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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli vastuullinen ja kestävä matkailu, josta konkreettisena tuotoksena syntyi aiheesta opastava lastenkirja Matka Pahnamaan. Sekä yleinen että tekijän huoli maapallon
kantokyvystä ovat olleet vaikuttamassa aiheen valintaan. Yksilön elämänarvojen muodostuminen varhaislapsuudessa tarvitsee virikkeitä ja toimintamalleja, joihin voi samaistua ja omaksua ne aikuiselämää varten.
Opaskirjoja vastuullisesta matkailusta on aiemmin julkaistu aikuisille mutta ei lapsille. Julkaisulla parannetaan näin tiedon saatavuutta ajankohtaisesta aiheesta lapsille ymmärrettävässä muodossa.
Vastuullisuuden ollessa yhä kasvava trendi kaikilla aloilla, siihen perehtyminen eri näkökulmista antaa pohjaa ohjata valintoja kestävämpään suuntaan. Työn tavoitteena oli saada kattava ja monipuolinen tietopohja
kestävästä matkailusta alan tulevia työtehtäviä varten. Toisena tavoitteena oli oppia kirjan kustantamisen
koko prosessi, sen eri vaiheet ja päästä alkuun kirjailijan uralla. Omana ja kuvittajan toimeksiantajana toimiminen opettaa kokonaisuuden hallintaa ja työn pitkäjänteistä suunnittelua ja organisointia. Julkaistun
lastenkirjan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti neljästä seitsemään-vuotiaat lapset ja heille lukevat aikuiset.
Kirjan sisällön suunnittelun pohjana on ollut matkailun, pedagogian ja kirjan kustantamisen teoriat. Matkailusta on otettu kirjaan lapsen käsitystasolle soveltuvat esimerkit. Pedagoginen teoriatieto on auttanut
muokkaamaan opastuksen ja esitystavan empaattisesti vetoavaan ja omaksuttavaan muotoon. Kirjan kustannusteoria on ollut pohjana yhtenäisen, ehjän ja ilmeikkään lopputuloksen koostamisessa.
Kirja erottuu lastenkirjojen valtavirrasta varsinkin aiheeltaan mutta myös yleisilmeeltään. Vastuullisempia
toimintamalleja oli helppo liittää osaksi tarinaa, jossa empaattisesti surkea alku päättyy lasten arvostamaan
oikeudenmukaiseen loppuun. Vahva, värikäs ja puhutteleva kuvitus tukee kirjan tarinaa tehden siitä kokonaisuudessaan onnistuneen lopputuloksen. Sekä kirjan tekijä että sen kuvittaja oppivat kustannusprosessista paljon sen aikana. Seuraava julkaisu on helpompi toteuttaa opitun pohjalta yhteistyön jatkuessa uuden, aiheeltaan puhuttelevan, mutta hauskan lastenkirjan parissa.
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The main purpose of this practice-based thesis was to publish an educative children’s book about responsible and sustainable tourism called Journey to Pahnama. The reason for selecting this topic was general
and personal anxiety concerning the present carrying capacity of the Earth. Individuals form their values
in childhood and to enhance their positive development, stimuli and behavior models need to be identified and adopted in adulthood. Responsible tourism handbooks have been published for adults but not
for children. This book offers children information on this subject in an understandable form.
Responsibility is a growing trend and when examined from various perspectives, it provides a sound background for directing choices toward increased sustainability. The objective of this thesis was to acquire
comprehensive and diverse knowledge about sustainable tourism for future working life. The other aim
was to learn how books are published from start to finish and to begin a career as a writer. Working as a
client for both myself and the illustrator provided the opportunity for learning to manage the whole process, and how to engage in long-term planning and organization. The main target group of the published
book includes children aged from four to seven years and the adults that read to them. Theories of tourism, pedagogy, and publishing were used in planning the content of this book. Tourism provided easily
interpreted examples and the theory of pedagogy helped in the creation of empathetic and adoptable
information. The theoretical information of publishing was used to design a coherent and engaging product.
The ‘Journey to Pahnama’ differs from mainstream children`s books in both subject and appearance. It
was easy to include more sustainable behavioral models in a story where an empathetically poor beginning turns into a fair ending, which is highly appreciated by children. Vivid, colorful, and impressive illustrations support the story and its successful output. Both the illustrator and writer have learned a great
deal about publishing during the process. Since such co-operation is to continue, it will be easier to start a
new project in the form of a book with an engaging story conveying a serious message.
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Johdanto

Vastuullinen ja kestävä matkailu huomioi matkailun vaikutuksia useasta näkökulmasta ja vastuullisuus haastaa ylikulutuksen, vai haastaako? Tällä hetkellä moni odottaa matkustusrajoitusten
poistumista ja paluuta entiseen normaaliin, jolloin sai matkustaa miten, mihin ja milloin vain. Matkustuspaine on kasvanut koko koronakriisin ajan ja rajoitusten poistuttua vastuullisuus saattaa
jäädä sivuseikaksi matkustusvalintoja tehdessä (Tiessalo 2021). Onneksi moni on herännyt huomaamaan vaihtoehtoja kaukomatkailulle löytäen kotimaan matkailukohteet. Itse toivon eniten
sitä, että kesän 2020 luontoretkeilyn suosio jäisi pysyväksi ilmiöksi. Patikkamatka lähiluontoon
kotona tehdyt eväät repussa on vastuullisuudessaan huippuluokkaa.
Työni aihe, vastuullinen matkailu, on ajankohtainen, mutta kohderyhmä ja toteutustapa ovat uusia. Mielestäni arvojen ja asenteiden opetus pitää tapahtua nimenomaan lapsena. Ilokseni löysin
työtäni ja ajatustani tukevan tuoreen tieteellisen tutkimuksen lasten huomioimisesta vastuullisen
matkailun saralla (Seraphin, Yallop, Seyfi & Hall 2020). Ympäristökasvatus on keskittynyt lapsiin
ja opetuksen päämääränä on toiminnan muuttuminen opitun asian pohjalta. Kyseenalaistamalla
entisiä malleja oppiminen jatkuu läpi elämän. Välittämällä lapsille vastuullisemman mallin matkailusta, heille luodaan sisäinen malli toimia aikuisena. Niiden välittäminen varhaislapsuudesta
asti, joko suoraan tai piilotetusti on helpointa lastenkirjan tarinan kautta. Useimmat matkustusaiheiset lastenkirjat kertovat jostain tehdystä matkasta kokemuksineen ottamatta kantaa sen vaikutuksiin. Työni tavoitteena oli tehdä värikäs, selkeästi kuvitettu empatiaan ja moraaliin vetoava
lastenkirja, jonka kautta lapsille voi opettaa vastuullisen ja kestävän matkailun perusteita. Kirjassa
ihmisten ja sikojen roolit vaihtuvat ja possulauma alkaa kunnostaa hylättyä matkailukohdetta kestävällä tavalla. Kirja näyttää ensin matkailun negatiiviset ja myöhemmin vastuullisempien valintojen elvyttävät vaikutukset kohteeseen sekä kuvin että tekstinä. Kirjan onnellinen loppu kannustaa lasta myönteisen empatian kautta toimimaan kuten vastuulliset ahkerat possut.
Sadut ja tarinat esitetään nykyisin yhä enenevässä määrin elokuvina ja videoina. Ne eivät kuitenkaan korvaa kirjan tuomaa läheistä lämmintä lukuhetkeä aikuisen kanssa. Lapsi saa rauhassa kysellä, tutkia kuvia ja keskustellen olla vuorovaikutuksessa. Lasten joskus vaikeatkin kysymykset
pakottavat aikuisenkin pohtimaan asioiden oikeutusta. Lastenkirjaan on myös helppo rakentaa
joko itse tarinaan tai sen kuviin erilaisia kerroksia. Lapsi löytää kerrokset kehittyessään ja kirjan
runsas sisältö antaa uusia oivalluksia lapsen kasvaessa. Parhaimmassa tapauksessa jokin kerros
on tarkoitettu vihjeeksi aikuiselle.

2
2

Konstruktivistinen oppimiskäsitys

Konstruktivismia voisi pitää sateenvarjoterminä, joka on koonnut alleen erilaisia oppimista koskevia käsityksiä (Hatva 2018, 27). Sitä ei ole helppo yksiselitteisesti määritellä eikä selittää ja eri
yhteyksissä sille annetaan erilaisia merkityksiä. Nykykeskusteluissa se useimmiten mielletään oppimisen teoriaksi, mutta se on vähitellen laajentunut tarkoittamaan myös tietoteoriaa, kasvatuksen teoriaa ja kattavaa maailmankatsomusta. Laajentuminen on tehnyt täsmällisen keskustelun
konstruktivismista hankalaksi ja suuntaukset eroavat toisistaan siinä, miten tiedon rakentaja,
luonne ja kohde ymmärretään. Eri muunnelmilla on kuitenkin yhteisiä piirteitä kuten ajattelun
korostaminen ja oman todellisuuden rakentaminen. (Puolimatka 2002, 32-33.) Samoin kaikkia
suuntauksia askarruttaa se, mitä kognitiivisessa oppimisessa tapahtuu yksilötasolla (Phillips & Soltis 2004, 51).
Konstruktivismin luokittelu on yleensäkin monimutkaista ja sosiaalinen ja psykologinen ovat esimerkkejä konstruktivismin tyylilajeista. Psykologinen lähestymistapa tutkii, kuinka oppiminen tapahtuu yksilötasolla ja kuinka sisäiset tietorakenteet ja muisti ovat rakentuneet. Sosiaalinen konstruktivismi pohtii kuinka esim. tieteiden kuten fysiikan perustiedot ovat kehittyneet pitkän ajan
kuluessa. (Phillips & Soltis 2004, 50.) Eri tieteenalat lähestyvät konstruktivismia eri tavoin ja myös
tulkitsevat sitä toisistaan poiketen luoden samalla eri suuntauksia. Erään konstruktivismin määritelmän mukaan oppija rakentaa käsityksensä todellisuudesta prosessoiden uutta tietoa. (Tynjälä
ym. 2005, 10, 37.) Prosessissa ympäristön ja yksilön välinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa ja tietoa käsitellään aikaisemmin opitun perusteella (Hujala & Turja 2016, 19).
Konstruktivismin mukaan oppiminen on aktiivista toimintaa pitäen sisällään uuden tiedon vastaanottamisen, sen käsittelyn ja sen merkityksien ymmärtämisen. Uuden tiedon saaminen sinällään ei riitä, vaan sitä pitää tulkita ja jäsentää kriittisesti entiseen tietopohjaan verraten. Pelkkä
tiedon passiivinen siirtyminen ei riitä vaan sitä on osattava jäsentää, muokata ja myöhemmin
hyödyntää. Kontekstuaalisesta oppimisesta puhutaan, kun hankittuja tietoja osataan soveltaa eri
tilanteisiin ja asiayhteyksiin toimimalla uuden opitun asian mukaisesti. (Cantell 2004, 70.)
Aikaisemmin omaksutut tiedot ovat vertailupohja uudelle tiedolle. Kognitiivinen konstruktivismi
korostaa niitä ja aikaisempia kokemuksia uuden oppimisessa. Se tarkastelee yksilön tiedon rakenteita ja sen keskeinen käsite on sisäinen malli eli skeema. Se on oma käsityksemme todellisuudesta, jonka pohjalta tiedämme esim. mitä matkailu on. Sisäiset mallit ovat erilaisia ja ne ohjaavat
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havaintojamme ja uuden tiedon tulkintaa. Oppiminen on näiden mallien muuttumista ja kehittymistä ja yksilön muuttaessa toimintaansa opitun perusteella on opetuksen päämäärä saavutettu.
(Tynjälä ym. 2004, 17-25.)

2.1

Lapsen tapa oppia

Bredekampin mukaan lapsen oppiminen noudattaa viiden osion kehää, jonka jokainen osa kasvattaa vaiheittain lapsen tietämystä. Näin lapsi rakentaa omaa tietämystään konstruktivistisen
oppimiskäsityksen mukaisesti aktiivisesti ja vaiheittain. Kehän ensimmäisessä vaiheessa lapsi tulee tietoiseksi uudesta kohtaamastaan asiasta, mikä voi olla tapahtuma, käsite tai ilmiö kuten esimerkkinä oleva risteily (kuva 1). Hän ilmaisee kiinnostuksensa ihmetellen uteliaana ja on silloin
valmis vastaanottamaan uutta tietoa. Tutkimisvaiheessa lapsi alkaa kysellä mielenkiintonsa kohteesta ja sen ominaisuuksista. Aikuisen selittävä rooli, asioiden nimeäminen ja lisämateriaalin tarjoaminen selitysten tueksi ovat tärkeässä roolissa. Kohteen kuvien katselu, paikallistaminen
maantieteellisesti ja lisäkysymysten esittäminen aikuisen taholta auttaa laajentamaan tutkimisvaihetta. Selvittämisvaiheessa lapsi suhteuttaa uuden tiedon ensin omiin ajatuksiinsa ja sitten
muiden suhtautumisen siihen. Sitten hän vertaa niitä keskenään alkaen nähdä yhtäläisyyksiä ja
eroja niiden välillä. Hän myös luokittelee saamiaan tietoja aikuisen auttaessa niiden yhdistämisessä ja eri näkökulmien esilletuomisessa. Hyödyntämisvaihe on luova ja kokeileva vaihe, jolloin
lapsi ottaa uudet tiedot ja taidot käyttöön soveltaen niitä eri tarkoituksiin. Hän seuraa muiden
toimintaa ottaen siitä mallia omaansa aikuisen antaessa lisää opastusta hyödyntämiseen. Viidentenä on uuden tietoisuuden osio, jolloin lapsi on saanut uusia näkökulmia ja uutta tietoa aiheesta
sekä erilaisista soveltamismahdollisuuksista myös muita lapsia seuraamalla. Täten oppimisen
kehä alkaa uudelleen alusta. (Hujala &Turja 2016, 186-188.)
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Kuva 1. Kuvassa on esitetty lapsen tietoisuuden kasvaminen vaiheittain oppimisen kehän viiden
osion mukaisesti Bredekampia ja Rosegrantia mukaillen (Hujala &Turja 2016).
Lapset ihmettelevät, kyselevät ja ovat uteliaita luonnostaan. Lapsille voi luoda yhteyden, eli kontekstin uuteen asiaan kertomuksen tai tarinan välityksellä. Ne usein tuottavat kysymyksiä, joita
voidaan pohtia yhdessä ja etsiä ratkaisuja. Tätä nimitetään tutkivaksi oppimiseksi ja sen tavoitteena on asioiden ymmärtäminen. Jotta ihmiset haluaisivat ja että heillä olisi edellytykset elää
kestävällä tavalla, kasvatuksen tehtävänä on auttaa kestävän kehityksen käsitysten, arvojen ja
asenteiden omaksumisessa. (Hujala &Turja 2016, 34, 210.)
Pohja myöhemmälle ympäristösuhteelle ja asenteelle muodostuu varhaislapsuudessa, mikä on
erittäin merkityksellistä aikaa herkkyyskausineen ihmisen arvojen ja elämäntapojen muotoutumiselle. Leikit, laulut, sadut ja tarinat kuuluvat tuohon ajanjaksoon olennaisena osana. Tarinoiden
kertoessa ympäröivästä maailmasta ne opettavat erilaisia suhtautumistapoja niin luontoa kuin
kulttuurisia arvojakin kohtaan. Nykypäivään sijoittuvat ja lapselle ennestään tuttuja asioita sisältävät tarinat alkavat elää uudelleen mielikuvitusleikeissä, joissa lapsi työstää tarinan opetuksia ja
toimintamalleja sisäistäen ne. (Cantell 2004, 118-119.)

