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1 Tausta, tarkoitus ja tavoitteet

Jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus ja oikeus osallistua omaa itseämme
koskevaan päätöksentekoon, opiskella, käydä työssä ja harrastaa, tarvitaan erinäisiä
saavutettavuutta ja esteettömyyttä tukevia ja lisääviä ratkaisuja. Esteettömän fyysisen rakennetun ympäristön lisäksi tarvitaan näkemiseen, kuulemiseen ja kommunikaatioon liittyvää saavutettavuutta. Esteetön ja saavutettava ympäristö ei erottele
ihmisiä toimintakyvyn perusteella (Invalidiliitto 2020.) Puhutun kielen valta-asema yhteiskunnassa aiheuttaa haasteita heille, joilla syystä tai toisesta on haasteita kommunikoida puheella tai vastaanottaa puhuttua kieltä. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa
kuurot, huono-kuuloiset, erilaisia kognitiivisia haasteita omaavat henkilöt sekä esimerkiksi suomen kieltä heikosti osaavat maahanmuuttajat.
Työelämäosallisuus on tärkeä ja olennainen osa yksilön hyvinvointia ja tunnetta yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Työelämäosallisuuden tavoitteena on tukea yksilön
työllistymistä ja työssä jaksamista (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2020.) Olennainen keino työelämäosallisuuden rakentamisessa on parantaa työelämän tiedollista
saavutettavuutta. Toimet erilaisten kommunikatiivisten ja kielellisten esteiden ylittämiseksi voivat estää työelämästä syrjäytymistä. Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014,
15 §) todetaankin, että työhön haluavalla on oikeus saada tukea työtehtävistä suoriutumiseen.
Perehdytys, työpaikan säännöt ja työelämäkäsitteet tulisi saattaa ymmärrettävään,
hahmotettavaan ja muistamista tukevaan muotoon. Yhtä lailla uuden oppimista ja
omaksumista tulisi tukea tavoilla, jotka mahdollistavat opiskelun ja työllistymisen
mahdollisimman monelle.
Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa
(2018-1019) tavoitteena oli pyrkiä osaltaan vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin tuottamalla visuaalista kuvamateriaalia opiskelu- ja työelämän tueksi aitoihin
käyttöympäristöihin. Lähtöajatuksena oli osallistaa kuvamateriaalin kehittämisen
prosessiin sekä työnohjaajia että ohjattavia, jotta tuotettava kuvamateriaali palvelisi
mahdollisimman hyvin aidoissa työelämäympäristöissä, ja kouluttaa työnohjaajia kuvamateriaalin käyttöön. Lisäksi pyrkimyksenä oli toimittaa hankkeessa tuotettu kuva6

7

materiaali laajasti ja avoimesti opiskelu- ja työelämän hyödynnettäväksi. Hankkeen

piirissä on noin 1000 asiakasta, työntekijöitä on hieman vajaa 240 ja säätiön vuosi-

viestinnällisenä tavoitteena oli kirjoittaa monipuolisesti eri asiakasryhmiä tavoittavia

menot ovat 15,4 M€ (vuonna 2019) (Kuurojen palvelusäätiö 2020a.)

artikkeleita hankkeen tuloksista, jotta visuaalisen kuvatuen antamat hyödyt saataisiin
Silta-Valmennusyhdistys ry tamperelaisten kan-

eri toimijoiden tietoon. Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen kohderyhmiä olivat huo-

salaisjärjestöjen perustama yhteisö, joka toimii

nokuuloiset, kuurot ja suomen kieltä heikosti osaavat maahanmuuttajat sekä heidän

Tampereen seudulla oppimisen, työn ja osallisuu-

työnohjaajansa.

den kohtauspaikkana. Toimintaa ohjaa ajatus, että
Tämä raportti kertoo hankkeen sisällä tapahtuneesta toiminnasta ja toiminnan tuloksis-

yksilön tukemisen avulla voidaan mahdollistaa

ta. Raportin kuvamateriaali on Sari Kivimäen piirtämää ja kuvaamaa, ellei toisin mainita.

hänen elämäänsä parantavien valintojen löytyminen. Yhteistyötä tehdään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa (Silta-Valmennusyhdistys
2020.)

2 Rahoitus ja yhteistyötahot

Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikkö edistää selkeää tiedonvälitystä ja yhdenvertaisuutta ja etsii keinoja edistää sekä puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten,

Hankkeen rahoittajana toimi Suomen Kulttuurirahasto, joka myönsi hankkeesta

että muun muassa ikäihmisten ja maahanmuuttajien osallisuutta, itsemääräämistä ja

vastaaville puhevammaisten tulkki, arkkitehti Sari Kivimäelle ja puhevammaisten ja

mahdollisuuksia kommunikoida omilla kommunikaatiokeinoillaan (Kehitysvammaliit-

viittomakielen tulkki Johanna Salmelle vuoden täysipäiväisen työskentelyapurahan

to 2020). Saavutettavuusyksikköön kuuluva tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus

vuonna 2018. Lisäksi rahasto myönsi kuluapurahan, jolla

Tikoteekki tiedottaa, neuvoo sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotek-

katettiin visuaalisen kuvamateriaalin tuottamisesta koituvat

niikan ratkaisuista ja kouluttaa yhteisöjä ja ammattihenkilöstöä. Tikoteekki vaikuttaa

kustannukse, muun muassa tulostus- ja laminointilaitteet.

yhteiskunnan palveluiden kehittämiseen toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä

Lisäksi kuluapurahaa käytettiin kuvakommunikaatiota ja sen

verkostoissa (Tikoteekki 2020.)

hyötyjä käsittelevien koulutusten ja kiertonäyttelyn toteuttamiseen, ja hankkeen verkkosivujen rakentamiseen.
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kuurojen Palvelusäätiö sr, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikköön kuuluvat Papunet-verkkosivusto.

Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikköön kuuluva Papunet on saavutettava
verkkosivusto eri tavoin kommunikoiville ihmisille, heidän lähipiirilleen, kommunikaatioalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Papunet tiedottaa puhevammaisten ihmisten
oikeuksista ja mahdollisuuksista, erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä
ja tarjoaa myös materiaaleja ja työkaluja kommunikoinnin tukemiseen. Kaikki Papunetin materiaalit ovat käyttäjilleen vapaasti saatavilla olevia ja maksuttomia. Toiminnan päärahoittajana toimii sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
(Papunet 2020a)

Kuurojen Palvelusäätiö sr on valtakunnallinen, yleishyödyllinen sosiaalialan toimija. Säätiön seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea tuottavat viittomakielisiä
erityispalveluja - asumispalveluja, kotiin annettavia palveluja sekä päivä- ja työtoimintaa. STEA:n rahoituksella toteutetaan kehittämishankkeita ja ohjelmia (Kuurojen
palvelusäätiö 2020a.) STEA:n tukema Poverihanke tarjoaa viittomakielistä työvalmennusta ja tukee viittomakielisiä työelämäosallisuudessa (Kuurojen palvelusäätiö
2020b). Kuurojen Palvelusäätiöllä on vahva ja arvostettu asema viittomakielisten
palvelujen tuottajana ja kuurojen ja kuurosokeiden toiminnan toteuttajana. Toiminnan
8

