuli 

varmasti työohjelmien, tilausten ja etätyöskentelyn oppimisen myötä. Nämä kaikki olivat 

tärkeitä onnistumiseni kannalta.  
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Liite 2. Å-fest 2016 Hankeselvitys 
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Liite 3. Å-fest 2016 Ohjelmakartta  

 



 

 

58 

Liite 4. Kävijäkysely 
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