2.2

Tarina opetuksen välineenä

Lapsen tuleva luku- ja kirjoitustaito sekä ymmärrys kehittyvät luettaessa, mutta lukutuokion olisi
oltava vuorovaikutteista ja vastavuoroista aikuisen ollessa ohjaajana. Lukemisen pitäisi olla aina
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lapselle miellyttävä kokemus, ettei se käänny negatiiviseksi kokemukseksi ja asenteeksi jopa loppuelämäksi. Konstruktivistisen käsityksen mukaan lapsen aiemmat tiedot ja kokemukset vaikuttavat hänen tulkintaansa. Lapset päättelevät ja arvioivat luettua koko prosessin ajan ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat ymmärtämiseen. Ymmärtääkseen tarinan lapsen täytyy hahmottaa
yksittäisiä tapahtumia ja osata yhdistää tarinan eri osia toisiinsa. Lapsen on myös osattava tehdä
päätelmiä ja kyettävä yhdistämään tarinan sisäiset suhteet mielekkäästi. Aikuisen osaksi jää valita
kuinka paljon, miksi ja ennen kaikkea miten lapselle luetaan. Lapsen ikä, kehitystaso ja mielipide
on otettava huomioon, jotta motivaatio lukemiseen pysyy yllä. (Korhonen, Rönkkö & Aerila 2010,
1-12.)
Lasten tarinallinen kyvykkyys vaihtelee yksilöittäin mutta myös iän mukaan. Tapahtumien ajallisen järjestyksen hahmottaminen onnistuu 2-3 vuotiailta kun taas dialogi ymmärretään 3-4 vuotiaana. (Hakkarainen & Bredikyte 2013, 99.) Lapset ovat erilaisia myös taustoiltaan, kehitystasoiltaan ja luonteiltaan. Pieni lapsi uskoo keijukaiset todeksi mutta jo viisivuotias tietää niiden olevan
satua. Paras satuikä on yleensä 4-8 vuotiaana. Todellisen ja kuvitteellisen erottaminen alkaa
yleensä 5-6 vuotiaana ja on edellytys mm. nukketeatterin ymmärtämiselle. (Ylönen & Tamminen
2000, 40-55.) Kerronta auttaa järjestämään ja ymmärtämään kokemuksiaan ja käyttämään niitä
myöhemmin oman käyttäytymisen pohjana (Gutzwiller-Helfenfinger, Gasser & Malti 2010, 9).
Satuja on kahta päätyyppiä. Kansansatuja, joiden tekijää ei tiedetä ja taidesatuja, joiden kirjoittaja
on tiedossa. Aikojen saatossa satu on muuttunut ja se usein heijastelee oman aikansa arvoja. Nykyään sankari voi olla vaikka henkiin heräävä lelu ja metsä tapahtumapaikkana on väistynyt tehden tilaa modernimmille ympäristöille. Nykytarinat ovat myös hauskoja ja hulluttelevia eikä epäonnistumisesta rankaista ankarasti. Satu voi olla myös realistinen tarina, jolla jaetaan tietoa. Se
auttaa ymmärtämään asioita ja ilmiöitä ja siinä kerrotaan vaikeuksista tai ongelmista ja niistä selviytymisestä aivan kuten saduissakin. Liian todentuntuinen asioiden kuvaaminen saattaa kuitenkin ahdistaa lasta. (Ylönen & Tamminen 2000, 21-26, 89.)
Vaikka tarinoissa on erilaisia elementtejä, niillä on usein samankaltainen rakenne, mutta yksityiskohdat yllättävät. Yleensä alussa on jonkinlainen ongelma, joka pitäisi ratkaista. Päähenkilö oppii
tarinan edetessä sekä omista että muitten henkilöitten kokemuksista. Useimmiten opitaan, ettei
ongelmaa saada ratkaistua ilman muitten apua. Seuraavan kriisin myötä ongelmat alkavat ratketa
ja päähenkilöiden elämä muuttuu. Paha saa palkkansa ja tarinalle saadaan onnellinen loppu. On
välttämätöntä, että sadun kulku on ennakoitavissa, jolloin se ei pelota lasta. Lapsi odottaa sadulta
oikeudenmukaista loppua ja että rehellisyyttä ja ystävällisyyttä arvostetaan. (Ylönen &Tamminen
2000, 12-39.) Lapsi ymmärtää täysin satuja ja tarinoita, joiden tapahtumat pitävät otteessaan ja
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herättävät tunteita. Tarinan tärkeimpiä osia on sen teema, joka nostaa esille mm. inhimillisiä ja
kulttuurisia arvoja ja ihmissuhteiden moraalikäsityksiä. (Hakkarainen & Bredikyte 2013, 103.)
Lukemalla lasta paitsi viihdytetään ja ilahdutetaan, mutta sillä myös opetetaan käyttäytymismalleja ja moraalia. Lapsi oppii keskittymään tarinaan ja ymmärtämään kuulemaansa. Samalla sanavarasto kasvaa vieraiden ilmaisujen myötä, mikäli ne selitetään lapselle. Satu kehittää luovaa ajattelua ja se tukee myös itsenäistymistä. Se antaa mahdollisuuden kohdata ja käsitellä pelkoja ja
pettymyksiä kuvitteellisesti, sillä lapsi haluaa pelätä turvallisesti. Satu herättää tunteita ja siinä on
aina toivoa kuten oikeassakin elämässä. (Ylönen &Tamminen 2000, 27-29.)

2.3

Tarinoiden vaikutus empatiakykyyn ja moraaliin

Ihmisen toiminta pohjautuu omiin arvoihin ja tunteet ohjaavat niiden toimintaa. Lapset omaksuvat arvonsa yleensä kotoa mutta lapsetkin välittävät uusia arvoja kotipiiriin. Lasten tiedonhankinta ja sen prosessointi muokkaavat arvoja edelleen. (Cantell 2004, 136.) Luettujen tarinoiden
hitaampi tempo antaa mahdollisuuden tunnekuohuun ja jättää tilaa mielikuvitukselle. Tarinat
kannustavat lapsia miettimään arvoja, jotka on usein piilotettu vihjeinä rivien väliin. Hyvässä tarinassa on kaksi kerrosta. Tapahtumat kertovat hahmojen tekemisistä, mutta samalla niillä viitataan arvoihin, asenteisiin ja toimintamalleihin. Kun lapsi samaistuu sankariin hän löytää, usein
aikuisen avustuksella, tarinaan piilotetun sanoman päähenkilön tekojen perusteella. Lapsi kuvittelee olevansa tarinassa mukana, asettuu päähenkilön asemaan tai puolelle kokien hänen tunteensa. Lapsi pystyy tarinan avulla kokemaan asenteet ja moraalisen merkitykset helpommin kuin
pelkästään aikuisten opetuksista. (Hakkarainen & Bredikyte 2013, 92-93.)
Tunteet tarttuvat ja empatia on eläytymistä toisen ihmisen mielentilaan. Jo varhaisikäiset lapset
tuntevat empatiaa ja nähdessään toisen lapsen itkevän saattavat alkaa itkeä itsekin myötätunnosta. Uutta tietoa käsitellään ja arvotetaan aina ensimmäiseksi tunteella. Onko se oikeaa ja hyvää, väärää ja huonoa ja ohjaako se myös motivaatiota? Myönteiset tunteet ja empatia jotakin
asiaa kohtaan herättävät sisäisen motivaation toimia. (Jalovaara 2006, 27, 39.)
Pienet lapset pyrkivät esittämään itsensä moraalisesti hyvinä, mikä kertoo, että he ymmärtävät
itseensä kohdistuvat odotukset. Tunteet, kuten sympatia perustuvat toisen tilanteen ymmärtämiseen ja antavat motiivin moraaliselle toiminnalle. Tarinoiden suru, syyllisyys tai suuttumus
mielletään helposti moraalisesti ajankohtaisina. Moraalisen kehityksen kannalta tarinat antavat
voimakkaan mallin käyttäytymiselle. Kerrottaessa varastamisen jälkeisestä syyllisyyden tunteesta
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lapset ymmärtävät, ettei se ole oikein ja että se tuntuu pahalta. Tarinat antavat merkityksen moraalisille kokemuksille. Tarina osallistaa emotionaalisesti ja on merkityksellinen sekä kuulijalle
että lukijalle tuottaen parhaimmillaan kognitiivisen oppimisen lopputuloksen. Sekä tunteiden
poisjättäminen että sisällyttäminen tarinoihin vaikuttaa sen moraaliseen arviointiin. Kehityksen
näkökulmasta lasten spontaani tunnereaktio moraalisäännön rikkomiseen kertoo niiden omaksumisesta. Lapset tuomitsevat moraaliset väärinkäytökset koska he kokevat ne emotionaalisesti
merkittävinä. Leikki-ikäisillä on jo luontainen ymmärrys moraalisäännöistä ja 6-7 vuotias lapsi ymmärtää, että moraaliton käytös aiheuttaa syyllisyyttä ja surua. (Gutzwiller ym. 2010, 4-19.)
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3

Kestävän kehityksen yleisiä piirteitä

Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 YK:n esittämässä Bruntlandin komission laatimassa Our Common Future- raportissa. Se on asioita kokonaisvaltaisesti huomioonottavaa, tyydyttää ihmisten nykyiset tarpeet, mutta jättää tuleville sukupolville mahdollisuuden
tyydyttää omat tarpeensa samoin kuin kestävä matkailukin. (World Commission on Environment
and Development 1987). Vastuullisen matkailun tavoitteena on tehdä paikoista parempia ihmisille asua ja vierailla. Tämä määrittää myös sen, että paikallisten ihmisten ja ympäristön etu tulee
tärkeysjärjestyksessä ensin. Vuonna 2015 pidetyssä huippukokouksessa hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, joka on jäsenvaltioita poliittisesti sitova asiakirja.
Siinä on määritelty tarkemmin kaikkiaan 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niille 169 alatavoitetta, joiden avulla halutaan poistaa äärimmäinen köyhyys ja turvata hyvinvointi ympäristölle.
(UM 2021.)
Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä on olennaista hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen seuraaville sukupolville vähentämällä mm. syrjäytymistä ja sosiaalisten erojen kasvua. Väestönkasvu,
köyhyys sekä ruoka- ja terveydenhuollon ongelmat ovat sen suurimpia uhkia ja ne ovat erilaisia
eri puolilla maailmaa. Maiseman, kansanperinteen, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen ja rakennusten säilyttäminen ovat kulttuurisesti kestävän kehityksen piirteitä. (Cantell 2004, 24.) Tasaarvo on paitsi ihmisoikeus niin myös edellytys yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle. Haasteita riittää niin työelämässä kuin koulutuksessakin, jossa olisi vielä taattava elinikäinen oppimismahdollisuus. Naisten tasa-arvoinen pääsy työmarkkinoille ja väestönkasvun hillitseminen parantavat köyhyysloukusta pois pääsyä. Se kohentaa tehokkaasti kotitalouksien hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. COVID-19 pandemia uhkaa pysäyttää vuosikymmeniä jatkuneen köyhyyden vähenemisen myös kehittyneissä maissa ja uhkana on ihmisten syrjäytyminen. (UN 2021a.)
Moni ihminen ei kyseenalaista lainkaan rajatonta kuluttamisoikeutta ja -halua, jolloin kestävän
elämäntavan merkitystä on vaikea omaksua samoin kuin omaa rooliaan kuluttajana ja vastuunkantajana. Tiedotusvälineiden tarjoamien samaistumismallien sekä niiden markkinoiman maailmankuvan kyseenalaistaminen ja vaihtoehtojen löytäminen ovat haaste kestävää kehitystä suosivalle kuluttajalle. Tavaroiden ja palvelujen tuottaminen ympäristöä rasittamatta luonnonvaroja
säästäen ja velkaantumatta pitkällä aikavälillä on taloudellisesti kestävää kehitystä. (Cantell 2004,
25, 137-138.) Kestävässä kulutuksessa ja tuotannossa on kyse siitä, että tuotetaan paremmin ja
enemmän vähemmillä tuotantopanoksilla, kuten kehittämällä energiaa säästävää teknologiaa
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sekä tuotannossa että kulutuksessa. Energiaa säästävien polttimoiden käyttöönotto maailmanlaajuisesti säästäisi US$ 120 mrd. vuosittain ja kierrätyksen tehostamisella saadaan materiaalit
uudelleen käyttöön. Kaikesta maailmassa vuosittain tuotetusta ruoasta pilaantuu yli miljoona
tonnia puutteellisen kuljetuksen ja säilytyksen takia. Viljelymenetelmien, kuljetuksen ja säilytyksen parantaminen vähentää ruokahävikkiä eli tuotantopanosten hukkaantumista. (UN 2021b.) Aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä välttämällä yli-investointeja ja pitämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttötahti hitaampaa kuin niiden uusiutuminen. Tiedostamalla kasvun rajat, jakamalla
kulut ja tulot oikeudenmukaisesti, voidaan haittoja vähentää entisestään. (Borg, Borg & Condit
1997, 47.)
Ekologisesti kestävä kehitys pyrkii vähentämään päästöjä, käyttämään luonnonvaroja kestävästi
ja energiatehokkaasti. Se huolehtii jätteiden kierrätyksestä, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta
ja sen suurimpia haasteita ovat ilmastonmuutoksen hidastaminen ja biodiversiteetin monimuotoisuuden säilyttäminen. (Cantell 2004, 24-25.) Aavikoitumisen, metsätuhojen ja lajikadon ehkäiseminen on ekologisesti kestävän kehityksen perustoimenpiteitä. Ekosysteemien häiriintyminen,
lajien sukupuutto ja monimuotoisuuden katoaminen uhkaa lopulta olemassaoloamme mm.
zonoosien yleistymisen muodossa. (UN 2021c.) Koska kaikki elämä on riippuvainen vedestä, niin
vesitalouden kaikista osista huolehtiminen on ekologisen kestävän kehityksen kulmakiviä. Miljardien ihmisten toimeentulo riippuu merien ja rannikoiden monimuotoisesta elämästä. Meret ovat
avainasemassa ilmastonmuutoksen hidastamisessakin, sillä ne sitovat ylimääräistä lämpöä ja 30
% ihmisten tuottamasta hiilidioksidista. Ekologisesti kestävää kehitystä on ottaa käyttöön niitä
teknologisia ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasuja. (UN 2020d.)