Papunet-verkkopalvelun sisältö ja palvelut ovat laajasti tunnettuja puhevamma- ja
kommunikaatiokentällä. Papunetin käytetyimpiä palveluita ovat noin 30 000 kuvaa
sisältävä ilmainen Kuvapankki sekä kuvamateriaalin käyttöä mahdollistavat verkkotyökalut Kuvatyökalu, Papuri-verkkokirja ja uusimpana syksyllä 2019 käyttöön tullut
Kuvakom-mobiilialusta. Vuonna 2018 Papunetin Kuvapankissa tehtiin yhteensä yli
820 000 hakua ja 143 000 käyttäjää teki Kuvatyökalulla yli 380 000 kuvataulua (Rintamäki, henkilökohtainen tiedonanto 2019).
9

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa Kuurojen Palvelusäätiö sr ja Silta-Valmen-

Toteutettu materiaali:

nusyhdistys ry tarjosivat monipuolisen oppimisen ja työelämän toimintaympäristön,
jossa kommunikaatiota edistävää visuaalista materiaali voitiin kehittää ja testata. Kehitysvammaliiton Papunet ja myös Tikoteekki tarjosivat hankkeen aikana tiedollista
tukea, sekä hankkeen jälkeen avoimen jakelukanavan tuotetulle kuvamateriaalille.
Lisäksi hankkeen aikana käynnistyi koulutusyhteistyö osatyökykyisten työllistymistä
tukevan Vates-säätiö sr:n kanssa.

3 Toteutunut toiminta
3.1 Visuaalinen materiaali

Silta-Valmennusyhdistys ry, pintakäsittelypaja:
1. pensseleiden ja telojen pesupaikan toimintaohjeet
(piirroskuvat + teksti, seinäkiinnitteiset laminoidut ohjekyltit)
2. keskeisten työkalujen aihekuvat
(piirroskuvat, väri- + mustavalkoversiot)
Silta-Valmennusyhdistys ry, rakennuspaja:
1. toimintaohje kompressorin käyttämiseen
(valokuvat + informatiivinen lisägrafiikka, tekstit, viikonpäivä- ja kellotaulusymbolit, seinäkiinnitteiset laminoidut ohjekyltit)
2. nosto-oven käyttöohje
(valokuvat + informatiivinen lisägrafiikka, tekstit, viikonpäivä- ja kellotaulusymbolit, seinäkiinnitteiset laminoidut ohjekyltit)
3. työpajan poistumistieohjeet
(pohjapiirros, valokuvat, poistumistiegrafiikka, nuolet, seinäkiinnitteiset laminoidut ohjekyltit)
4. työkalujen aihekuvia
(piirroskuvat, väri- + mustavalkoversiot)

Hankkeessa tuotettiin kuvallisia toimintaohjeita yksittäisille laitteille, työpisteisiin
ja laajempiin työympäristökokonaisuuksiin, sekä kuvallisia selityksiä työkeskuksen
säännöistä ja työelämän keskeisistä käsitteistä. Lisäksi hankkeessa tuotettiin yksittäisiä työkaluja tai esineitä kuvaavia aihekuvia yhteistyökumppanien koulutusyksiköihin.

Silta-Auton opetuskorjaamo:
1. rengaskoneen toimintaohje
(valokuvat, informatiivinen lisägrafiikka, ohjaava teksti, taitto A4-pystysivumuotoon, laminointi, kansiorakenne)
2. tasapainotuskoneen toimintaohje
(valokuvat, informatiivinen lisägrafiikka, ohjaava teksti, taitto A4-pystysivumuotoon, laminointi, kansiorakenne)
3. vanne- ja rengasmerkintöjen opetustaulu
(valmis kuvapohja, informatiivinen lisägrafiikka, laminoidut seinäposterit)
Kuurojen Palvelusäätiö sr, yhteistyössä:
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Iiris Pro -työllistämisyksikkö:
1. työpisteen toimintaohje
(piirretyt kuvat, taitto A4-pystysivumuotoon, laminointi, kansiorakenne)
2. työpisteen lajittelulaatikoiden ohjekuvat
(piirretyt kuvakortit, laminointi)
3. yksikön säännöt
(piirretyt kuvat, valokuvat, taitto A4-pystysivumuotoon)
4. työkokeilu -käsitettä avaava visuaalinen ohje
(piirretyt kuvat, taitto A4-pystysivumuotoon,)
5. mobiililaitteiden käyttöä ohjaavat opasteet
(valmiin kuvan modifiointi)
Uudenmaan vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry, Palvelutalo Koivu ja Tähti:
1. pesulan toimintaohje
(valokuvat, informatiivinen lisägrafiikka, ohjaava teksti, taitto A4-pystysivumuotoon, laminointi, kansiorakenne)
Kehitysvammaliiton Papunetin kuvapankki:
204 kpl aihekuvia, ammattikuvia ja hankkeessa tehdyistä toimintaohjeista rajattuja
tilannekuvia. Osa kuvista tallennetaan kuvapankkiin sekä värillisenä että harmaasävyversiona. 25.2.2020 Papunettiin on toimitettu yhteensä 238 kuvaa.
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3.2 Tiedottaminen
Hankkeen lähtökohtiin kuului jakaa tietoa visuaalisen kuvamateriaalin antamista
hyödyistä ja mahdollisuuksista onnistuneen kommunikaation ja vuorovaikutuksen
osatekijänä. Tietoa haluttiin levittää ensisijaisesti työelämätoimijoille. Tiedotusta toteutettiin www.ideogrammi.fi -verkkosivuston ja sosiaalisen median (Facebook) kautta, mutta myös työelämätoimijoiden, vammaisjärjestöjen ja tulkkaus- ja käännösalan
asiantuntijoiden printti- ja verkkojulkaisuissa julkaistujen artikkeleiden avulla. Luettelo julkaistuista artikkeleista löytyy liitteestä 1.
Osana tiedotustyötä toteutettiin kuvakommunikaatiosta ja visuaalisen kuvamateri-

4 Kuvakommunikaatio ja erilaiset kuvat
4.1 Kuvakommunikaatio

aalin opiskelu- ja työelämälle antamasta tuesta kertova kiertonäyttely. Näyttely kiersi
vuonna 2019 pääkaupunkiseudulla viidessä kaupunginkirjastossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa. Näyttely on vieraillut lisäksi osana Vates-säätiön Työelämän
kehittämispäiviä, jotka järjestettiin marraskuussa 2019 Oltermannikeskuksessa Käpylässä sekä Vantaan Kuurot ry - Vanda Döva rf:n yhdistysillassa. Tarkempi kuvaus
näyttelytoiminnasta löytyy luvusta 9.2 Näyttely, ja näyttelyohjelma löytyy liitteestä 2.