3.1

Kestävä ja vastuullinen matkailu

YK:n julistamissa lastenoikeuksissa ei ole kysymys vain lasten suojeleminen haitoilta vaan myös
oikeus olla vaikuttamassa heitä tulevaisuudessa koskeviin asioihin. Uutena mielenkiintoisena aspektina vastuullisen matkailun kehittämiseen on lasten huomioiminen. Tähän näkökulmaan on
kehittämisehdotuksineen tarttunut kansainvälinen tutkijajoukko. (Seraphin ym. 2020.) Tutkimuksen kantavana ajatuksena on lasten huomioiminen vastuullisen matkailun strategioita kehitettäessä ja vaikutuksia halutaan saavuttaa pitkällä tähtäimellä lasten aikuistuessa. Toisena tavoitteena on lasten kolmiportainen kehittyminen vastuullisiksi matkailijoiksi ja kuluttajiksi (kuva 2).

10

Kuva 2. Lapsen kolmiportainen kehittyminen vastuulliseksi matkailijaksi (Seraphin ym. 2020, 10).
Mallissa halutaan ensin saada lapset ajattelemaan kriittisesti kannustamalla kyselevän asenteen
omaksumiseen. Toisen vaiheen tavoitteena on saada lapset toimimaan käytännössä, vaikka koulun projekteissa. Heidän halutaan myös vaikuttavan läheisiinsä ja saada heidätkin toimimaan vastuullisesti. Viimeisenä kehitysvaiheena lasten halutaan muuntavan näkökulmansa koko maapalloa koskevaksi ja siirtävän tietonsa koko elinpiiriinsä. Tällä kaikella halutaan kasvattaa lapsista tulevaisuuden päättäjiä, joilla on tietoa, taitoa, koulutusta ja kokemusta vastuullisesta matkailusta.
Tämä sivuaa läheisesti lapsen viisiportaista oppimisen kehää. Lasten koko elinpiiri halutaan mukaan prosessiin eri aikoina ja eri ikäisille tarjottavilla aktivoinneilla. Koulun kerhot ja retket, perhe,
lomakohde ja matkatoimistot voivat kaikki tarjota omalta osaltaan eväitä vastuulliseen ajatteluun. Lomakohde voi tarjota lapsille ja perheille ohjelmapalveluna ns. Pop-up- hotellikoulun, jossa
opetellaan paikallista kieltä, lauluja, leikkejä sekä käsityötyöpajoja ja opastetaan samalla mitä vastuullisuus on paikallisesti huomioituna. Ennen kaikkea oppimisen on oltava hauskaa ja motivoivaa. (Seraphin ym. 2020, 7-12.)
Vastuullinen matkailu on erilaisia toimia ja prosesseja, joiden kautta päästään varsinaiseen tavoitteeseen eli kestävään matkailuun, joka puolestaan on osa yleistä kestävää kehitystä. Vastuullinen
matkailu jaetaan yleisimmin kolmeen osa-alueeseen, sosiokulttuuriseen, ekologiseen, taloudellis-
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poliittiseen. Matkailun kaikkien eri toimialojen on oltava vastuullisia. Ne myös aiheuttavat omilla
tekemisillään ja valinnoillaan seurauksia, joista ovat jälkeenpäin vastuussa. Kaikki matkailun tahot
poliittisista päättäjistä rivityöntekijöihin ovat mukana tavalla tai toisella. Matkan vastuullisuus ei
ole sidoksissa tai riipu paikasta tai matkailijamääristä. Se mikä on vastuullista Keski-Euroopassa ei
ole välttämättä vastuullista arktisella tundralla. Samoin hyvin organisoitu ryhmämatka voi olla
vastuullisempi kuin pienen eliittijoukon luontoseikkailu. Vastuullisessa matkailussa paikallisten
etu olisi oltava aina ensimmäisellä sijalla, sillä matkailijat vain käyvät kohteessa, eivätkä jää elämään seurausten kanssa kuten paikalliset. (Veijola 2013, 21-24.)
Vastuullisuus ymmärretään eri tavoin eri yhteisöissä ja yhteyksissä, kuten Staten ja Bulinin romanialaisille matkailijoille tekemässä kyselytutkimuksessa kävi ilmi (kuva 3).

Kuva 3. Vastuullisen matkailun ja matkailijan määrittelyn tärkeimpiä kriteerejä Olimpia Staten ja
Daniel Bulinin kyselytutkimuksen tuloksia mukaillen (State & Bulin 2016).
Vastuullinen matkailu minimoi sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä tuottaa paikallisille taloudellisia etuja. Matkailu on hyvä kannustin parantamaan infran rakentamista, jolloin se kohentaa
paikallisyhteisön hyvinvointia parantamalla työolosuhteita ja toimintaedellytyksiä. Matkailualan
tulisi ottaa asukkaat mukaan päätöksentekoon, huomioiden myös esteettömän matkailun. Luonnonsuojelun, kulttuuriperinnön ja monimuotoisuuden säilyttäminen tarjoaa matkailijoille aitoja
kohtaamisia paikallisten kanssa edistäen molemminpuolista ymmärtämystä ja kunnioitusta.
(Goodwin, Font & Aldrigui 2012.) Maailman matkailujärjestön alainen WTTC on julkaissut vihjeitä
ja suosituksia vastuulliselle matkailijalle, joista osa sopii myös jokapäiväiseen käyttöön (liite 1)
(UNWTO 2021a).
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Massaturismista poikkeavia matkoja nimitetään usein vaihtoehtomatkoiksi, sillä ne haluavat tarjota jollakin tavalla vastuullisemman matkan kuluttajille. Vaihtoehtomatkailua on vaikea määritellä täsmällisesti ja sen varhaisimmat muodot olivat uskonnolliset, kotimajoitukseen ja kolmansiin maihin suuntautuvat matkat. Lisäksi matka voi olla painottunut kulttuuriin, opetukseen tai
maanviljelyyn. Kohde voi olla keskittynyt päästöjen vähentämiseen, kohteen asiakasmäärää voi
olla rajattu tai osanottajat ovat mukana paikallisissa hankkeissa. Tärkeimpiä piirteitä ovat paikallisuus sekä pienimuotoisuus ja sen asiakassegmentit poikkeavat massaturismista. Osallistujat ovat
usein tietoisia vastuullisesta ja kestävästä elintavasta myös arkielämässään. Vaihtoehtomatkailu
rinnastetaan usein vapaaehtoismatkailuun, jossa matkailija osallistuu ilman korvausta jollain tapaa paikalliseen elämään auttamalla esim. ympäristökatastrofin siivoamisessa osallistujien motivaation ollessa korkealla. (Weaver 2006, 54.)
Kestävä matkailu edellyttää asenteiden muuttumista sekä teknologisia ja poliittisia ratkaisuja ottaen kokonaisvaltaisesti huomioon matkailukehityksen sosiokulttuuriset, taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Käytännössä tämä merkitsee kohteen resurssien jakamista ja kohdentamista uudella tavalla sekä osapuolten erilaisten tarpeiden huomioonottamista. Matkailu kilpailee yhteisöjen ja asukkaiden kanssa samoista alueista. Se tarvitsee vettä, energiaa ja maa-alueita, jolloin elinkelpoisen maan hinta nousee ja paikalliset asukkaat sekä eläimistö joutuvat kilpasille alueen resursseista. Kasvun myötä kävijämäärät ja alueella liikkuminen kasvavat, samoin heitä varten rakennettu ympäristö. Tämä puolestaan vähentää alueen vetovoimaisuutta ja vaarana on alueen
taantuminen. Kestävän matkailun tavoitteet eivät välttämättä ole ristiriidassa kasvun tavoitteiden kanssa. Kasvua voidaan tavoitella myös uudenlaisella kohdentamisella niin resurssien kuin
markkinoinnin ja tavoiteltujen asiakassegmenttien osalta. (Veijola 2013, 146, 155.)

3.1.1

Sosiokulttuurisesti vastuullinen matkailu

Sosiaalisesti vastuullisessa matkailussa kaikki siinä mukana olevat tahot jakavat hyödyt tasapuolisesti ja aiheutuneet haitat ovat mahdollisimman pieniä paikalliseen elämään ja yhteisöön. Paikallisten maankäyttötarpeet voivat poiketa paljonkin matkailun tarpeista. On vastuullista ottaa
paikalliset mukaan jo matkailukohteen suunnitteluvaiheessa, jolloin heidän näkemyksensä tulevat huomioitua ja haitat saadaan minimoitua. Matkailu vaatii infrastruktuurin rakentamista ja sen
kehittäminen on vastuullista, jos se palvelee myös paikallista elämää ja elinkeinoja. (Veijola 2013,
22.)
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Kohteen viralliset työpaikat, oikeudenmukaiset palkat ja hyvät työolot mieluiten paikallisille asukkaille kuuluvat paitsi sosiaalisesti niin myös taloudellisesti vastuulliseen matkailuun (McLaren
1998). Matkailualue usein houkuttaa ihmisiä muuttamaan alueelle paremman elämän toivossa,
jolloin työvoiman ylitarjonnan poistaminen ja elämän edellytysten säilyttäminen turismialueen
ulkopuolella ovat yhteiskunnan vastuullisia toimia. Kohteeseen kertyvän työvoiman ylitarjonta altistaa työvoiman väärinkäytölle, jolloin valtion toimet työllistämisessä kuten lait, säännökset, ovat
viranomaistahon vastuullisia toimia. Matkailu tarvitsee osaavaa työvoimaa ja tekniikan kehittämistä, jotta alueen yrityspohjakin pääsisi laajenemaan ja linkittymään. Näin ollen pääoma on
myös henkistä ja siihen panostaminen näkyy hyvinvointina pitkällä aikavälillä. (Mitchell & Ashley
2010, 42-43.)
Kulttuurimatkailussa on oleellista matkailijan motivaatio oppia, tutkia, kokea ja käyttää aineellisia
ja aineettomia kulttuurisia palveluita ja tuotteita kohteessa. Kohdeyhteisön arkkitehtuuri, taide,
ruokakulttuuri, kirjallisuus, musiikki ja perinteet ovat pohjana tarjotuille tuotteille ja palveluille.
Kiinnostus tällaisia uniikkeja kokemuksia kohtaan kasvaa tarjoten samalla sekä mahdollisuuksia,
mutta myös uhkia kohteen yhteisölle. Vastuullisesti tarjottuna kulttuurimatkailu voi parantaa yhteisöjen työllisyyttä, vähentää köyhyyttä, hidastaa maaltamuuttoa ja nostaa oman kulttuurin arvostusta yhteisössä, jolloin se toimii hyvänä kannustimena niiden säilyttämiseen. Matkailualan
tulisi kunnioittaa paikallista elämäntapaa ja alueen asukkaiden arvoja ottamalla ne huomioon toiminnassaan. (UNWTO 2021b.) Taantuneiden perinteisten elinkeinojen elvyttäminen uudelleen
toimii parhaimmillaan matkailukohteen uniikkina vetonaulana luoden sille kilpailuetua. Alueen
historian, ruokakulttuurin, tapojen ja musiikin tuotteistaminen vaatii niiden perinteen tuntemista
ja elvyttämistä. Tällä pyritään differoimaan matkailukohteen tarjontaa kilpailijoista. (Verhelä
2018, 150.)
Paikallisen kulttuurin huomioiminen esim. mainonnassa tai ohjeistamalla matkailijoiden käyttäytymistä kohteessa on kulttuurisesti vastuullista matkailua. Alkuperäiskansoja käytetään matkailun vetovoimatekijänä, eikä heidän hyväksyntäänsä asialle aina muisteta kysytä. Köyhät myyvät
lyhytnäköisesti kulttuurinsa kilpaillessaan keskenään turistidollareista. Eritoten historia, seremoniat, uskonto ja kulttuuri kaupallistetaan ohjelmanumeroiksi matkailijoita varten ja samalla tehdään itsestä attraktio. (Wearing & Neil 2009, 116.) Kansainvälisten franchise-yritysten korvatessa
alueen perinteiset yritykset on alueen identiteetti menetetty. Oman identiteetin vaihtuminen
matkailijoilta vähitellen omaksuttuihin tapoihin ja oman elämäntavan hylkääminen johtaa assimilaatioon ja kulttuurikloonaukseen. Massaturismin mukanaan tuomat lieveilmiöt kuten häiriökäyt-
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täytyminen ja meluaminen humalahakuisen juomisen seurauksena häiritsevät paikallisia. He kokevat usein, ettei paikallisia varten rakennettu infra kestä ihmismassoja vaan tuo yleisen tilanahtauden lisäksi ongelmia liikenteeseen ja turvallisuuteen. (Alvarez-Sousa 2018.)

3.1.2

Ekologisesti vastuullinen matkailu

Ekologisesti vastuullinen matkailu pyrkii minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset ja panostaa siihen, ettei tuhoaisi tarpeettomasti luonnonvaroja. Osa sitä on matkailussa mukana olevien osapuolten niin, matkailijoiden, paikallisten kuin alan työntekijöiden opastaminen ympäristöä säästävään käyttäytymiseen. Matkailijoiden kiinnostus on edesauttanut joidenkin suojelualueiden perustamista, vaikkei se aina olekaan ollut paikallisten mieleen. Varsinainen matkustaminen aiheuttaa laajakantoisia seurauksia ympäristölle rakennettavan infran, polttoainekulutuksen
ja käytettävän kaluston kautta. (Veijola 2013, 23.) Ilmastonmuutos ja CO2 -päästöt vaikuttavat
ensimmäisenä kaikkein herkimpiin ekosysteemeihin kuten pieniin saariin ja arktisiin seutuihin.
Lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt haittaavat myös matkustamista ja vastuullinen matkailu pyrkii osaltaan pienentämään alallaan syntyviä päästöjä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen saavuttamiseksi YK on antanut kuusi ohjetta toimeenpantavaksi jäsenmailleen, joita ovat mm. kestäviin
ja vihreisiin ratkaisuihin investoiminen sekä maidenvälinen yhteistyö ovat avainasemassa. (UN
2021e.) Matkailukohteissa vastuullinen matkailu pyrkii sähkön ja vedenkulutuksen minimointiin
varsinkin niiden puutteesta kärsivillä alueilla. Pigram on todennut vuonna 1995 seuraavasti. ”Vesi
tulee olemaan tärkein matkailukohteen määrittäjä tulevaisuudessa. Veden määrä ja laatu ratkaisevat. Jos ei ole vettä alue ei houkuta”. Vesi toimii matkailutoiminnan lisäelementtinä, maisemallisena vetovoimatekijänä, erilaisten toiminnallisten aktiviteettien perustekijänä ja ympäristön
kastelussa, puhumattakaan siitä tärkeimmästä, juomavetenä. (Borg ym. 1997, 110.)
Energiatehokkuuteen panostaminen usein alkuun kasvattaa ja myöhemmin pienentää yrittäjien
kuluja, mutta tuo myös kilpailuetua markkinoitaessa kohdetta yhä ympäristötietoisemmille matkailijoille. Samoin elinkaarianalyysi kertoo tuotteen tai palvelun kokonaispäästöt ja energiankulutuksen valmistuksesta poistoon asti antaen myös pohjan vertailulle. Jätekuorma kasvaa ihmismassojen myötä ja niiden tehokas käsittely ja kierrättäminen ovat avainasemassa, jos halutaan
pitää kohteen ympäristö vetovoimaisena jatkossakin. Osan tuotoistaan alueen ympäristötyöhön
ja suojeluun ohjaava yritys mielletään vastuulliseksi toimijaksi, ja positiivinen mielikuva auttaa
markkinoinnissa. (Borg ym. 1997.)
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Vastuullisen matkailun kaikkien osapuolten on ymmärrettävä ja otettava huomioon vähemmälle
huomiolle jäänyt bioturvallisuus toimissaan. Erilaiset haittavaikutukset leviävät usein sekä tahattomasti että tietoisesti välinpitämättömien matkailijoiden mukana. Nykyinen Covid-19 sekä viimeisten vuosien SARS, lintu- ja sikainfluenssa pandemiat ovat levinneet matkailun myötä nopeasti maailmalle. Erilaiset taudinaiheuttajat ja jälkitaudit saattavat aiheuttaa uudessa yhteisössä
merkittäviä ongelmia. (Higham 2007, 103.) Kuuluisimpia esimerkkejä tästä on tuhkarokon leviäminen Pohjois-Amerikan intiaanien keskuuteen eurooppalaisten valloittajien mukana (Tuomisto
2020). Niin tautien kuin vieraslajienkin vaikutuksia on vaikea ennustaa etukäteen ja päästyään
kerran leviämään niiden hävittäminen on usein hankalaa, ellei mahdotonta. Ne voivat muuttaa
myös kotoperäisten lajien genetiikkaa risteymien kautta ja useimmiten huonompaan suuntaan.
Rajavalvonta on avainasemassa tarkastuksissa, mutta matkailijoiden valistaminen on niin matkanjärjestäjien, kohteiden kuin maiden viranomaisten tehtävä. Kaikkien näiden tahojen on myös
saatava tarvittava koulutus valvontaa ja tarkkailua varten. (Higham 2007, 105-109.)