3.3 Koulutus

Kommunikoinnin kuvatuennassa käytetään kuvia muun viestimisen rinnalla, yhdessä puheen ja kehonkielen tai kirjoitetun tekstin kanssa. Kuvien avulla voidaan havainnollistaa ja vahvistaa muuta viestimistä, visualisoida välitettävää asiaa. Ne toimivat
työkaluina keskustelijoiden välisen yhteisymmärryksen rakentamisessa. Kuvat voivat
olla piirrosgrafiikkaa tai valokuvia, kommunikointilaitteessa olevia tai verkosta haettuja, tai tilanteessa nopeasti piirrettyjä “tuhruja”.
Kuvat auttavat kommunikoinnissa silloin, jos puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä, tai kirjoittamisessa tai luetun ymmärtämisessä on vaikeutta, tai keskustelijalla

Yhteistyössä osatyökykyisten työllistymistä tukevan Vates-säätiö sr:n kanssa toteu-

on puutteita sanavarastossa. Merkittävä käyttäjäryhmä on puhevammaiset henkilöt.

tettiin kaksi työhönvalmentajille ja työnohjaajille suunnattua koulutusta. Koulutuksis-

Kommunikoinnin vaikeudet voivat johtua synnynnäisestä vammasta tai kehitysviiväs-

sa kerrottiin Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeesta, sen lähtökohdista ja tavoitteista

tymästä, tai ne voivat olla seurausta äkillisestä tai etenevästä neurologisesta vam-

ja jaettiin hankkeen aikana saatua tietoa ja kokemuksia. Lisäksi tutustuttiin Kehi-

masta tai sairaudesta. Lisäksi kuvia voi käyttää apukeinona, kun kommunikaatiossa

tysvammaliiton Papunetin tarjoamiin kuvin tuetun kommunikaation välineisiin, sekä

on kuuloon liittyvä este.

ohjattiin osallistujia tekemään itse visuaalisia toimintaohjeita Microsoft Powerpointin
avulla. Tavoitteena oli antaa osallistujille tietoa ja konkreettisia työkaluja vietäväksi
omalle työpaikalle ja hyödynnettäväksi omassa työnohjauksessa. Koulutukset toteutettiin Vates-säätiön Työhönvalmennuksen Teemapäivillä kesäkuussa 2019 ja Työllisyyden kehittämispäivillä marraskuussa 2019. Tarkempi kuvaus koulutuksista löytyy
luvusta 8 Koulutus.

Kuvat tukevat kommunikaatiota myös tilanteessa, jossa keskustelijoilla ei ole yhteistä kieltä. Tällainen ryhmä ovat muun muassa maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, joilla uuden kotimaan käyttökieli on vasta kehittymässä. Visuaalinen materiaali
tukee myös kaikkia niitä, jotka kommunikoivat edellä mainittujen ryhmien kanssa.
Kuva toimii toiminnanohjauksen ja muistin apuna, sillä kommunikaatiotilanteeseen
liittynyt kuva jää muistukkeeksi keskustelun jälkeenkin. Kuva auttaa tarkkaavaisuuden suuntaamisessa, käsiteltävän asian mielessä pitämisessä ja tiedon ymmärtämisessä ja tulkitsemissessa (Hepola, Vaaraniemi 2013, 10, 13). Visuaalinen materiaali
toimii kommunikaatio- ja oppimistilanteissa eräänlaisena siltana puhutun ja kirjoitetun tekstin sisältöön. Kuvan ja sisällön kytköksen kautta kuvien avulla voidaan tukea myös puhuttujen kielten välisiä tulkattuja tilanteita. Tiedollista saavutettavuutta
voidaan tukea tarjoamalla tietoa tarjolle monikanavaisesti, monessa eri muodossa:
puheena, tekstinä, kuvina, ja videoina.
Kun sanomme yhden kuvan vastaavan tuhatta sanaa, niin viittaamme ihmisten kykyyn omaksua kuvassa oleva tieto nopeasti ja kokonaisvaltaisesti. Puhe ja teksti
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ovat luonteeltaan ohimeneviä, suoraviivaisia prosesseja, joissa asiat esitetään pää-

4.2 Erilaisia kuvia

sääntöisesti peräkkäin. Kerrottavan esittäminen puheen tai kirjoituksen rinnalla kuvana antaa tilanteessa määräysvaltaa myös seuraajalle (Koponen, Hildén, Vapaasalo
2016, 25) ja tekee tilanteesta vuorovaikutteisemmman ja osallistavamman. Puheen
kuuntelija tai tekstin lukija joutuu turvautumaan työmuistiinsa pystyäkseen sisäistämään kuulemansa tai lukemansa. Jos viestiä tuetaan samanaikaisesti kuvin, pystyy

4.2.1 Aihekuva
Aihekuva on yksittäistä esinettä, toimintaa tai käsitettä kuvaava kuva. Aihekuvaan
kannattaa liittää myös sen sisältöä kuvaava sana, jolloin kuva yhdistettynä kirjoitettuun sanaan tukee kielen oppimista (Leskelä 2019, 205).

seuraaja siirtämään osan työstä aivokuorensa näköaistimuksia käsitteleville osille

Aihekuvia käytetään sekä tulosteina että digitaaliympäristöissä. Niitä voidaan käyt-

(Koponen, Hildén, Vapaasalo 2016, 17, 26), ja siten helpottamaan viestin vastaan-

tää yksittäin (esimerkkinä taskukuvat), kuvittaa tekstiä tai koostaa niistä erilaisten

ottoa.

sovellusten avulla kuvalistoja (sanastoja) tai kommunikaatio- tai toimintatauluja. Ai-

Ihmisen aisteista näköaisti on vahvin, ja verrattuna muihin lajeihin se on vielä poikkeuksellisen kehittynyt. Onkin tutkittu, että aivokuoremme näköön keskittyvä osa on
suurempi kuin kaikkien muiden aistimusten käsittelyyn varatut osat yhteensä (Koponen, Hildén, Vapaasalo 2016, 17 (viittaa Van Essen 2004)). Näköaistin kautta hah-

hekuvia käytetään yleisesti kommunikaatio-opetuksessa, puhevammaisille kehitetyissä kommunikaatiokansioissa, -sovelluksissa ja puhelaitteissa ja puhevammaisten
tulkkauksessa. Tuore esimerkki mobiilisovelluksesta on KUVAKO-hankkeessa 2019
kehitetty ilmainen, kuvakommunikaatioon perustuva Kuvakom -mobiilisovellus.

motamme ympäristöä muita aisteja nopeammin ja tarkemmin. Näkeminen on prosessina esisanallista, eli tunnistamme ja ymmärrämme näkemäämme yleensä ilman
kielellistä tulkintaa (Koponen, Hildén, Vapaasalo 2016, 35). Voidaankin sanoa, että
uuden tiedon omaksuminen yleensä nopeinta visuaalisessa muodossa, ja viestin
perille meno ei vaadi erityisosaamista, esimerkiksi tietyn kielen hallintaa (Koponen,
Hildén, Vapaasalo 2016, 17, 39).
Kuvan kautta on saman aikaisesti mahdollista välittää paikka, tila, esineet, välineet,
niiden sijainnit ja ulkonäkö, ja mahdollisesti myös valo ja sen kautta tieto ajankohdasta. Tämä kaikki luetaan kuvasta yhdellä silmäyksellä. Siksi kuva on viestimenä
niin tehokas!