3.1.3

Taloudellisesti vastuullinen matkailu

Vuonna 2019 joka kymmenes työpaikka maailmassa oli matkailualalla ja sen arvo oli 8,9 mrd. US$,
mikä vastaa 10,3 % maailman BKT:sta (WTTC 2021a). Se luo työpaikkoja kehittäen sosiaalista ja
taloudellista vaurautta koko arvoketjussaan. Työpaikkojen syntyminen ja paikallisen talouden
vahvistuminen olivat tärkeimpiä vaikutuksia G20 maille tehdyssä kyselyssä matkailun hyödyistä.
(UNWTO 2020a, 15.) Matkailulla on suuri sosiologinen ja taloudellinen jalanjälki, ja se myös vaikuttaa muihin siihen kytköksissä oleviin sektoreihin kuten rakentamiseen ja liikennöintiin. Toimialan hyvä vire tai ongelmat heijastuvat suoraan yhteistyökumppaneiden taloudellisen tilanteeseen. (UNWTO 2020b, 4.) Taloudellisesti vastuullinen matkailu pyrkii vähentämään köyhyyttä ja
taloudellista epätasa-arvoa mm. työllistämällä lähes kouluttamattomia, nuoria ja varsinkin naisia,
joita on 54 % alan työllisistä. Nykyinen pandemia se sekä kannustaa että antaa mahdollisuuden
kehittää matkailua entistä kestävämpään suuntaan myös taloudellisesti, vaikka onkin jättänyt
monet vaille tuloja. Matkailun, BKT:n ja työllisyyden positiivinen kehitys heijastaa myös vahvasti
sosiaalisen hyvinvointiin. Maailmanlaajuisella tasolla joka 34. maaseudulla vierailevan kansainvälisen matkailijan kulutus kohteessa luo keskimäärin yhden uuden työpaikan. Sen suora rahallinen
vaikutus matkailussa kertaantuu epäsuoriin ja johdettuihin kaksinkertaisena rahamääränä ja yksi
suora työpaikka luo kolme uutta. (WTTC 2021b, 2-5.)
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Matkailun on oltava kannattavaa ja riittävän laajaa, jotta se synnyttää hyvinvointia ympäröivälle
alueelle, eikä se saa aiheuttaa toiminnallaan toisten elinkeinojen loppumista. Yhteiskunnan poliittinen vakaus, pääoma, teollistumisaste, businessaste ja ympäristö, tietotaito, ja sen harjoittama kauppapolitiikka ovat kaikki vaikuttamassa alueen matkailuun, sen kehittymiseen ja laajuuteen. Alueen elinvoimaisuus ja yhteiskunnan yleinen järjestäytyminen ja reformit esim. maankäyttösuunnitelmat, parantavat taloudellisesti vastuullisen matkailun edellytyksiä. Yhteiskunnan
puutteellinen tiedotus aiheuttaa alalla toimiville tuplaverotusta, yleistä tietämättömyyttä säädöksistä ja siten estää lainoituksen saamisen, yritysten synnyn ja menestymisen. Pienyritysten
tukeminen politiikan ja byrokratian keinoin matkailuketjuissa on olennaista niiden kilpailukyvyn
ylläpitämiseksi. Tavaroiden ja palvelujen hankkiminen lähialueen muilta toimijoilta tuo alueelle
tuloja tukien niiden toimintaa ja yhteisön hyvinvointia. Kohteesta ostettu vakuutus, kuljetus- tai
varausmaksu sekä ennen matkaa aiheutuvien kulujen ohjausta ulkomailta kohteeseen tulisi suosia. Välikäsien vähentäminen nettimarkkinoinnilla ja maksumahdollisuudella jättää tulot alueelle.
Kohteen kytköksiä vahvistamalla matkailijoiden rahankäyttöä voidaan ohjata koko alueelle varsinaisen matkailun ulkopuolelle kuten esim. ottamalla mukaan yhteistyöhön paikallisia tapahtumia.
(Mitchell & Ashley 2010,80-85.)
Jakamistalous nostaa alueen yleistä hintatasoa. Asuntojen vuokratason, palveluiden ja tavaroiden
hintojen noustessa paikallisilla ei ole enää varaa asua alueella. Heidän yleinen palkkatasonsa on
heikompi matkailijoihin verrattuna, ja he käyttävät alueensa palveluja ympäri vuoden. Matkailualan muutamat suuret toimijat hallitsevat maailmanmarkkinoita, eivät juurikaan tee myönnytyksiä hinnoista ja sanelevat markkinaehtonsa paikallisille toimijoille. Jos tuotot eivät ole heidän
odotustensa mukaisia he palkkaavat herkästi halvempaa työvoimaa paikallisten sijaan liikkuen
usein laillisuuden rajamailla toimissaan. Työajat ovat ylipitkiä, palkka olematon ja koulutusvaatimuksia ei noudateta, palvelu on ala-arvoista ja se laskee yleistä alan arvostusta. (Alvarez-Sousa
2018, 14-15.)
Matkailualan poliittisesti vastuulliset päätökset edistävät eri järjestelmiä toimimaan oikeudenmukaisesti. Tällöin myös alueen vähemmistöjen, paikallisten ja pienyrittäjien mielipiteet tulevat
kuulluiksi. Yksittäinen matkailija ottaa matkakohteensa valinnalla poliittisesti kantaa joko tietämättään tai tiedostaen. Omalla käyttäytymisellä kohteessa on myös merkitystä. Suosimalla paikallisten palveluja ja tuotteita monikansallisten toimijoiden sijaan on poliittinen kannanotto niiden säilymisen puolesta. Välttämällä matkustusta diktatuurin hallitsemiin maihin ei tue niiden
hallintoa lompakollaan. (Veijola 2013, 23.)

17
3.2

Matkailualueen kantokyky

Kantokyky ei ole kiinteä määritelmä vaan se kehittyy ajan ja matkailun kasvun myötä. Muutosten
nopeus alueella samoin positiiviset toimet, kuten kehittyvä huolto ja valvonta alusta alkaen hidastavat negatiivisia vaikutuksia. Matkailualueen kantokyky on moniulotteinen asia eikä sitä
myöskään mitata pelkästään kävijämäärien perusteella. Matkailijoiden jakaantuminen alueelle
samoin kuin heidän käyttäytymisensä, aktiviteetit ja alueen infrastruktuurin taso vaikuttavat kantokykyyn. Matkailualueen kantokyvystä puhuttaessa se voidaan jakaa ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja vierailijoiden kokemuksia mittaavaan osa-alueeseen. (Zelenka & Kacetl 2015, 4.)
Ekologinen kantokyky määrittelee matkailun tason ja kävijämäärän, joka ei heikennä alueen ympäristön tilaa, mutta rajan vetäminen on vaikeaa. On hankala päättää, miten kantokykyä mitataan, koska siihen vaikuttavat niin monet tekijät kuten esim. vuodenaika ja sesongit. Kantokyvyn
ylittyessä alueen ja sen luonnon vetovoima laskee ruuhkautumisen, tallautumisen, eroosion ja
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen myötä, joka kohdistuu sekä kasvillisuuteen että eläimistöön. (Wearing & Neil 2009, 78.) Ekologista kantokykyä voidaan parantaa asettamalla niin ajallisia kuin fyysisiä vyöhykkeitä valvotulle käytölle, samoin rajoittamalla matkailijoiden määrää, jolloin haittoja kuten jätteiden määrää pystytään hallitsemaan paremmin. Rajaamalla lähiympäristöön myös sellaisia alueita, joille ei ole pääsyä ja reitittäminen pitkospuineen parantavat kokemuksen arvoa ja alueen kantokykyä. Puistoihin perittävillä pääsymaksuilla voidaan kattaa alueen
ekologisen kantokyvyn parantamisesta aiheutuvia kustannuksia. Myös vaihtoehtoisten uusien tapojen tarjoaminen alueen tutustumiseen, kuten kiertoajelu ilmasta käsin tai VR-tekniikan hyödyntäminen, voidaan kehittää. (Wearing & Neil 2009, 86-92.)
Sosiokulttuurinen kantokyky kertoo sen määrän matkailijoita alueella, mikä ei aiheuta haittoja
paikallisyhteisölle, sen elinkeinolle ja kulttuurille. Osa asukkaista kokee pienetkin määrät matkailijoita häiritsevinä. Matkailijat, jotka eivät piittaa paikallisväestön käytösnormeista mm. humaltumisen takia ylittävät helposti paikallisten kantokyvyn. (Avarez-Sousa 2018, 13.) Kaikkein kielteisimmin suhtautuvia ovat useimmiten ne, jotka eivät juuri hyödy taloudellisesti matkailusta. Alueen asukkaiden elinkeinojen joutuessa uhatuksi matkailun vaatiman tilan tai sen aiheuttamien
haittojen takia, on kantokyky ylittynyt, samoin paikallisen kulttuurin joutuessa matkailun vetonaulaksi tahtomattaan. Tämä koskee varsinkin alkuperäiskansoja, joiden oikeuksia matkailuteollisuus ei kunnioita. Matkailijoiden kokemukset kohteessa muodostavat niin henkilökohtaisen kuin
yleisenkin kantokyvyn rajan. (Wearing & Neil 2009, 78, 116.) Visuaalinen kantokyky kertoo, paljonko alue sietää matkailua ilman esteettisten vetovoimatekijöiden kärsimistä. Maisemakuvan
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pilaantuminen on uhkana matkailukohteissa mutta voidaan kysyä, pilaako laajeneva matkailu sen
itse? Maisemanhoito ja matkailu eivät ole vastakohtia vaan täydentävät toisiaan. (Borg ym. 1997,
24.)

3.3

Matkailualueen elinkaarimalli ja sen vaiheiden piirteitä

Matkailualue voi olla iso tai pieni aluekokonaisuus, joka syntyy jostain syystä joko yllättäen tai
päätöksellä. Alue voi kehittyä integroidusti ja nopeasti tai katalyyttisesti ja hitaasti. Integroidussa
kehityksessä alue suunnitellaan yhtenäisesti matkailua varten niin arkkitehtuurin, kaavoituksen
kuin palveluidenkin osalta ja se rakentuu suhteellisen lyhyessä ajassa. Katalyyttisen kehityksen
aloittaa yksittäinen matkailupalveluiden tarjoaja lähialueen yrittäjien tarjotessa vähitellen kilpailevia ja täydentäviä palveluja, joten alue kasvaa rönsyillen pikkuhiljaa. Richard Butlerin vuonna
1980 esittelemä matkailualueen elinkaarimalli lienee tunnetuimpia ja käytetyimpiä (kuva 4). Mallin punainen käyrä kuvaa integroitua ja sininen käyrä katalyyttistä kehitystä. (Vuoristo 2002, 157158.)