4.2.2 Symbolikuva
Symbolikuvat tai symboliset kuvat vastaavat ja edustavat yleisesti tunnettuja asioita, kuten esimerkiksi viinilasin kuva särkyvää tavaraa tai loistava hehkulamppu uutta
ideaa. Myös hehkulamppua ympäröivät viivanpätkät ovat symboli, josta on sovittu,
että ne merkitsevät lampun syttymistä tai päälläoloa. Ympäristömme on symboleita
täynnä, ja niiden käyttö on lisääntynyt paljon - hyvänä esimerkkinä vaikkapa hymiöt
ja emojit.
Symbolikuvien käytettävyys riippuu siitä, kuinka hyvin ja yleisesti niiden kantama
merkitys on selvillä (Leskelä 201, 2019). Osa symboleista ovat kulttuurisidonnaisia,
eivätkä siten avaudu kaikille. Kommunikatiivisia haasteita omaavilla henkilöillä voi
myös hankaluuksia tulkita symboleita.
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Peräkkäin liitettyjen toimintakuvien sarjoilla voidaan kuvata ja toteuttaa suurempia

4.2.3 Viittomakuva
Viittomakielen viittomia voidaan esittää kaksiulotteisesti viittomakuvina. Kuva voi
olla valokuva tai piirretty esitys. Kuvissa esitetään yleensä viittoman alkutilanne (kä-

aihekokonaisuuksia, kuten esimerkiksi visuaalisia toimintaohjeita, työohjeita, sääntöjä ja toimintatapoja, työelämäkäsitteitä, työn suunnittelua tai syy-seuraussuhteita.

sien paikka, asento ja käsimuoto). Joskus, johtuen esimerkiksi piirros- tai sommitteluteknisistä syistä, viittomakuvassa näytetään käsien loppuasento. Viittoman aikainen liike ja liikkeen suunta, sekäkäsimuodoissa mahdollisesti tapahtuva muutos
kerrotaan nuolimerkintojen avulla (Savolainen 2000, 190). Viittomakuvia käytetään
tukemaan viittomien oppimisen prosessia, toimimaan opitun viittoman visuaalisena
muistukkeena.
Viittomakuva yhdistettynä kirjoitettuun tekstiin muodostaa sanakirjan. Viittomakuva tukee viittoman muistiinpalautusta, ja siten viittomia käyttävien läheisiä, ohjaajia,
varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen, hoitolaitosten, päivätoiminnan ja työkeskusten
työntekijöitä (Eskelinen, Kivimäki 2018, 17).

Toimintakuva:
Työelämäkäsite, ”sopimuksen allekirjoittaminen tiettynä päivänä”.
Kuva avaa sopimuksen allekirjoitustilanteen - kumpikin osapoli on läsnä samaan aikaan ja
kirjoittaa samaan paperiin oman
nimensä.

osoite
adress
address
Toimintakuvan tai laajemman toimintaohjeen avulla voidaan esimerkiksi tukea teks4.2.4 Toimintakuva ja visuaaliset toimintaohjeet

tin tai puheen ymmärtämistä ja työtehtävien
tekemisen tai järjestyksen hahmottamista ja
muistamista. Toimintakuvan avulla voidaan

Toimintakuva kuvaa nimensä mukaisesti
jotakin toimintaa tai tapahtumaa. Kyseessä voi olla hyvin rajattu tilanne tai monimutkaisempi tapahtumaketju. Toimintakuva
voi rakentua yhdestä kuvasta tai monen
kuvan sarjasta, jossa toimintaa kuvataan
perättäisinä ja limittäisinä vaiheina. Toimintakuvien sarja ohjeistaa suorittamaan
tehtävää asiaa vaihe vaiheelta.

Toimintakuva:
”Laita kännykkä kaappiin!”
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myös sitoa tehtävä asia tiettyyn paikkaan ja
tiettyihin välineisiin.
Toimintaohje auttaa esimerkiksi työpaikalla tai työpisteessä tapahtuvan tekemisen tai
työtehtävän kuvaamisessa, ohjaamisessa
ja ohjeiden muistiin palauttamisessa. Visuaalinen ohje tukee työtehtävän puhuttua tai
kirjoitettua ohjeistamista. Myöhemmin ohje
toimii työntekijän muistin tukena.

Visuaalinen toimintaohje.
Lomakepohjat, piirretty kirjoittava käsi, avoimesta kuvapankista
saatu kalenterikuva, informatiivinen, visuaalinen ohjeistus, joka
kertoo, mitä tehdä.
Kalenterikuva:
Papunet.net,
ARASAAC/ Sergio Palao.
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Visuaalisten tomintaohjeiden luontevia käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi oppilaitokset, työllistämisyksiköt ja työpaikat. Ohjeet tai kuvamateriaalit voivat olla yhteisöä
kokonaisuudessaan hyödyttäviä yleisohjeita tai sääntöjä, johonkin tilanteeseen tai

Visuaalinen toimintaohje.
Piirretyt kuvat, toiminnan järjestystä kuvaava nuoli, aihekuva
kalenterista, kuva aidosta lomakkeesta.

työpisteeseen toteutettuja toimintaohjeita tai yksilöllisesti jollekulle työntekijälle toteutettuja työ- tai kommunikaatiomateriaaleja.
Visuaalinen toimintaohje voidaan toteuttaa monella eri tavalla:
•

valokuvaamalla työtehtävän suorittamista (kuvattavien suostumuksella)

•

rajaamalla tehtävän tekemistä kuvaava kuva tiukasti, esimerkiksi pelkästään kä-

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Iiris Pro -toimintakeskus. toiminnan yleiset säännöt.

siin
•

piirtämällä tarvittavat kuvat tai toimintaa suorittava henkilöhahmo

•

yhdistämällä valokuvia ja piirrettyä materiaalia

•

lisäämällä kuviin tarvittaessa ohjaavaa grafiikkaa, esimerkiksi liikkeen
suuntaa kuvaavia nuolia tai katsetta
ohjaavia ympyröitä

•

Visuaalinen toimintaohje.
Valokuva, piirros, informatiivinen
grafiikka ja lyhyet, selkeät tekstit.
Uudenmaan vanhustenhuollon
kannatusyhdistys ry, Palvelutalo
Koivu ja Tähti: pesulan toimintaohje.

lisäämällä kuviin sanoja tai lyhyitä
lauseita

Visuaalinen toimintaohje.
Valokuvaan lisätty informatiivinen grafiikka,
toiminnan esittäminen sanallisesti numeroituna luettelona, numeroiden lisääminen kuviin.
Silta-Valmennusyhdisty ry, Silta-Auto opetuskorjaamo, rengaskoneen toimintaohje.
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Visuaalinen toimintaohje.
Valokuva, piirros, ajankohdasta
kertova kellotaulu, toimintaa tukeva informatiivinen grafiikka ja
lyhyet, selkeät tekstit.
Silta-Valmennusyhdistys ry, rakennuspaja, kompressorin ja kuivaimen päivittäisen käytön ohje.
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5 Erilaiset käyttötilanteet
Kommunikaatiokuvia käytetään monin tavoin, niin tulosteina kuin tiedostoina erilaisissa laitteissa ja käyttöliittymissä. Aihekuvat saattavat esiintyä tulostettuina esimerkiksi yksittäisinä vihjekuvina hyllyssä tai laatikossa, tai osana kommunikaatiotaulua,
kuvakansiota tai sanastolistausta. Tiedostomuotoisina niitä on pdf-muotoisissa sa-

Tilanteen mukaan kuvaan voidaan lisätä myös tekstiä, yksittäisiä sanoja tai selkeitä, lyhyitä lauseita. Kuva yhdistettynä sanaan muodostaa sanakirjan, jonka teho
vaan kasvaa, mitä useammalla kirjoitetulla kielellä kuvan merkitys on kirjoitettuna.
Käytetyn kirjasintyypin tulee olla selkeää (esim. Arial tai Verdana), rivivälin väljä ja
tekstin kokoon vaikuttavat samat seikat kuin mitä aiemmin jo tuotiin esille kuvien
koon yhteydessä.

nastoissa tai tallennettuina kommunikointisovelluksiin. Ne voivat liittyä kommunikaa-

Olennaista on miettiä, miten kuvamateriaali tai visuaalinen ohje sijoitetaan käyt-

tiotilanteisiin myös suoraan verkosta mobiililaitteelle haettuina tai laitteella toimivan

töympäristöönsä, ja minkä muotoisena se on kätevin käyttää. Ohjeiden tulisi olla hel-

apin kautta (esim. Kuvakom). Kuvien käyttö- ja katselukoko voi vaihdella suuresti pie-

posti näkyvillä ja käsiin saatavissa. Niiden tulisi kestää likaa ja puhdistusta, sekä

nistä esikatselukuvista ruutua suurempiin suurennoksiin tai isokokoisiin tulosteisiin.

pysyä rypistymättöminä - tähän ohjesivujen laminointi tarjoaa hyvän ratkaisun. Eri

Laajempia toimintaohjeita kuvista saa yhdistettyä eri ohjelmien tai mobiiliappien
avulla. Mitään täysveristä taitto-ohjelmaa ei tarvita, vaan esimerkiksi yleisesti käytössä oleva Microsoft Powerpoint tai Google Slides toimii tässä hyvin. Ohjelmista löytyy

työvaiheisiin liittyvät ohjeet tulisi sijoittaa aina kyseiseen työpisteeseen tai paikkaan
mielellään paikkaan, johon toimijan katse luontevasti osuu. Irrallisilla ohjeilla tulisi olla
oma säilytyspaikkansa, johon ne on helppo palauttaa käytön jälkeen.

valmiita grafiikkaelementtejä ja helppoja työkaluja, joiden avulla sisältöä tukevia nuo-

Laminoidut ohjesivut voi reijittää ja laittaa ne rengaskansioon. Vielä helpommin käy-

lia, viivoja ja ympyröitä voi tehdä. Mobiiliapeista esimerkiksi Kuvakom mahdollistaa

tettävä kokonaisuus syntyy, jos kansiosta leikataan mattoveitsellä etukansi ja selkä

kuvien päälle piirtämisen ja kirjoittamisen, ja myös piirretyn version tallentamisen.

pois. Rengasmekanismi pitää sivut paikoillaan, ja takakansi tekee kokonaisuudesta

Kuvien käyttökokoa määrittävät sekä niiden käyttötapa että käyttäjät. Seinälle kiinnitetyn, kauempaa katsottavan kuvan tulee luonnollisesti olla suurempi kuin sellaisen, jota pidetään käsissä ja jota tarkastellaan lähempää. Myös käyttäjien mahdolliset näön vaikeudet vaikuttavat, osa käyttäjistä tarvitsee suurempia ja kontrastiltaan
vahvempia kuvia, ja joillekin mustavalkoversio voi olla värillistä paremmin hahmotet-

ryhdikkään ja helpon käyttää. Etukannettomuus tekee ohjeesta avoimen ja helposti
käyttöön otettavan. Jämäkkä takakansi muodostaa toimintaohjeelle päätepisteen, ja
estää ohjekokonaisuutta pyörähtämästä ympäri. Toimintaohjeen voi ripustaa rengasmekanismista, vaikkapa nippusiteellä, tai sitten porata takakanteen reiän ja pujottaa
siihen vaikkapa jousihaan.

tava. Teknisesti kuvien tulee kestää koon skaalaus, ja vektorimuotoisena toteutettu
piirroskuvamateriaali toimii silloin parhaiten.

Visuaalinen toimintaohje laminoituna ja kansiokannella varustettuna. Tukevaan takakanteen voi porata
kiiinnityshelalle reiän, tai ohjekokonaisuuden voi ripustaa nippusiteellä. Olennaista on se, että ohje kestää käyttöä, ja on saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan.

Pesulan toimintaohjeet siellä, missä niitä tarvitaan. Rengaskansiosta leikattu takakansi tekee ohjekokonaisuudesta jämäkän ja helposti käsiteltävän. Kun tavallisesta rengaskansiosta leikkaa etukannen pois,
ohje tulee näkyviin ja sen käyttämisen kynnys madaltuu.

Silta-Valmennusyhdisty ry, Silta-Auto opetuskorjaamo, rengaskoneen ja tasapainotuskoneen toimintaohjeet.

Uudenmaan vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry, Palvelutalo Koivu ja Tähti: pesulan toimintaohje.
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6 Toimintamalli

6.2 Visuaalisen materiaalin valmistusprosessi
6.2.1 Yhteiskehittely

6.1 Asiakaslähtöinen yhteiskehittely
Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa tuotettiin keskenään hyvin erilaista materiHankkeen toimintamalli perustui asiakaslähtöiseen yhteiskehittelyyn, johon pyrittiin

aalia erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Ensimmäinen luonnos syntyi asiakkaan kanssa

asiakkaiden (yhteistyöorganisaatioiden työn- ja työhönohjaajat) kanssa tapahtuvalla yh-

käydyn keskustelun perusteella, paikan päällä otettujen valokuvien tai asiakkaalta

teisten tavoitteiden asettamisella. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa

mahdollisesti saadun materiaalin pohjalta. Luonnosta korjattiin ja tarvittaessa muu-

selvitetään asiakkaan tarpeet ja pyritään vastaamaan niihin. Asiakkaan tarpeet voivat

tettiin asiakkaalta saatujen kommenttien perusteella, ennen kuin ensimmäinen tulos-

olla selkeitä ja asiakkaan esiin nostamia, mutta myös piileviä (Helander, Kujala, Lainema

tettu versio lähti asiakkaalle koekäyttöön.

& Lainema 2013, 30.) Visuaalisen kommunikoinnin ammattilaisina tehtävämme oli pyrkiä
tunnistamaan opiskelu- ja työpaikoilla olevia tilanteita, joissa visuaalinen kuvatuki voisi
hyödyttää yksilöä ja koko työyhteisöä.

Laajempien toimintaohjeiden kohdalla prosessi oli astetta monipolvisempi. Se alkoi 1) kuvattavan työtehtävän dokumentoinnilla paikan päällä aidoissa työskentely- ja oppimistilanteissa. Dokumentointi tapahtui sekä valokuvaten, että termistöä

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja tehdessämme pyrimme selvittämään millaisia

muistiin kirjoittaen. Valokuvien ja kirjoitettujen muistiinpanojen perusteella 2) luotiin

kielellisiä ja kommunikatiivisia haasteita oppimis- ja työyhteisössä esiintyy. Lisäksi sel-

työtehtävästä kirjoitettu kuvaus, eräänlainen tulevan toimintaohjeen käsikirjoitus.

vitettiin työpaikalla mahdollisesti jo käytössä oleva visuaalinen kuvamateriaali, ja siihen

Tämän pohjalta tehtiin 3) ensimmäinen alustava käsivaraluonnos.