Kuva 4. Matkailualueen elinkaarimallin mukaelma, jossa punainen käyrä kuvaa alueen suunnitelmallista ja nopeaa kasvua. Sininen käyrä kuvaa hitaasti itsekseen kasvavaa matkailukohdetta
(Butler 2019).
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Butlerin mallin loiva S kuvaa rajallista kasvua ja siinä on neljä erilaista vaihetta, joista viimeisessä
on erilaisia kehitysvaihtoehtoja. Vaiheet eivät ole tarkasti rajattavissa ja alueella voidaan havaita
usean vaiheen piirteitä samanaikaisesti. (Veijola 2013, 44-46.) Mallin alussa, matkailualueella on
enemmän paikallisia ihmisiä kuin matkailijoita, stagnaatiovaiheessa tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi ja taantumisvaiheessa paikalliset ovat taas enemmistönä. Samanlainen kehityskulku on
nähtävissä myös matkailijamäärissä, alueen pääomittamisessa sekä palveluiden ja markkinoinnin
volyymissä. (Vuoristo 1998, 161.)
Matkailualueen löytämisvaiheessa sen sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ovat alkuperäisessä asussaan. Ensimmäisenä paikalle saapuvat omatoimisesti matkailevat allosentrikot paikalle. He etsivät
uusia, kiinnostavia ja koskemattomia kohteita, eli heillä on eräänlainen Kolumbus-syndrooma.
Matkailijoita on vähän eikä heitä varten ole muita kuin paikallisille suunnattuja palveluja. Paikalliset majoittavat heitä ja vuorovaikutus matkailijoiden kanssa on tiivistä. Löytämisvaiheessa matkailijoita tulee satunnaisesti, eivätkä määrät kasva nopeasti. Allosentrikoiden myötä tietoisuus
uudesta kohteesta lähtee kasvamaan. (Butler 2019, 6.)
Sitoutumisvaiheessa matkailijoita saapuu toistuvasti ja enemmän ja matkailuyrittäjyys alkaa viritä. Yksittäiset paikalliset tarjoavat majoitusta ja ravitsemispalveluita, opastusta ja matkamuistoja aletaan valmistaa sekä myydä. Ensimmäiset varsinaiset majoitusliikkeet perustetaan tässä
vaiheessa samoin kuin sesongit alkavat muotoutua. Yhteiskunnalle esitetään kuljetus ja palvelusektorin edellytysten parantamista. Aluetta ja sen matkailua aletaan tietoisesti kehittää, jolloin
sitoudutaan matkailuun elinkeinona ja paikalliset ja matkailijat ovat edelleen vuovaikutuksessa
toistensa kanssa. Matkailusta saadaan tuloja ja paikallisten asenteet ovat vielä myönteisiä matkailijoita kohtaan. (Butler 2019, 6.)
Kehittymisvaiheessa alue kasvaa ja kehittyy nopeasti matkailijamäärien kasvaessa. Valtiollinen ja
alueellinen taso tulee tässä vaiheessa mukaan alueen matkailun kehittämiseen ja suunnitteluun
mm. kaavoituksen ja infrastruktuurin osalta. Midsentrikot löytävät uuden kohteen sen noustua
yleiseen tietoisuuteen mainonnan myötä. Alkuperäisten attraktioiden rinnalle ilmaantuu myös
keinotekoisia houkuttimia, ja matkailun jäljet fyysisessä ympäristössä alkavat näkyä. Sesonkina
matkailijoiden määrä ylittää paikallisten asukkaiden määrän. Alue alkaa houkutella myös uusia
alueen ulkopuolisia yrittäjiä ja alueelle virtaa työvoimaa muualta. Pienet paikalliset yrittäjät joutuvat usein väistymään ja heidän roolinsa ja vaikutusmahdollisuutensa pienenevät. Paikallisten
määräysvalta vähenee ja heidän negatiivisuutensa matkailua kohtaan kasvaa. (Butler 2019, 6.)
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Matkailijamäärät kasvavat vakiintumisvaiheessa edelleen mutta hitaammin kuin ennen ja matkailusta on muodostunut alueen pääelinkeino. Aluetta markkinoidaan laajamittaisesti, tehokkaasti
ja alueen ovat löytämässä psykosentrikot, jotka usein varaavat pakettimatkan kohteeseen. Matkailusesonkia pyritään jatkamaan, jolloin kohteessa alkaa olla enemmän matkailijoita kuin paikallisia. Liiketoiminnassa ovat näkyvästi mukana erilaiset ketjut ja franchise yrittäjät. Paikallisten negatiivisuus matkailijoita kohtaan kasvaa varsinkin niiden keskuudessa, jotka eivät ole mukana
matkailutoiminnassa, sillä heidän toimintaedellytyksensä usein pienenevät. (Butler 2019, 7.)
Stagnaatio- eli tasaantumisvaiheessa matkailijamäärät ovat huipussaan eivätkä enää kasva ja alueella on massaturismia ja psykosentrikoita. Vaikka alueelle tuleekin paljon matkailijoita, kaikille
matkailupalveluiden tarjoajille ei riitä asiakkaita johtuen mm. liiasta majoituskapasiteetista ja
kiinteistöjä tulee myyntiin. Haitat fyysisessä ympäristössä näkyvät kuten sosiaaliset ja taloudelliset ongelmatkin. Tietyt palvelut ylikuormittuvat ja paikallisten vastustus matkailua kohtaan kasvaa edelleen. Alue on saavuttamassa kantokykynsä rajat, sen maine on laskenut eikä alue enää
ole muodissa. (Butler 2020, 7.)
Kohteen ollessa tasaantumisvaiheessa se on ruuhkautunut ja palvelut ovat heikentyneet. Pilaantunut ympäristö, ruuhkaisuus, meluhaitat ja käytöshäiriöt ovat tekijöitä, jotka helposti ylittävät
kokemuksellisen kantokyvyn ensimmäiseksi yksilötasolla. Yksilöiden huonot kokemukset leviävät
helposti varsinkin sosiaalisen median välityksellä ja alueen maine laskee. (Wearing &Neil 2009,
78, 116.) Kantokyvyn ylittyessä alue siirtyy taantumavaiheeseen, jolloin sen suosio vähenee edelleen. Samalla matkailupalvelujen kysyntä ja siten myös tarjonta vähenevät. Hyvä sijainti voi muuttaa alueen päivä- ja viikonloppukohteeksi. Pahimmillaan alue hylätään ja siitä tulee ns. turistislummi, ellei sitä kehitetä uudella tavalla ja kenties palauteta alkuperäisiä vetovoimatekijöitä.
Kiinteistöjen käyttötarkoitus saattaa muuttua täysin ja hintatason laskettua paikallisilla on taas
varaa hankkia niitä. (Butler 2006, 7-8.)
Matkailualueen uudistumisvaihe voi tapahtua eri tavoin mm. uusien vetovoimatekijöiden ja innovaatioiden löytymisen myötä. Alueelle voidaan luoda alkuperäisen luonnon vetovoiman tilalle
uusia keinotekoisia houkuttimia, mutta se ei poista pilaantunutta ympäristöä tai korjaa paikallisten asenteita myönteisiksi. Edellä mainitun viikonloppukohteeksi muuttumisen lisäksi aluetta saatetaan markkinoida aivan uusille matkailijasegmenteille ja mukauttaa kohdetta heidän tarpeisiinsa sopiviksi. (Vuoristo 2002, 159-160.)
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4

Toiminnallinen opinnäytetyö

Hyvä opinnäytetyö on perusteltu sekä taustaltaan että aiheeltaan, jonka idea nousee alan opinnoista. Uusi näkökulma ja aihe, sekä idearikas ja omaperäinen toteutustapa hyvin kirjoitettuna
raporttina ovat sen tunnusmerkkejä. Lyhyempi mutta oikein rajattu työ on parempi kuin laaja
pintaraapaisu. Se on ajankohtainen osoittaen jonkinlaisen kehittämiskohteen ja se auttaa urasuunnittelussa, ammatillisessa kasvussa ja asiantuntijuuden kehittymisessä. Opinnäytetyön on
tarkoitus osoittaa, että olet oman alasi asiantuntija. Usein toimeksiantajan löytyminen, yhteys
työelämään ja käytännönläheisyys saattavat poikia myöhemmin tekijälleen työpaikan. (Vilkka &
Airaksinen, 2003, 10-16.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina jonkin konkreettiset tuotoksen lisäksi kirjoitettu raportti, joka usein muuttuu ja elää alkusuunnitelmasta. Raportointimuoto
on vapaampi, samoin lähteiden käyttö verrattuna tutkimukselliseen työhön. Varsinainen konkreettinen tuotos ja itse raportti eroavat toisistaan myös kielellisesti. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on usein mukana muitakin tahoja, joiden kanssa on neuvoteltava, arvioitava ja suunniteltava tuotosta yhdessä. Tästä syystä toiminnallisen opinnäytetyön tuotos muuttuu ja muotoutuu
matkan varrella. (Salonen 2013, 5-6.)
Ongelmanratkaisu on olennainen osa toiminnallista opinnäytetyötä juuri muuttuvien tekijöiden
ansiosta. Vaihtoehtoja on puntaroitava ja valittu pitää perustella hyvin. Tapahtuman järjestäminen, perehdytysopas tai markkinointisuunnitelma toimeksiantajalle, some-kampanjan toteuttaminen tai opaskirjan tekeminen ovat esimerkkejä toiminnallisista opinnäytetöistä. Toteutukseltaan työn tulee edetä suunnitelmallisesti, olla analysoiva ja hyödynnettävä. Lähdekriittisyys on
olennainen osa tiedonhankintaa. Onnistunut raporttiosa ottaa kantaa ja pohtii asioita useasta näkökulmasta. Toiminnallisen opinnäytetyön raportti sisältää kuvauksen hankkeen tai työn taustasta ja kuvauksen varsinaisesta toteutuksesta. Kuvauksen voi tehdä eri tekniikkoja käyttäen. (Hakala 2004, 119.)

4.1

Matka Pahnamaan- lastenkirjan julkaisu opinnäytetyönä

Opinnäytetyön on tarkoitus kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa kaikkea oppimaansa käytännön työelämään. Työn tekeminen vaatii itsensä johtamista, aikataulun laatimista ja siinä pysymistä, kriittistä tiedonhankintaa, ongelmanratkaisukykyä, viestintätaitoja ja oman työn arviointia,
jotka ovat työelämässä tarvittavia taitoja. (Hakala 2004, 7-10.)
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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuvitettu lastenkirja, jonka aiheena
on vastuullinen ja kestävä matkailu. Varsinaiseksi kohderyhmäksi olen rajannut lapset iältään 4-8
vuotta, ja kirjan sisältö on suunnattu heidän ikäluokalleen sopivaksi. Toisena kohderyhmänä ovat
kaikki lapsille lukevat aikuiset. Yleinen huoli ympäristön turmeltumisesta ja matkailusta osana sitä
kasvaa, joten aiheeltaan työni on erittäin ajankohtainen. Matkailualasta tuotetaan paljon uutta
tietoa, mutta lapsille ymmärrettävää tietoa on vähän eikä heille voi selittää asioita liian vaikeatajuisesti. Pienille lapsille ei voi luennoida aiheesta sen vaikeatajuisuuden takia, mutta empaattisen
tarinan välityksellä lapselle jää alitajuntaan muistijälki hyvistä valinnoista. Lapset samaistuvat helposti tarinoihin ottaen niistä mallia leikkeihinsä ja kirjan possujen näyttäessä oikean tavan toimia,
lapset myötäsyntyisesti sisäistävät ne. Aihetta käsittelevä lastenkirja on luova ratkaisu välittää
tietoa ja parempia toimintamalleja tuleville sukupolville. Tarinan osoittaa ensin mitä seurauksia
hallitsemattomasta matkailusta on ympäristölle, paikallisille asukkaille ja heidän elämäntavalleen. Tarina antaa sekä lapselle että aikuiselle yhteistä pohdittavaa matkailusta kirjan sekä hyvien
että huonojen esimerkkien avulla.
Tavoitteenani on ollut perehtyä vastuulliseen ja kestävään matkailuun sen ollessa nykyään yhä
tärkeämpi aspekti matkailussa. Vastuullisuusnäkökohdat vaikuttavat matkailijoiden päätöksiin ja
alalla tarvitaan palveluiden kehittämistä kestävämpään suuntaan. Teoriapohjan hallinta auttaa
työelämän tilanteissa tekemään oikeansuuntaisia valintoja ja kehittämään matkailua ja toivon
työllistyväni tavalla tai toisella vastuullisuuden kehittämistöihin. Toisena henkilökohtaisena tavoitteenani on saada ensimmäisen julkaistun lastenkirjan myötä tietopohja koko julkaisuprosessista. Miten kuvittaminen nivoutuu tarinaan ja tukee sitä? Millaisia asioita pitää ottaa huomioon
taitossa, kansituksessa, materiaalien valinnassa ja sidontatyypissä? Ensimmäisen kirjan julkaisun
myötä tavoitteenani on erillisten osien hahmottaminen ja niiden vaikutuksen hallinta kokonaisuuteen ja lopputulokseen, mikä auttaa seuraavien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Jatkossa aion pureutua lastenkirjojen kautta muihinkin yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuten burn
out, ikärasismi, vanhusten yksinäisyys ja kiusaaminen. Haluan myös tukea lapsille lukemista videoiden katselun sijaan ja ohjata aikuisia viettämään yhteisiä lukuhetkiä lasten kanssa.

4.2

Omakustanteen ja julkaisijan esittely

Omakustanteella tarkoitetaan kirjaa, jonka kaikista painamiseen, julkaisuun ja markkinointiin liittyvistä kustannuksista huolehtii kirjoittaja itse. Yleisimpiä omakustanteita on esim. sukututkimus,
jonka julkaisee tekijä ja se on tarkoitettu lähinnä asianosaisille. Vaikkei taloudellinen menestys
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useinkaan ole merkittävin motiivi kirjan julkaisemiseen, omakustanteen julkaisu vaatii tuoreen,
kiehtovan, vahvan ja erottuvan idean menestyäkseen. OSSI, eli One Simple Strong Idea on kirjoittajan vahva kokonaiskäsitys lopullisesta kirjasta ja siitä kannattaa pitää kiinni koko prosessin ajan.
Onnistumiseen tarvitaan päämäärätietoisuutta, itsekriittisyyttä ja kohderyhmän tuntemusta. On
tiedettävä, millaisen kirjan kohderyhmä haluaa ja on valmis sen ostamaan. (Vakkuri 2005.) Omalla
kohdallani omakustanne oli ainoa vaihtoehto, sillä suuret kustantajat hylkäävät 99 % saamistaan
käsikirjoituksista ja opinnäytetyöni aikataulu ei jousta useamman tarjouskierroksen läpikäymistä.
Kirjan mahdollisen jatkon suhteen halusin myös pitää tekijänoikeudet kokonaan itselläni, joten
olen itse toimeksiantajani.
Kustantajaksi valikoitui saksalainen BoD, alun perin kirjatukku Libri, joka toimi vuoteen 2005 asti
Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Suomessa toiminta alkoi vuonna 2007 ja yhtiön kautta kirjansa
on julkaissut jo 45 000 kirjailijaa. BoD: n yritysidea tulee esille jo sen nimessä, Book on Demand.
Vuonna 1997 Libri alkoi käyttää silloin uutta digitaalista painotekniikkaa ja painattaa kirjoja kysynnän mukaan vasta siinä vaiheessa, kun asiakkaat ovat ne tilanneet. Vaikka kirja kerrallaan.
Tällä haluttiin pienentää kustantamon riskiä myymättömistä kirjoista. Tämä toimintatapa mahdollisti myös kirjojen edullisen omakustantamisen ja antoi kirjoittajalle vapaudet sisällön suhteen.
E-kirjat tulivat yhtiön valikoimiin 2000-luvun alussa, ja yhtiö laajentaa myyntikanaviaan sekä painetuille että E-kirjoille. Perinteisten kirjakauppojen lisäksi kirjoja myyvät nettikirjakaupat ja kansainvälisesti Amazon. E-kirjoja myyvät lisäksi mm. Google Play-kauppa ja iBookstore. Painatukseen käytettävä paperi on FSC®-sertifioitua ja peräisin vastuullisesta metsänhoidosta. Yrityksen
toimintamalli painattaa kirja vasta oston jälkeen säästää luonnonvaroja ja on kestävän kehityksen
mukaista. Nämä yhdessä yhtiön harjoittaman energiapolitiikan kanssa sopivat opinnäytetyöni
teemaan. (BoD 2020.)
Painotyypeistä valitsin BoD Classic- painatuksen, jonka kertamaksu on 69 €. Se sisältää painetun
kirjan, sen konvertoinnin E-kirjaksi ja ISBN-tunnuksen. Sopimuskausi kestää vuoden jatkuen automaattisesti yhdellä vuodella. Yrityksen sivuilla on laskureita, joilla voi testata niin kansitusta,
kirjaa kuin eri vaihtoehtojen vaikutusta lopulliseen hintaan ja omaan palkkioon (kuva 5). Kirjailijapalkkiot tilitetään neljännesvuosittain kaikista myydyistä kappaleista ja lukuaikapalvelusta. Suurin palkkio tulee E-kirjamyynnistä ja yhtiön omasta nettikirjakaupasta ostetuista kappaleista.
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Kuva 5. Ohessa kuvakaappaus BoD: n kirjailijatililtä, jossa määritellään hinta ja nähdään siitä saatavat palkkiot (BoD, 2020 Pirjo Ollikaisen kirjailijatili).
Lisäksi kustantamo painaa ja toimittaa pakolliset vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. BoD lähettää myös yhden kappaleen Lastenkirjainstituutille, joka pitää yllä Lukemo-portaalia. Sivusto kokoaa tietoa lasten- ja nuortenkirjoista, esittelee ne ja parantaa niiden näkyvyyttä. Matka Pahnamaan on ollut esillä sivustolla vuoden 2021 maaliskuun alusta lähtien.
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5