liittyvät mahdolliset lisätarpeet. Samalla saatiin muodostettua käsitystä siitä, millainen on
asiakkaan ennakkotietämys visuaalisen kuvamateriaalin käyttämisestä. Lähtötilanteessa on tärkeää selvittää, onko asiakkaalla jo kenties pohdittuna valmiiksi kuvamateriaalin
käyttöideoita, vai onko hän tilanteessa, jossa hän tietää työyhteisössä esiintyvän kommunikatiivisia ja kielellisiä haasteita, mutta hän ei varsinaisesti osaa sanoa, millainen
materiaali missä muodossa palvelisi yhteisöä parhaiten. Toimme yhteistyökumppaneidemme käyttöön oman tietämyksemme ja kokemuksemme ja kehitimme heidän kanssaan kuvamateriaalin tuottamisen prosessin. Tämä piti sisällään kokonaisidean kehittelyn, sisällölliset ratkaisut sekä valmiin kuvamateriaalin integroimisen käyttöympäristöön.
Asiakaslähtöisyyttä toteutettiin varmistamalla koko kuvamateriaalin tuottamisen ajan
riittävän tiivis yhteydenpito asiakkaisiin, joilla tässä tarkoitetaan työpajojen ja yksiköiden
esimiehiä ja ohjaajia. Näin pyrittiin varmistamaan tuotettavan kuvamateriaalin laatu ja
toimivuus oppimis- ja työympäristöissä. Toimivaa visuaalista kuvamateriaalia ei voida
tuottaa ilman asiakkaiden osallistamista. Asiakasrajapinnassa toimimalla pyrittiin pääsemään kiinni todellisiin kuvamateriaalin käyttötarpeisiin ja käyttöympäristöihin aidoissa
työelämän ja oppimisen tilanteissa. Yhteistyö alkoi asiakkaan kanssa tapahtuvasta suun-

Piirretyn aihekuvan tekoprosessi: valokuvaaminen, viivapiirros, väritetty piiros. Kuvasarjaa on edeltänyt
keskustelut asiakkaan kanssa, täydennettävään kuvasarjaan syventyminen (Kehitysvammaliiton Papunetin kuvapankki), tehtävien kuvien valinta asiakkaan kanssa ja kuvattavien työkalujen nostaminen
esiin.
Silta-Valmennusyhdistys ry, rakennuspaja, rakennusalan käsityökalujen aihekuvat. Valokuvat: Johanna
Salmi, Sari Kivimäki/ Ideogrammi.

nittelusta ja luonnostelusta ja päättyi valmiin kuvamateriaalin luovuttamiseen asiakkaalle.
Hankkeessa kehitetty yhteiskehittelyllinen toimintamalli esitellään seuraavassa.

Luonnokset ovat yhteiskehittelyn prosessissa tärkeitä työvälineitä, sillä ne antavat
asiakkaalle kuvaa siitä, mitä kuvittaja on työstämässä. Luonnos 4) käytiin läpi yhdessä työnohjaajien kanssa, ja tarkastettiin järjestys, kuvakulmat ja termistön oikeellisuus. Tässä vaiheessa myöskin tehtiin valinnat kustakin työkalusta käytettävistä
nimikkeistä: käytetäänkö työkalusta sen virallista nimikettä vaiko tässä työyhteisössä
käytössä olevaa “kutsumanimeä”. Samalla otettiin mahdolliset puuttuvat valokuvat.
Luonnosten kommentointi varmisti prosessin etenemisen oikeaan suuntaan alusta
alkaen. Lisäksi käyttäjien kommentit avasivat meille yhä paremmin ja monipuolisemmin sitä kontekstiä, jossa toimintaohjeita tultaisiin käyttämään.
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Läpikäydyn, korjatun käsivaraluonnoksen perusteella 5) tehtiin ensimmäinen tai-

6.2.2 Koekäyttö ja palaute

tettu työversio, jota 6) ohjaajat kommentoivat. Lisäksi 7) sovittiin, minkälaisessa
muodossa ohje toimitetaan: käyttötapa, tulostuskoko, laminointi, sijoitus käyttöpaikassa.

Edellä kuvatun mukaisesti tuotettu kuvallinen materiaali luovutettiin yhteistyökumppaneiden työpaikoille ja -pajoille koekäyttöön. Koekäytöt toteutuivat Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Iiris Pron työllistämisyksikössä, Silta-Valmennusyh-

8) Korjattu valmis materiaali lähti koekäyttöön työpaikoille ja työpajoihin. 9)
Koekäyttöjakson jälkeen ohjeen käyttäjiltä (työnohjaajat, työntekijät ja oppijat) pyy-

distys ry:n Silta-Auto opetuskorjaamolla, Silta-Puun rakennus- ja pintakäsittelypajalla
sekä Espoossa Palvelukoti Koivu ja Tähden pesulassa.

dettiin palautetta ja kehittämisideoita sekä materiaalin sisällöstä, että työympäristöön sijoittamisen ratkaisuista. Tämän jälkeen 10) materiaalia tarvittaessa vielä
muokattiin.

Koekäyttöjaksoilta kerättiin palautetta sekä kuvamateriaalin sisällöllisestä toimivuudesta, että materiaalin työympäristöön integroimisen onnistumisesta. Palaute
kerättiin haastattelemalla, ja sitä pyydettiin sekä työnohjaajilta (ammattilaisnäkökulma) että työntekijöiltä (käyttäjänäkökulma). Materiaalin monipuolinen tarkastelu toi
syvyyttä tuotetun kuvamateriaalin laadun arviointiin ja kehittämiseen. Materiaalin
sisältöä tai sen kokoa tai kiinnitysratkaisua muutettiin palautteessa esiin tulleiden
toiveiden mukaan. Kokeilemisen ja asiakaspalautteen kautta pyrittiin pääsemään
mahdollisimman toimiviin ratkaisuihin.

Työprosessi: Työntehtävän dokumentoinnin, muistiinpanojen ja valokuvien perusteella kirjoitettiin tekstikäsikirjoitus (vasemmalla), josta tehtiin ensimmäinen toimintaohjeen luonnos. Luonnos käytiin autopajan opettajan kanssa läpi (keskimmäiset
kuvat), ja kommentointien perusteella tehtiin ensimmäinen taitettu luonnos (oikealla).
Silta-Valmennusyhdisty ry, Silta-Auto opetuskorjaamo, rengaskoneen toimintaohje. Valokuva: Johanna Salmi/Ideogrammi.

Rengaskone
Painojen poistaminen
- Lyöntipaino väännetään pois
- Liimapaino poistetaan vääntämällä.
- Työkalu: rengaspihdit (kuva 495)
Venttiilin avaaminen
- Venttiliavain (196)
- Venttiilin hattu pyöritetään irti
- ventiilin sielun irroitus
- ilma poistuu renkaasta
Vanteiden alkuirrotus
- Nosta rengas rengaskoneen oikealle sivulle renkaan ulkopuoli oikealle päin
- giljotiinin terä osuu kumin ja vanteen väliin
- vedä kahvasta giljotiinin terä kiinni renkaaseen
- paina giljotiinipoljinta – giljotiini irrottaa renkaan vanteesta
- irrota rengas ja käännä se
- vedä kahvasta giljotiinin terä kiinni renkaaseen
- paina giljotiinipoljinta – giljotiini irrottaa renkaan vanteesta
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7 Kuvien toteutustapoja
7.1 Piirroskuva vai valokuva
Kommunikaatiota tukevaa kuvamateriaalia voi toteuttaa valokuvina, viivapiirroksina
tai näiden yhdistelminä. Kuvien tulisi olla selkeitä, helposti luettavia ja tunnistetta-

Piirroskuva toimii myös tilanteissa, joissa tarvitaan abstraktien asioiden kuvittamista. Kuvan sisältö voi välittyä katsojalle helpommin, jos hän pystyy samaistumaan
kuvassa esitettyihin asioihin. Kommunikaatiokuvia tehtäessä sekä käytettäviä kuvia
valittaessa tulisi ottaa huomioon oletettu vastaanottaja. Aikuisille kuvanlukijoille ja
-käyttäjille tarkoitettu materiaali ei saisi olla tyyliltään lapsellista, vaan sen tulisi olla
käyttäjää kunnioittavaa.

via (Hepola & Vaaraniemi 2013,15; Leskelä 2019, 205). Kuvat, yhteinen kielemme
-hankkeessa laite- ja tilakohtaiset ohjeet toteutettiin grafiikalla lisätyin valokuvin, kun
taasen yleisluontoisemman toiminnan selostamista tuettiin piirrosmateriaalilla. Valokuvaamisesta, visuaalisen materiaalin piirtämisestä ja kuvankäsittelystä vastasi Sari
Kivimäki.
Valokuva on tarkka esitys kohteesta. Valokuva sitoo kuvattavan asian kuvauspaikkaan, ajankohtaan (aamu/ilta) ja aikakauteen (kuvan ympäristö, henkilöiden vaat-

7.2 Piirroskuvan viivahierarkia
Kuvan hahmottamista helpottaa, jos sen ääriviiva on muita viivoja paksumpi. Ääriviivan ja kuvan muiden viivojen välisten paksuuserojen eli viivahierarkian tulee olla
selkeä ja looginen. Toisaalta viivat eivät saa olla liian paksuja, jotta kuva ei pienikokoisena mene tukkoon.

teet). Valokuvaan voidaan lisätä tarpeen mukaan erilaisia graafisia elementtejä, kuten nuolia, ympyröitä tai piirroselementtejä.
Piirroskuva on valokuvaa pelkistetympi ja mielletään helpommin kuvattavan kohteensa yleisesityksenä. Piirtäessään piirtäjä korostaa olennaista asiasisältöä miettimällä kuvakulmaa, rajaamalla, korostamalla olennaista ja jättämällä epäolennaisuuksia pois. Ylimääräinen visuaalinen sisältö voi hajottaa kuvan lukijan huomion
kiinnittymistä (Leskelä 2019, 205). Samalla piirtäjä tuo kuvaan mahdollisia lisäviestejä: esimerkiksi positiivista asennetta ilmeen kautta tai monikulttuurisuutta vaikkapa
hahmon ulkoisen olemuksen kautta.
Viivapiirroksessa paksu ääriviiva tulee kuvan hahmottamista, tietoarvoltaan kevyempi asia esitetään
ohuemmalla viivalla (hiusviiva).
Kuvat, yhteinen kielemme -hanke.

7.3 Värit
Väri on osa kokonaisuutta: tarvitaanko yksiväristä viivapiirrosta, vai toimiiko värikuva
tilanteessa paremmin. Myös käytännön reunaehdoilla on merkitystä, kuten vaikkapa sillä, että voidaanko tulostaa väritulosteita vai pitääkö tulla toimeen harmaasävytulosteilla.
Värillä on aina oma viestinnällinen roolinsa, jonka kautta voidaan välittää laajojakin
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia viestejä. Värivalintojen ja pienten yksityiskohtien kautta voidaan ottaa huomioon tai nostaa esille erilaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia
seikkoja. Värit antavat osaltaa meille mahdollisuuden monipuolistaa kuvastoa, jolla
esitämme yhteisöjämme ja yhteiskuntaamme.
Värien avulla on helppo myös nostaa ja tehostaa olennaisia osia ja yksityskohtia ja
kiinnittää siten tarkastelijan huomio niihin. Väreihin kiinnitettyjä mielleyhtymiä kannattaa noudattaa, esimerkkinä vaikkapa punainen kiellon ja vaaran merkkinä ja vihreä
hyväksynnän merkkinä - tai haastaa niitä, piirtää pojalle vaaleanpunaiset vaatteet ja
Rakentajat, rakennuspuusepät, timpurit. Kuvat, yhteinen kielemme -hanke.
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pukea tyttö tummansiniseen.
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7.4 Piirroskuvan viestin tukeminen hahmon avulla

7.5 Viestin tukeminen graafisin elementein

Visuaalisessa materiaalissa sisältöä voidaan välittää myös henkilöhahmojen kaut-

Valokuvien kautta välittyy niiden esittämien asioiden ulkonäkö ja sijainti selkeäs-

ta. Hahmot tuovat kerrontaan samaistumisen kohteen, niiden kehonkieli ja asennot

ti. Graafisten elementtien avulla saadaan valokuviin lisättyä paikkaan, liikkeeseen

kuvaavat tunnetiloja ja/tai toimintaa, samalla kun katse ohjaa katsojan katsetta. Hen-

ja suuntaan liittyvää informaatiota. Graafisia elementtejä ovat esimerkiksi ohjaavat

kilöhahmoja luotaessa tulee ottaa huomioon kulttuurinen tausta, sukupuoli vai suku-

sanat, numerot, viivat ja nuolet, ympyrät ja valokuvien päälle liitetty piirretty aineisto.

puolettomuus, vaatetus, ulkonäkö ja ikä. Hymyilevän hahmon piirtäminen on valinta,
hahmo toimii sekä kommunikaation ja toiminnan tukena, että pyrkii välittämään ympärilleen positiivista vaikutusta.

Valokuvien ja muun graafisen materiaalin asettelu päällekkäin on mahdollista kuvakäsittely- ja taitto-ohjelmissa, sekä esitysohjelmissa kuten MS PowerPoint tai Google
Slides. Viimeksi mainituista löytyy myös kelpo määrä valmiita nuolia ym. graafisia

Kuvasarjoissa, joissa kuvataan yleistä toimijaa, tarina kannattaa rakentaa samana

elementtejä. Jotta kuvan, esimerkiksi alla olevan kuvasarjan osoittaavan käden saa

pysyvien piirroshahmojen ympärille. Jos taasen halutaan esittää samanaikaisia, ris-

sellaisenaan valokuvan päälle, tulee se olla tallennettu läpinäkyvällä taustalla sitä

tikkäisiä tai yleisiä toimintoja, niin silloin sisältö voidaan esittää useamman hahmon

tukevaan kuvamuotoon, esimerkiksi png-muotoon.

avulla.

”Kännykän käyttö on kielletty”, visuaalinen esitys.
Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC, kuvankäsittely Sari Kivimäki/ Ideogrammi.

Graafisia elementtejä valokuvien päällä. Missä asennossa käden tulisi olla? Pitäisi kämmenselän olla katsojaan päin, niin kuin käsi olisi painaessaan nappia? Kuvaan valittiin käsi, joka
osoittaa oikeaa nappia, osin siksikin, että siinä asennossa käsi peitti kuvan hallintalaitetta
vähiten.
Alakuvassa vasemmanpuoleinen kuva kertoo, mistä salpa löytyy, ja oikeanpuoleinen selkiyttää salvan käyttämistä.
Silta-Valmennusyhdistys ry, rakennuspaja, nosto-oven käyttöohjeet.

”Kännykän käyttö on kielletty”, pidemmälle avattu versio.
Kuvasarja tuo esille sen, mitä kaikkea kännykän käytöllä tarkoitetaan: työtilassa ei saa puhua puhelimeen, viestiä puhelimella eikä ottaa sillä valokuvia. Viestin kiellosta ja rajoituksesta huolimatta kuva on
tunnelmaltaan positiivinen.
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Iiris Pro -toimintakeskus. toiminnan yleiset säännöt.