Lastenkirjaan valitut teemat

Valitsin lastenkirjaan mukaan keskeisimpiä matkailualan käsitteitä kuten elinkaarimalli, kantokyky
ja vaihtoehtomatkailu, joista muodostuu tarinan ydin. Vastuullisen matkailun osa-alueista tarinan
eri vaiheisiin on poimittu käytännön esimerkkejä sekä tekstissä että kuvavihjeinä.
Kirjan tarina lähtee liikkeelle taantumavaiheesta, matkailualueen elinkaarimallin lopusta, jolloin
alue on hylätty ja matkailu on loppunut kokonaan hallitsemattoman toiminnan seurauksena. Kirjan alussa tuodaan esille saaren kantokyvyn ylittymisestä aiheutuneet haitat kuten juomaveden
loppuminen, roskaantunut ympäristö ja siitä kärsivät eläimet. Turismin oltua aiemmin saaren ainoa elinkeino, sen romahtaminen on aiheuttanut asukkaiden elintason laskemisen. Kehittymisvaiheen turismin voimakas kasvu on syrjäyttänyt kaikki muut elinkeinot ja kotieläimistä luopuminen oli aiheuttanut viljelysten kuihtumisen lannoitteiden puutteessa. Kirjassa taantumavaihetta
seuraa uudistumisvaihe possulauman ja saaren asukkaiden kunnostaessa yhdessä pilaantunutta
ympäristöä ja aloittaessa matkailun uudelleen.
Vapaaehtoismatkailijat haluavat saavuttaa jotain positiivista sekä yhteisölle että itselleen ja auttaminen koetaan henkistä hyvinvointia parantavana tekijänä. Harkittu vaihtoehtomatkailu pidetään tietoisesti pienimuotoisena alueen rajallisen kantokyvyn takia. (Veijola 2013, 47- 91.) Vaihtoehtomatkailun kriteerinä oleva paikallisen elämän hyödyttäminen eri tavoin toteutuu kirjassa
alkavassa uudessa matkailussa. Kirjassa matkailijamäärää rajoitetaan harkitusti, jottei alueen kantokyky ylity ja avuksi otetaan vapaaehtoismatkailijoita rannan siivoamiseen. Paikallisten, eli possujen kokemuksellinen kantokyky ylittyy luvatta rantautuvien innokkaiden selfie-turistien myötä.
Kantokyky on ylittynyt myös saaren vesivarojen osalta, joten matkailijoita kielletään tuhlaamasta
vettä. Possujen ja asukkaiden yhteisenä päätöksenä oli matkatavaroiden määrän vähentäminen
matkailijoilta millä halutaan rajata asiakaskuntaa vähään tyytyväisiksi matkailijoiksi. Samalla
opastetaan, myös lukijoita, polttoaineen kulutuksen ja materialismin yleiseen pienentämiseen.
Majatalon katolla oleva aurinkokenno ja matkailijoille ohjelmapalveluna tarjottava purjehdus merellä kertovat uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönotosta.
Maatalouteen linkittynyt vaihtoehtomatkailu on yksi sen vanhimmista muodoista, jossa matkailu
on tilan sivuelinkeino. Tarjontaa on eniten Manner-Euroopassa ja yksittäiset tarjoajat ovat pieniä
toimijoita, joille matkailu tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa talouspohjaa. (Weaver 2006, 4344.) Alueen viljelykulttuuri tulee esille kirjan lopussa, jossa saarelaisilla on yhteisviljelminä bataat-
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tia ja maissia. Kompostoitu sianlanta lannoittaa jälleen pellot ja tuottaa satoa, asia, jossa Suomessakin on vielä paljon opittavaa. Arlon täti suosii lähiruokaa hankkien kokkina ruokatarvikkeet paikallisilta viljelijöiltä ja kalastajilta, mikä on taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullista toimintaa.
Saaren ruokakulttuuri vilahtaa kirjassa paikallisten tarjotessa possuille perinneruokaansa, bataattipaistosta perinteiseen tapaan rannalla tehtynä ja tarjoiltuna. Alueen kulttuuriperintö tulee esille
hieman piilotetummin mm. paikallisten värikkäänä vaatetuksena ja kunnostetun majatalon ulkoasuna kaislakattoa myöten. Myös paikallisten värikkäät veneet aurinkokatoksineen ovat alueelle
tyypillisiä. Matkailijoita varten on myös elvytetty paikallinen kalastusmuoto, heittoverkkokalastus
ja Jalkapuoli Josef pitää yllä saaren historiaa kertomalla siitä matkailijoille.
Vastuullisen matkailun osalta kirja keskittyy eniten sosiokulttuurisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.
Olojen parantuessa saarelle saapuu paluumuuttajina nuori Arlo majatalon pitäjäksi, Duardo ja
kaksi muuta kalastajaa, jotka saavat lisäansioita ohjelmapalveluista. Saarelaiset työllistyvät uudelleen ja heidän elintasonsa kohenee. Vastuullisuuden kaikki osa-alueet yhdistyvät erottamattomasti verkonkorjaajan tapauksessa. Hänen talous- ja sosiaalinen tilanteensa paranee sen lisäksi
että saaren kulttuuriperintö pysyy elinvoimaisena. Jopa kirjassa näkymättömäksi jäävä Jalkapuoli
Josef saa piiloviestinä tuloja tarinankertojana paikallisessa ukkokuppilassa. Se on samalla viesti
yhteisön kaikkien, myös heikompiosaisten jäsenten pääsystä osalliseksi matkailun tuomasta hyvinvoinnista.
Ekologinen vastuullisuus ilmenee kirjassa mm. kierrätyksenä ja kärsivien eläinten auttamisena.
Roskien lajittelu antaa heti alussa esimerkin jätehuollon oikeaoppisesta hoitamisesta. Roskakasoista löytyvät aarteet samoin kuin majatalojen kunnostaminen kierrätysmateriaaleilla kannustaa
uusiokäyttöön. Possujen ahdistelukielto on viesti bioturvallisuuden huomioimisesta. Kirjan ensimmäinen sivu antaa myös viestin eläinten vastuullisesta kohtelusta, jonka puuttuessa possut
päättävät karata.

5.1

Tekstin ja kuvituksen vaiheet

Kaikki kirjat syntyvät ideasta, jota lähdetään kehittämään perehtymällä aiheeseen. Usein pääkohdat luonnostellaan karkeaksi rungoksi, jonka pohjalta varsinainen kirjoitustyö alkaa. Tekstin hiominen, kuvittaminen, taitto ja viimein kirjan julkaisu sekä markkinointi ovat seuraavia vaiheita.
(Pesonen & Tarvainen 2003.) Kuvitetun kirjan teksti hallitsee, kuvat tukevat tarinaa mutta yh-
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dessä ne muodostavat ehjän kokonaisuuden. Kuvat voivat herättää kiinnostuksen itse kirjaa kohtaan ja myös auttaa tarinan ymmärtämisessä. Kirjassa kuva pysyy paikallaan, joten sitä voi tutkia
rauhassa. Lapsi tekee kuvista havaintoja, niistä syntyy mielikuvia, joita voi myöhemmin vapaasti
yhdistellä ja muokata kun tarina etenee. Lapsen ensimmäiset kirjat ovat kuvakirjoja, joissa saattaa
olla muutamia tukisanoja. Tekstin osuus ja merkitys kasvavat vähitellen. (Ylönen &Tamminen
2000.)
Tarinan kirjoittamisessa oli vaikeinta rajaus ja tiedon kertominen sekä ymmärrettävästi että hauskasti. Sanoman kiteyttäminen on haaste, joten ensimmäiseksi tarkkailin lauseiden rakenteita ja
pituuksia. Pelkkien päälauseiden käyttäminen sai tekstin vaikuttamaan töksähtelevältä ja kankealta. Se myös loi itselleni mielikuvan siitä, että pidin kohdeyleisöä tyhmänä, mitä he eivät missään
nimessä ole. Toiseksi sanavalinnat aiheuttivat ongelmia. Ymmärtääkö nelivuotias mitä on kierrätys ja tarvitseeko sitä erikseen selittää? Sivumäärä kiteytti sanomaa entisestään mutta kuvitus
puolestaan tuki tekstiä. Kaikkea ei tarvinnutkaan ilmaista sanoin vaan kuva oli osa kerrontaa. Silti
tekstiä tuli hiottua useaan kertaan.
Yleensä kirjojeni varsinainen tarina muotoutuu nopeasti vaikka sen aiheet saattavat olla alkuun
epämääräinen sekava vyyhti hajanaisia ajatuksia. Jokin loksauttaa palaset kohdalleen ja teksti
muotoutuu todella nopeasti ja sitä syntyy kuin itsestään. Joskus olen tyytyväinen aikaansaannokseeni, mutta muutaman päivän jälkeen se tuntuu todella tyhmältä, jolloin alkaa kaikkein vaikein
ja tuskaisin vaihe eli tiivistäminen. Niin kävi tämänkin kirjan kanssa. Kohderyhmän ollessa 4-8 vuotiaita ja kun sivumäärä rajautui 32:een oli pakko lukea tekstiään hyvin kriittisesti ja karsia epäolennaisuuksia. Olen sijoittanut tarinaan myös aikuisille tarkoitettuja vihjeitä ja täkyjä, osan kuvina ja osan tekstissä. Itse tarinakin on kokonaisuudessaan vihje oikeansuuntaisen matkailun suosimiseksi.
Kuvitus on kirjan olennainen osa varsinkin lastenkirjoissa ja se kannattaa teettää mieluummin ammattilaisella. Erityistä huomiota pitää kiinnittää kirjan kanteen, myös takakanteen, sillä ulkoasultaan vaatimaton kirja ei välttämättä pääse edes esille kirjakaupassa. Kirja silmäillään yleensä nopeasti läpi ja kannet herättävät ensin lukijan mielenkiinnon ja sitten ostohalun. (Vakkuri 2005, 6263.) Kuvalla on monta tehtävää ja se välittää usein tärkeimmän sanoman yhdellä vilkaisulla mutta
kestää myös tarkempaa tutkimista. Tyhjä tila puolestaan voi olla huomion kiinnittäjänä, ohjata
katsetta, jäsentää ja keventää kirjaa. Kuvan ollessa informatiivinen, se välittää lisää tietoa ja dekoratiivinen kuva luo tunnelmaa ja yleisilmettä tekstin ohella. Hyvä kuva on molempia ja sillä on
oltava julkaisussa tehtävä. Hyvää kuvaa ei kannata selittää turhaan eikä hyvä teksti tarvitse tuekseen kuvaa. Asettelussa kannattaa muistaa, että yksi suuri kuva on tehokkaampi kuin monta
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pientä. Kokonaisuutta ja viestin perillemenoa pitää harkita tapauskohtaisesti. (Pesonen &Tarvainen 2003, 46-48.)
Kuvittajan kanssa kävimme jokaisen sivun osalta keskustelun koskien viestiä, mitä kullakin sivulla
haluttiin välittää. Mitä voi kertoa vain kuvalla ja mihin on pakko olla tekstiä selventämässä sanomaa. Kuvan toimiessa yksinään saattoi tekstiä karsia. Varsinkin hahmojen ilmeillä pystyi hyvin välittämään emotionaalisia viestejä lapsille. Pikkupossun tiukka, äkäinen ilme ja roskakasan osoittaminen tekevät hyvin selväksi, ettei tällainen toiminta ole hyväksyttävää. Ilmeiden selkeä esittäminen rajoitti yksityiskohtien määrää. Hahmoja ei voinut piirtää kovin tarkasti, jos ilmeillä halusi
kertoa vaikka hämmästyksestä.
Kuvalla voidaan kuvata konkreettisia asioita paremmin kuin tekstillä. Viestinnän onnistuminen
riippuu tavoitteesta, kuvatyypistä, käyttötavasta, kohderyhmästä, ohjaavasta tekstistä ja kuulijan
motiivista. Kuvakohtaiset erot, kuten iso koko ja värillisyys ovat suuria. Ihmistä esittäessä erityisesti silmät ovat hallitseva kohde. Väreillä on hyvä huomioarvo ja esteettisyys. Mustavalkoiset ja
tyylitellyt piirrokset muistetaan huonommin kuin yksityiskohtaiset ja värilliset. Samoin mustavalkoiset muistetaan huonommin mutta ymmärretään paremmin. Jos halutaan edistää alle kahdeksanvuotiaan muistamista ja kuvan ymmärtämistä on värillinen viivapiirros parempi kuin valokuva.
Kulttuuriset normit opettavat meitä katsomaan ja tulkitsemaan kuvia ja ne ymmärretään omista
lähtökohdista. Ne muokkaavat esittämistapoja, muotoja ja sisältöjä. Lapset tulkitsevat kuvia eri
tavalla ja oppivat vähitellen, miten ne on tarkoitus ymmärtää. Jos kirjassa oleva ihminen on esitetty vain vyötäröstä ylöspäin, lapsi saattaa ihmetellä jalkojen puuttumista. Samoin kissan häntää
saatetaan etsiä seuraavalta sivulta. Sarjakuvan etenemissuunta, puhekuplat ja erilaiset vauhtiviivat tuottavat myös alkuun hankaluuksia. (Hatva 2018, 20.)
Maailmaa havainnointi tapahtuu enimmäkseen näköjärjestelmän kautta muiden aistien vaikuttaessa aivojen lopulliseen tulkintaan. Kuvan emotionaalisella viestillä on suuri merkitys mantelitumakkeen päättäessä sen sävyn. Näöllä kerätään tietoa muistiin ensin kokonaisuuksista ja sitten
yksityiskohdista. Kuvan huomaamiseen vaikuttavat väri, koko sijainti ja asettelu. Näköjärjestelmämme on kehittynyt etsimään reuna- ja ääriviivoja. Kuvat herättävät mielikuvia, jotka voivat olla
uusia, aiemmasta palautettuja tai näiden yhdistelmä. Ihmisen kyky kuvitella on tärkeä ominaisuus
koska sillä lisätään näkymätön osa kuvaa. Kielelliset muistivihjeet auttavat mielikuvien muodostamisessa ja kuta enemmän kuvassa on yksityiskohtia sen kauemmin kuvan muodostaminen kestää. Samoin katselun tarkkuus ratkaisee yksityiskohtien muistamisen. (Hatva 2018, 31-46.)
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Kirjan kuvitustyön ja taiton tekee graafista alaa opiskeleva tyttäreni Henna Makkonen osana opintojensa NY-toimintaa. Kuvituksesta tehdyllä lisenssisopimuksella selvennetään julkaisun jälkeisiä
käyttömahdollisuuksia molemmille osapuolille (liite 2). Valitsimme yhdessä digitaalisen kuvituksen ensinnäkin sen painamisen helppouden takia. Digitaalisen aineiston toimituksesta kirja on
valmis painotuote 1-2 päivän kuluttua. Toiseksi digitaalista aineistoa on helppo muokata, joten
korjauksia tehdessä ei tarvitse piirtää koko kuvaa alusta alkaen. Näin kävi esimerkiksi silloin kun
possut joutuivat digitaaliselle lihotuskuurille. Kuvittamisessa oli käytössä Adobe Fotoshop piirtämistä ja Adobe Illustrator vektorigrafiikkaa varten ja erillinen piirtopöytä on yhdistetty kannettavalle. Ohjelmassa on valikkoja ”kynäksi” mm. viiva, tussi, pensseli ja roiskeet eri levyisinä ja vahvuuksina, jolloin ensin valitaan kulloinkin käytettävä väline, sille väri ja värille sävy.
Seuraavassa on selostettu yhden kuvan tekovaiheet, mikä on havainnollistettu vaiheittain liiteosiossa (liite 3). Kuvan tekeminen aloitetaan valitsemalla kovateräinen lyijykynä ja luonnostelemalla hahmojen reunat suoraan piirtopöydälle. Tämä luonnos tallennetaan koneelle mikä on varsinaisen kuvan ensimmäinen taso. Tasoja lisätään ensimmäisen päälle tarvittava määrä, kuitenkin
lopullisen kuvan sisältäessä noin kuusi-seitsemän kerrosta. Tasoja voi tarvittaessa lisätä tai poistaa toistensa väleihin myöhemminkin. Luonnos himmennetään ja sen päälle, toiselle tasolle piirretään tarkat ja selkeät ääriviivat. Kolmannelle tasolle lisätään taustan värit, kuten taivas ja meri.
Hahmot saavat värin seuraavalla tasolla ja valot ja varjot lisätään viidennelle tasolle. Yksityiskohdat tulevat kuudennelle tasolle ja kuva on näin valmis. Tarvittaessa hahmoa voi rajata ja siirtää
valmiissa kuvassa toiseen kohtaan ja sen kokoa voi myös säätää. Kuvitusta varten on luotava myös
yhtenäinen värikartta. Tämä varmistaa sen, että kirjan kaikilla sivuilla esim. possut ovat samanvärisiä. Painettua kirjaa varten kuvat on toimitettava kustantajalle CMYK- väriprofiilina ja E-kirjaa
varten RGB- väriprofiilina.

5.2

Yhteensovitus

Ihmiset nojautuvat vahvemmin sanalliseen tai kuvalliseen muistiin oppien myös paremmin joko
kuvallisesta tai sanallisesta aineistosta. Kumpikaan ei yleensä esiinny tyylipuhtaana. Koska lapsilla
käsitteellinen muisti on vielä kehittymätön, he turvautuvat enemmän näköaistiin ja visuaalisiin
mielikuviin. Heillä on myös kyky tunnistaa ja muistaa paremmin kuvia. Jos kuvitus onnistuu rakentamaan paketin yhdessä tekstin kanssa, tiedonvälitys tehostuu. Samoin sanan ja toiminnallisen
kuvan yhdistäminen tehostaa muistamista. Ohessa on kuva siitä, miten teksti ja kuvat muistettiin
heti lukemisen jälkeen ja kymmenen viikon kuluttua (kuva 6) (Hatva 2018.)
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Kuva 6. Oheisessa kuvassa on esitetty prosentteina, kuinka tekstiä ja kuvia muistettiin eri aikajänteellä (Hatva 2018).
Yleensä kirjan ulkoasua valitessa kannattaa suosia tavallisimpia formaatteja ja kokoja. Kirjan kokonaisuuteen ja siten arviointiin vaikuttaa sen ulkoasu, muoto, paperin ja kansien materiaali ja
kiilto, taitto, valittu tekstityyppi sekä kuvat ja niiden sijoittelu. Tämä kannattaa antaa graafikon
tehtäväksi, jotta valmis tuote tyydyttäisi niin tekijää kuin lukijaakin. Kirjan kansi viestii ensimmäisenä katselijalle kuvallaan ja varsinkin nimellään, jonka tulisi kertoa kirjan aiheesta ja sisällöstä.
(Vakkuri 2005, 62-64.) Matka Pahnamaan viestii sekä possujen matkasta että opiskelemastani
matkailualasta. Moni saattaa lukea ensin Pahnaman väärin Panamaksi tai Bahamaksi, mutta se
voi myös herättää uteliaisuutta; Mikä ihmeen Pahnama? Kansikuvassa palmurannalla oleva possu
kuten eläinaiheet yleensäkin vetoavat lapsiin.
Sommittelu on painopinnan elementtien järjestämistä ja sitä ohjaa kulttuurisidonnaisuus ja ihmisen tapa hahmottaa ympäristöään. Se liittyy niin taittoon kuin typografiaankin. Muoto, koko,
suunta, sijainti, lukumäärä ja etäisyys ovat kuvan muuttujia, joiden järjestys määritellään sommittelemalla. Julkaisussa sommitellaan kuvat ja teksti ja niiden suhteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sommittelu on jatkuvaa tasapainoilemista johdonmukaisen ja vaihtelevan esittämisen välillä harkittujen poikkeamien piristäessä kokonaisuutta. Sommittelu ohjaa havainnointiin, onnistuneeseen havaintoprosessiin, jonka avulla viesti saadaan ymmärretyksi. Havainnointia ohjaavat
myös aiemmat tiedot ja kokemukset, sillä ihmisen näköaisti etsii ensimmäisenä tuttuja kohteita.
Kohteen värit, kontrasti, koko ja liike kiinnittävät katseen ensimmäisenä ja tyhjä tila kohteen ympärillä erottaa sen ympäristöstään. (Pesonen &Tarvainen 2003, 59-61.)
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Taitto on julkaisun layoutin luomista ja sen tarkoitus on selkeyttää sisältöä lukijalle. Se on kuin
palapeliä, jossa teksti ja kuvat pyritään kokoamaan kiinnostavaksi kokonaisuudeksi jäsentämällä.
Taitto erottaa teoksen muista vastaavista, viestii tekijästään ohjaten myös lukusuuntaa. Johdonmukaisen ja tasapainoisen julkaisun saamiseksi tehdään asettelumalli, joka on suunnitelma sivun
jakamisesta. Siinä määritellään marginaalit, palstojen leveydet ja välit sekä niiden määrä. Yksinkertaisimmillaan suunnitelmassa on yksi palsta ja marginaalit. Marginaalit vaikuttavat sivun valoisuuteen ja palstat luettavuuteen. (Pesonen &Tarvainen 2003, 8-11.)
Kuvittajan kanssa pohdimme kuvien osalta mm. kuvan ulottamista leikkuuvaran sisäpuolelle, jolloin valkoisia marginaaleja ei sivuilla olisi ollenkaan (liite 4). Miellyin itse kuvittajan rosoiseen tyyliin, jossa tussin jälki ja vedot tulivat selkeästi esiin. Kuvan reunojen ”siistiminen” antoi mielestäni
huolitellun leiman, joten kynän jäljen annettiin muuten näkyä kuvituksessa. Tekstien sijoittelun
kullekin sivulle kävimme yhdessä läpi pilkkoen sen tarvittaessa useaan palaseen, jotta asettelu
saatiin sekä miellyttäväksi lukea että visuaalisesti kauniiksi. Tekstin ja kuvien ollessa vielä irrallaan
toisistaan yllätyksiäkin tuli vastaan. Kumpikaan ei ollut ottanut huomioon, ettei musta teksti erotu
taustan ollessa tummanvihreä yöllinen metsä. Fontin muuttaminen valkeaksi sopi tummanvihreälle pohjalle, mutta kuvassa ollut palmu sotki tekstiä. Emme halunneet muokata muuten toimivaa
kuvaa ja asettelua, joten päätimme hieman vaalentaa taustakuvaa ja poistaa kuvasta yhden palmun, jolloin teksti saatiin paremmin näkyviin.
Typografian tärkein valinta kohdistuu käytettävään kirjaimeen, fonttiin, sen käyttötarkoitukseen
ja luettavuuteen. Kirjaintyyppi saattaa herättää mielleyhtymiä ja liian monien käyttö tekee lopputuloksesta sekavan. Joskus erilaisilla kirjaimilla voidaan jaotella tekstin osia. Antiikva-kirjainten
selvästi eroavat muodot ohjaavat katsetta ja helpottavat rivillä pysymistä. Groteskit ovat parhaimmillaan otsikoissa ja kuvateksteissä, sekä kapeissa palstoissa. Pelkkien suuraakkosten lukeminen on hankalaa ja viestii sanoman huutamisesta. Helppoon luettavuuteen vaikuttavat myös
riviväli- ja pituus, fontin koko, merkki- ja sanaväli sekä selvästi toisistaan erottuvat kirjaimet liian
koristeellisten, kuten fraktuuran ollessa vaikeimpia. Käytettävän paperin kiilto sekä taustan ja
tekstin kontrasti joko helpottavat tai vaikeuttavat lukemista. (Pesonen &Tarvainen 2003, 28-32.)
Kuvittajan kanssa etsimme sopivaa fonttia kirjaan ja valitsimme Cormorant Infant Light- fontin
koska se on ilmainen omissa julkaisuissa käytettynä (Google Fonts 2020). Kyseisen fontin isojen
ja pienten kirjainten kokoero on tarpeeksi suuri, jolloin esim. n ja h eivät muistuta liikaa toisiaan,
mikä helpottaa lasten lukemista. Niinkin pieni asia kuin a-kirjain ratkaisi lopulta asian. Koulussa,
lasten opetellessa lukemaan he oppivat kirjoittamaan a-kirjaimen näin a, jolloin juuri lukemaan
oppineelle teksti on helppolukuisempi kirjainten ollessa tuttuja ja selkeitä.
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5.3

Julkaisun eteneminen

Kirjan hinta muodostuu kustannusmaksusta, sidontatyypistä, graafikon palkkiosta, rahtikuluista
ja lisenssisopimuksista. Lopullista hintaa on myös arvioitava sekä laadun että ostajan ja heidän
lukumääränsä kannalta. Ainutlaatuisuudesta ja laadusta, niin sisällöltään kuin ulkoasultaan ollaan
valmiita maksamaan enemmän. (Vakkuri 2005, 42.)
Kirjan osalta tein yhteistyötä kuvittajan kanssa aina vuoden 2019 syksystä asti, jolloin hän alkoi
tehdä luonnosteluja kirjaan valmiin tekstin pohjalta. Kävimme yhdessä läpi prosessin eri vaiheita
ja niiden vaikutusta niin tekstiin kuin kuvitukseenkin. Kuvittaja aloitti varsinaisten kuvien tekemisen kesäkuussa 2020 kun olimme sopineet kullekin sivulle tulevan kuvan aiheen ja sen tärkeimmät elementit. Kuvitus oli viimeistelyä vaille valmis marraskuun alussa, jolloin tein itselleni kirjaprojektia varten tilin kustantajan sivuille. Tilin kautta hallinnoidaan ja seurataan koko julkaisuprosessia. Tilillä määritellään kaikki kirjaa koskevat tekniset yksityiskohdat kuten koko, paperilaatu ja
selkä vain muutamia mainitakseni. Samoin julkaisua koskevat oikeudet esim. E-kirjan osalta,
markkinointitoimenpiteet ja hinnat määrittelee jokainen kirjoittaja itse. Prosessi etenee vaiheittain lopullisen toimeksiannon hyväksymiseen asti, jolloin kirja vasta lähtee painoon. Kirjan sisuksesta tehdään oma tiedosto ja kansista omansa, jotka syötetään erikseen tilillä. Syötön jälkeen ne
voi vielä tarkastaa esikatselusta ennen lopullista hyväksyntää. Koko prosessi tehdään netissä ja
toimeksiannosta tulevat tilillä ilmoitettuun sähköpostiin vahvistukset niin sopimuksista kuin kirjaprojektin toimeksiannosta kustantamolle (liite 5). Kustantaja ilmoittaa myös sähköpostilla kummastakin kirjatyypistä, milloin se on ostettavissa nettikirjakaupoista. Kirja lähti painoon
26.11.2020 jolloin paperiversio oli ostettavissa seuraavana päivänä ja E-kirja ladattavissa kymmenen vuorokauden kuluttua. Kustantaja suosittelee oman kotisivun tekemistä ja sen linkittämistä
muihin some-kanaviin. Tämä mahdollistaa myynnin suoraan asiakkaille, mikäli kirjailija haluan ottaa kirjaa omaan myyntiin. Kirjan esittely Lukemon sivuilla parantaa myös osaltaan löydettävyyttä. BoD lähettää myös arvostelukappaleen asemansa vakiinnuttaneille kirjabloggareille heidän pyytäessään sitä sähköpostitse.
Kirjan markkinointia mietimme yhdessä, sillä molemmat hyötyvät myydyistä kappaleista. Kuvittaja saa ennen kaikkea näkyvyyttä monipuolisesta tuotannostaan muotikuvien rinnalle, mikä lisää
hänen työmahdollisuuksiaan jatkossa. Kuvittaja postasi 25.10.2020 oheisen kuvan kirjasta oman
Instagram-tilinsä Story osiossa ennakkotietona tulevasta julkaisusta (kuva 7).
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Kuva 7. Kuvakaappaus. Kuvittajan ennakkomarkkinointia kirjasta hänen Instagram-tilillään (Makkonen 2020).
Tilasin itselleni myyntiin 25:n kappaleen painoksen, jonka markkinointi hoitui lähinnä oman suulauteni, kuvittajan ja puskaradion välityksellä. Harmittava ja yllättävä takaisku oli kuitenkin jokaisessa kappaleessa ollut painovirhe. Kirjat tulivat ajoissa minulle juuri ennen joulua mutta en halunnut antaa viallista kappaletta kenellekään kirjan ostaneelle. Joulutauon jälkeen kustantaja vastasi reklamaatiooni ja ilmoitti uusien kappaleiden lähettämisestä. Työn alla on oma blogi, johon
saan liitettyä kirjan ostamista helpottavan suoran linkin kustantajan sivuille. Blogin rakennetta ja
sisältöä olen suunnitellut tulevia julkaisuja ja niiden markkinointia silmällä pitäen.
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Arviointi

Olen itse tyytyväinen Matka Pahnamaan- kirjaan. Vaikka se muuttuikin alkuperäisestä mielikuvasta niin mielestäni parempaan suuntaan. Ensimmäinen ja suurin muutos oli kirjan koko, sillä
ajattelin sen alussa A4-kokoiseksi. Koska kohderyhmä ei jaksa kuunnella pitkää jaarittelua tekstiin
oli tiivistettävä olennaiset asiat ja kuvituksen oli alusta alkaen tarkoitus tukea tekstiä. Pieni tekstinpätkä näytti surkean yksinäiseltä suurella sivulla, vaikka kuva täyttikin sen hyvin. Pienempi koko
17x22 cm muodosti kompaktin paketin, joka on helpompi ottaa mukaan esim. matkalle. Muutamat kirjan lukeneet aikuiset ovat myös maininneet koon olevan hyvä ja helppo käsitellä.
Vaikka tarina vaikuttaa pikaisen lukemisen perusteella yksinkertaiselta, niin siinä on haastetta aikuisellekin. Sikojenlahden suojelualue saa toivottavasti aikuiset tarkistamaan viitteen historian
tapahtumiin. Kuvissa on vihjeenomaisesti yksityiskohtia, jotka avautuvat vasta hetken pohdiskelun jälkeen. Possujen löytäessä rannan roskista ”myös aarteita”, se ujuttaa piiloviestinä ajatusta
materiaalien uusiokäytöstä. Kirjan lopussa pyykkiä ripustava nainen on raskaana, mikä kertoo
joko asukkaiden elinolojen kohentumisesta niin että lapsia uskalletaan taas hankkia, tai saarelle
asumaan palaavista nuorista. Vaikka vähempikin asia olisi joidenkin mielestä riittänyt kirjaan pidän sitä kuitenkin positiivisena asiana. Kirja ja sen tarina kestävät useamman lukukerran, kun siitä
löytyy aina jotain uutta tutkittavaa. Lapset myös kiinnittävät huomiota eri asioihin eri ikäisinä,
joten kirjaan voi tarttua uudelleen vuosien kuluttuakin.
Itselleni kaikkein tyydyttävintä kirjassa on possujen tarina. Ensimmäinen sivu näyttää surkean lähtötilanteen ja viimeinen onnellisen lopun, jota pienet lapset edellyttävät ja tarvitsevat myönteisen lukukokemuksen saamiseksi. Lasten oppimista ohjaavat empatia ja tunteet, ja niiden välittämisessä ilmeillä oli keskeinen merkitys. Hahmot itsessään ovat pelkistettyjä, jotta niiden kertovat
ilmeet pääsevät oikeuksiinsa ja parantavat viestin perille menoa. Kirjan kuvitus poikkeaa lastenkirjojen valtavirrasta värimaailmaltaan. Kuvittajan NY-toiminnan näytön arvioija, erään mainostoimiston omistaja, oli arvioinut kirjan värimaailman ja yleisilmeen raikkaaksi. Usein lastenkirjojen
kuvitus on hempeitä puuväri- ja pastellitöitä. Itse toivoin kirjaan värikkäitä kuvia, sillä miellän koko
Karibian alueen värikkääksi. Kuvissa on vahva kontrasti mikä kiinnittää helposti huomion. Kokemuksen puuttuessa en minä eikä kuvittajakaan arvannut, että käytetty paperilaatu 90 g/m2 oli
liian ohutta vahvoille värikontrasteille. Siksi joillakin sivuilla edellisen sivun kuva kuultaa hieman
läpi. Virheestä oppineena aion seuraavan kerran käyttää vastaavaan kuvitukseen 120 g/m2 paperilaatua.
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6.1

Varhaiskasvattajan palaute kirjasta

Kirjan tekovaiheessa pyysin naapuriani Irja Pitkästä arvioimaan lastenkirjani sen valmistuttua.
Hän on toiminut lastentarhanopettajana yli 40 vuotta, joista viimeiset kymmenen erityislastentarhanopettajana Lapinlahden kunnassa. Ohessa hänen näkemyksensä lopputuloksesta.
11.01.2021
AJATUKSIA KIRJASTA MATKA PAHNAMAAN
Teksti Pirjo Ollikainen
Kuvitus Henna Makkonen
Sain tehtäväksi lukea uunituore teos ja kirjata mitä ajatuksia se minussa herättää. Ajatukseni oli
ehtiä lukea se myös varsinaiselle kirjan lukijakunnalle, mutta kävisikö tähän sanonta ”sika söi
eväät”.
Kirjan ulkoasu on mukavan oloinen ja kirjan koko tuntuu käteen sopivalta. Kuvitus on yksityiskohtaista, tunne skaala on selkeästi näkyvillä ilosta ja onnesta suruun ja jopa vihaisuuteen. Sangen
ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksen tämän päivän arjessa ja pedagogiikassa. Kuvituksen perusteella aikuisen on helppo asettaa lapsille kysymyksiä, ”miltähän siasta tuntuu”? tai ”onko tuo
possu iloinen vai surullinen”? tai ” miksi possu näyttää noin vihaiselta”?
Kirjassa on paljon sisältöä, arvelen, että jopa liikaa yhteen kirjaan. Parhaimpana ja selkeimpänä
kirjassa näyttäytyy kierrätyksen esille tuominen. Kirjan pohjalta on hyvä lasten kanssa miettiä
kierrätys asiaa, sekin ajankohtainen asia varhaiskasvatuksessa ja ohjaa myös toimintaamme.
Toinen vahvuus on yhdessä tekemisen voima, siat ja ihmiset yhdistivät taitonsa ja voimansa, saivat rannat siivottua ja kierrätyksen aikaiseksi ja kehittivät rakentavasti yhteistä hyvää/yhteistä
toimintaa.
Kaipasin kirjasin loppuun tehtävä sivua kirjan tapahtumista, tokihan kirjan pohjalta voidaan käydä
lasten kanssa keskustelua, mutta lapset myös rakastavat ”tietokilpailua”, kysymyksiä liittyen kierrätykseen, tunteisiin, miksi ihmiset roskaavat jne. Ja juurikin tehtäviä kierrätys askartelusta esimerkiksi.
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Jään mielenkiinnolla odottamaan tilaisuutta lukea kirja lapsille, korona aika rajaa toimintaani lapsiryhmissä kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana, ja juuri tällä hetkellä myös omassa
perhepiirissä.
Lapinlahti 11.1.2021
Irja Pitkänen
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä
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Pohdinta

Vastuullisuus on nykyään esillä lähes kaikilla toimialoilla. Sitä voi käsitellä monesta näkökulmasta
ja halusin perehtyä siihen nimenomaan matkailua toimialana ajatellen. Yhä useampi kuluttaja tekee valintoja ja matkustuspäätöksiä huomioiden kohteen kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden. Halusin saada tietoa ja ymmärryksen aiheesta perehtymällä alan teorioihin, jotta osaan
soveltaa ja edistää näitä asioita myös tulevissa työtehtävissäni. Tavoitteeni oli tehdä vastuullisiin
valintoihin opastava lastenkirja, joka antaa aiheita pohdittavaksi yhdessä aikuisen kanssa. Koska
tarkoitukseni on myös jatkaa kantaaottavien lastenkirjojen kirjoittamista, perehtyminen lasten
oppimis- ja tiedonomaksumistapoihin auttaa uusien kirjaprojektien suunnittelussa. Empatian ja
tunteiden merkityksen ymmärtäminen sanoman välittämisessä pienille lapsille avarsi omaa käsitystäni tekstin ja kuvallisen viestinnän keinoista. Myös kirjan tekeminen kaikkine vaiheineen ja
niiden keskinäisten merkityksen ymmärtäminen vaati perehtymistä kustantamisen eri vaiheisiin
ja aiheisiin.
Matkailusta on paljon tutkimuksia, artikkeleita ja välillä tuntui, että oleellisen tiedon separoiminen kävi työstä. Samalla sumentui oma näkökulma ja ajatus työn sisällöstä vaikeuttaen rajaamista. Vuonna 2019 julkaistu kirjallisuustutkimus kestävästä matkailusta osoitti, että edeltävänä
viitenä vuonna tieteellisten artikkeleiden ja tutkimusten määrä aiheesta oli yli puolet koko kahdenkymmenen vuoden otannasta (Yi, Jinbo & Schengchao 2019, 4-5). Toisinaan pintaan nousi
ihmetys jotain vanhempaa tekstiä lukiessa, etteivät asiat juuri olleet muuttuneet näihin päiviin
mennessä esitettyjen tietojen ollessa edelleen päteviä. Eniten ihmetystä aiheutti esitetty huomio,
ettei kestävä matkailu ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa ja että sen saavuttaminen on käytännössä mahdotonta (Yi ym. 2019, 13). Jo vuonna 2014 Saarinen esitti artikkelissaan, että matkailun vastuullisuus pitäisi määritellä uudelleen, jotta yritysten olisi helpompi toimia sen pohjalta (Saarinen 2013, 12). Totesin itsekin työn aikana matkailun vaikutusten ovat niin
monisäikeisiä, että on todella hankalaa lähteä tekemään päteviä määritelmiä tai ohjeita toiminnalle. Otetaan esimerkiksi lähiruoka. Sen suosiminen on vastuullista yrityksen kannalta mutta jos
tarvikkeiden toimittaminen on viljelijälle kohtuuttoman vaikeaa, niin onko se sitten hänen kohdallaan sosiaalisesti vastuutonta? Teorioita lukiessani asioiden keskinäiset syy-, riippuvuus- ja
seuraussuhteet selkenivät erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Ymmärsin samalla itsekin, kuinka
vaikea on lähteä korjaamaan lastenkirjan alun tilannetta, turistislummia, jos ei hallitse kokonaisuutta.
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Suurimpia vaikeuksia koko prosessin aikana, oli järkevä rajaaminen, joten lähdin rajaamaan aiheita lastenkirjan kohdeyleisöä ja keskeisimpiä käsitteitä ajatellen. Mietin myös aiheiden soveltuvuutta kirjan varsinaiseen tarinaan. Vastuullisen matkailun viidestä osa-alueesta hylkäsin ensimmäisenä poliittisesti vastuullisen matkailun liian abstraktina aiheena. Kulttuuri on myös lapsille
ehkä hämärä käsite, mutta siitä oli helppo keksiä käytännöllisiä aiheita kirjaan kuten perinneruoka. Taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesta matkailusta löytyi yhteisiä esimerkkejä kirjaan.
Saarelaisten elintason parantuminen uuden matkailun myötä kohensi myös heidän sosiaalisen
elämänsä laatua. Ekologisesti vastuullinen matkailu on kirjan ehkä näkyvin ja omaksuttavin aihe,
koska ympäristöasioita opetetaan lapsille päiväkodeista lähtien. Tällöin lapsella on oppimisen kehällä jo tietoisuus ympäristöasioista ja kirjan antama lisätieto aiheesta siirtää lapsen tutkimisvaiheeseen. Matkailualueen kantokyky ja vastuullisuusnäkökohdat luokitellaan portaittain samalla
tavalla. Rajoitettu vaihtoehtomatkailu on kirjan ratkaisu alueen kantokyvyn säilyttämiseen. Tämä
saa toivottavasti aikuisen lukijan huomaamaan, ettei välttämättä voikaan matkustaa minne itse
tahtoo. Matkailun elinkaaren osalta tyydyin ottamaan mukaan kirjan lähtötilanteeksi kohteen
taantuma- ja lopputilanteeksi uudistumisvaiheen. Kaikkien esimerkkien kohdalla jouduin miettimään, pystyykö lapsi omaksumaan asian. Kirjan yleisenä viestinä lukijalle on, että huonokin tilanne voidaan yhteistoiminnalla korjata.
Pitkä toteutusaikataulu oli sekä siunaus että kirous. Aloitin aiheanalyysillä ensimmäisen opintovuoden keväällä ja nyt kaksi vuotta myöhemmin työni alkaa olla valmis. Tein työtä hyvin jaksoittaisesti, mutta nuo jaksot olivatkin sitten tiivistä opiskelua ja perehtymistä. Taukojen jälkeen ongelmana oli se, että jouduin lukemaan muistiinpanot ja sen hetkisen raportin ainakin kertaalleen
läpi päästäkseni taas sisälle työni ajatusmaailmaan. Samoin saatoin ihmetellä tallennettuja tiedostoja ja niiden käyttötarkoitusta työhöni, jos olin unohtanut kirjata sen ylös tai tehnyt sen huolimattomasti. Siunaukseksi tauot osoittautuivat sikäli, että omaa tekstiään pystyi lukemaan ikään
kuin ulkopuolisen silmin. Kirjoitusvirheet, tekstin epäjohdonmukaisuudet ja lauserakenteiden typeryydet huomasi paljon selkeämmin. Luettu tieto myös jäsentyi taukojen aikana.
Alusta asti oli selvää, että toiminnallinen opinnäytetyö on minulle sopivin vaihtoehto ja olen edelleen tyytyväinen aiheen valintaan ja konkreettisen tuotoksen tekemiseen. Lastenkirjan julkaisu
oli konkreettinen päätavoitteeni ja saavutin sen. Kirjan sivumäärän osalta haasteena oli tekstin
tiivistäminen niin että oleelliset asiat tulivat kerrotuiksi. Empatiaan ja lapsen tunteisiin vetoavilla
kuvilla on helpompi saada viesti perille kuin tekstillä. Tässä tiivis yhteistyö kuvittajan kanssa oli
keskeisessä asemassa. Pedagoginen teoria yhdessä kirjan kustantamisen tietopohjan kanssa aut-
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toi kirjan tekemisessä ja suunnittelussa. Ilman niitä tarinan, kielen ja kuvituksen muotoilu opetusnäkökulmaa palvelevaksi kokonaisuudeksi olisi ollut mahdotonta. En asettanut kirjalleni mitään
myyntitavoitetta, mutta ensimmäinen tilaamani 25:n kappaleen kirjaerä on melkein myyty loppuun ja kirjaa on tilattu suoraan kustantajan nettikirjakaupasta. Tärkein tavoitteeni oli saada kokonaiskäsitys julkaisuprosessista ja omakustanteen tekemisestä. Tältäkin osin tavoite tuli saavutettua ja seuraava kirja on jo helpompi julkaista. Tämän työn myötä näen myös aikaisemmat, julkaisemattomat kirjoitukseni uudessa valossa ja sain niihin uusia kehittämisideoita.
Tämän kirjan osalta kehitystyötä voisi viedä eteenpäin animaation tai vaikka mobiilipelin kautta.
Kirjan animointi n. 20 minuutin mittaiseksi lasten piirretyksi elokuvaksi antaisi uudenlaisen mahdollisuuden viedä kestävän matkailun viestiä eteenpäin. Se olisi kestoltaan sopivin useimpien maiden lastenohjelmatarjontaan ja sopii esim. Yhdysvaltojen mainostaukojen aikataulutukseen. Itse
antaisin animoinnin mieluummin pienemmille yhtiöille persoonallisemman jäljen takaamiseksi.
Elokuva tarjoaa myös äänimaailman mahdollisuudet käyttöön viestin tehostamisessa. Possujen
kauhistunut huuto ”MIKÄ LÄÄVÄ!” saisi pontta äänensävystä. Toisaalta jos asiaa pohtii kansainvälisen levityksen kannalta, elokuva kannattaisi tehdä pelkillä äänitehosteilla ilman puhuvia hahmoja. Koska dubbaus maan kielelle maksaa aina, ns. mykkäelokuva on halvempi ja siten houkuttelevampi ostaa levitykseen. Yksi parhaimmista esimerkeistä on tšekkiläisen Zdeněk Milerin
luoma Myyrä-hahmo, jonka tarinat ovat helposti ymmärrettäviä ilman puhuttua kieltä.
Hieman nykyaikaisempi vaihtoehto olisi tehdä kirjasta opastava mobiili- tai tietokonepeli lapsille.
Pelin alussa voisi valita hahmon, joka tekee valintoja kirjan tarinaan pohjautuen. Vastuullisista
valinnoista saisi pisteitä ja huonoista valinnoista miinuspisteitä. Valintoja pitäisi tehdä mm. matkakohteen, matkustustavan, majoituksen, aktiviteettien, ruokailun ja matkamuistojen osalta.
Sekä oikeista että vääristä valinnoista ääniviesti voisi antaa perustelut valinnasta. Peliin on helppo
tehdä eri vaikeustasoja, jotta pelaajan mielenkiinto pysyy yllä. Mahdollisuuksia on rajattomasti ja
varsinkin jos alussa matkakohteen voisi valita koko maapallon kohteista. Tällöin Venetsian valinta
matkakohteeksi antaisi ruuhkaisuuden vuoksi vain miinuspisteitä. Samoin lähtömaan valinta vaikuttaisi mm. matkustustapaan ja samalla peli tulisi opettaneeksi kenties maantietoakin.
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