28

29

7.6 Olemassa oleva kuvamateriaali
Uutta kuvakommunikaatiomateriaalia suunniteltaessa kannattaa selvittää jo olemassa oleva, vapaasti käytettävissä ja muunnettavissa oleva materiaali. Vapaata
materiaalia löytyy verkon kuvapankeista. Myös Kehitysvammaliiton Papunetin kuvapankin materiaalia voi vapaasti muunnella ja jatkokehittää, kunhan ei hyödynnä
materiaalia liiketaloudellisesti, kertoo alkuperäisen kuvan tekijän ja lähteen ja jakaa
tuottamansa uuden materiaalin samoilla ehdoilla (Papunet 2020b).

8 Koulutus

Jo olemassa oleva, hyvälaatuinen ja toimiva materiaali voi toimia myös tuotettavan
materiaalin referenssinä. Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa piirrettiin uusia ra-

Yhteiskehittely yhteistyökumppaneiden työhönohjaajien ja työvalmentajien kanssa

kennus- ja pintakäsittelyalan työkalujen aihekuvia. Työ aloitettiin Silta-valmennusyh-

oli hedelmällistä, ja kuvakommunikaation käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä pyrittiin

distyksen työnohjaajien kanssa tehdyllä sanastotyöllä. Sanastoa verrattiin Papunetin

välittämään heille osana kokonaisprosessia. Merkittäviä oppimisen hetkiä meille kai-

kuvapankissa jo olevaan kuvastoon, jotta saatiin selville olemassa olevat kuvat ja

kille olivat tuotetun kuvamateriaalin koekäyttöjaksot ja niiltä saatu palaute.

niiden toteutustekniikka ja tyyli. Tämän jälkeen piirrettiin puuttuvat aihekuvat jo oleHankkeen aikana kuitenkin kypsyi ajatus myös yhteistyökumppaneita laajemmalle

massa olevien kuvien kanssa yhteensopivalla tyylillä.

suunnatusta koulutustoiminnasta, ja aiheen tiimoilta käynnistettiin yhteistyö osatyökykyisten työelämäosallisuutta tukevan Vates-säätiö sr:n kanssa. Toteutimme yhteistyössä Vates-säätiön kanssa kaksi eri työpajatyyppistä koulutusta. Koulutus oli
suunnattu ohjaus- ja valmennustyötä tekeville työ- ja työhönvalmentajille sekä eri
organisaatioissa toimiville työpaikkaohjaajille, ja sitä mainostettiin sekä Vates-säätiön työelämäverkostoissa, että Kuvat yhteinen kielemme -hankkeen omissa verkostoissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Työpajat toteutettiin Vates-säätiön
Työhönvalmennuksen

Teemapäivillä

kesäkuussa

2019 (13 osallistujaa) ja Työllisyyden kehittämispäivillä marraskuussa 2019 (4 osallistujaa). Useamman
kerran vuodessa toteutettavat Työhönvalmennuksen
Teemapäivät ovat osa Vates-säätiön koordinoiman
työhönvalmennuksen ammattilaisverkoston toimintaa.
Koulutuksessa syvennyttiin kuvaan viestintävälineenä ja pohdittiin sen tehokkuutta ja kielirajat ylittävää
toimivuutta. Osanottajille esiteltiin Kuvat, yhteinen
kielemme -hanketta, avoimia kuvapankkeja, sekä
Kehitysvammaliiton tarjoamia ilmaisia työkaluja, kuvatyökalua ja Papuri-verkkokirjaa. Vates-säätiön kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen esitteli työhönOlemassa olevan kuvapankin täydentäminen, puuttuvan kuvamateriaalin tuottaminen
yhteensopivalla tyylillä.
Vasemman puoleiset kuvat:
Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio
Palao / ARASAAC.
Oikean puoleiset kuvat:
Kuvat, yhteinen kielemme -hanke,
Sari Kivimäki/ Ideogrammi.
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Vates-säätiö, työhnvalmentajien verkoston
Työhönvalmennuksen teemapäivät kesäkuuss 2019. Koulutusta vetämässä Sari Kivimäki.
kuva: Johanna Salmi/ Ideogrammi.
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valmentajien työtehtävien arviointiprosessia, jonka jatkoksi esittelimme osallistujille
työkaluja visuaalisten toimintaohjeiden itsenäiseen toteuttamiseen. Käytimme ohjeiden
taittamiseen Microsoftin Powerpoint-ohjelmaa. Tekemällä oppii -periaatteen mukaisesti
osallistujat tekivät opetuksen edetessä omat toimintaohjeensa ja kokeilivat heti esiteltyjä työkaluja. Koulutuspäivän aikana osallistujat saivat mahdollisuuden tutustua myös
hankkeen kiertonäyttelyyn, joka pystytettiin koulutustilan läheisyyteen.

9 Tiedottaminen
9.1 Artikkelit ja verkkosivut
Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen toiminnasta ja kuvakommunikaation mahdollisuuksista osana työhönvalmennuksen ja oppimisen tukea julkaistiin hankkeen
aikana viisi artikkelia työelämätoimijoiden, vammaisjärjestöjen ja tulkkaus- ja käännösalan asiantuntijoiden printti- ja verkkojulkaisuissa.
Ajankohtaisviestintä toteutettiin Sari Kivimäen ja Johanna Salmen Ideogrammi-työyhteisön verkkosivujen ja blogin (www.ideogrammi.fi) sekä Facebook-sivun kautta.
Verkkosivuilla esiteltiin hankkeen aikana tehtyä kuvamateriaalia, kerrottiin näyttelytoteutuksista sekä kirjoitettiin hankkeen blogia. Blogeissa käsiteltiin hankkeen toimintamallia, kuvamateriaalin tuottamisen vaiheita, graafisia ratkaisuja sekä visuaalisen
kuvamateriaalin yhteiskunnallista merkitystä. Facebook-sivun kautta toiminnasta
viestittiin säännöllisesti, ja myös blogipostaukset laitettiin jakoon. Ideogrammi-työryhmän
verkkosivuilla ja Facebook-sivulla tuotettu
materiaali pysyy esillä myös hankkeen loppumisen jälkeen.

Vasemmalla hankkeesta julkaistuja artikkeleita erilaisissa printti- ja verkkojulkaisuissa.
Oikealla kuvakaappaus Ideogrammin Facebook-postauksesta syksyltä 2018.
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9.2 Kiertonäyttely kuvakommunikaatiosta
Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen toiminnassa fokus oli nimenomaisesti tiedot-

Osassa näyttelyitä järjestettiin lisäksi luentotyyppinen tilaisuus, jolloin yleisöllä tar-

taa kuvakommunikaation käyttömahdollisuuksista työskentelyn, opiskelun ja työhön-

joutui mahdollisuus kuulla tarkemmin näyttelyn sisällöistä ja kysyä mieleen tulevia

valmentamisen tukemisessa, mutta sinällään kuvakommunikaation käyttömahdol-

kysymyksiä esimerkiksi kuvamateriaalin käyttöön ottamisen tavoista omassa orga-

lisuudet ja -tilanteet ovat rajattomat. Tältä pohjalta hankkeen aikana syntyi ajatus

nisaatiossa. Luentotilanteissa oli mukana näyttelyä täydentävää oheismateriaalia,

kertoa kuvakommunikaatiosta työskentelyn ja opiskelun tukena myös yleisemmin.

toteutuneita toimintaohjekansioita ja muuta materiaalia konkreettisesti nähtävänä ja

Idean toteutustavaksi valittiin kiertonäyttely, ja toteutuspaikoiksi pääkaupunkiseudun

tutustuttavana.

kaupunginkirjastot ja ammattikorkeakoulujen kirjastot ja oppimistilat. Tavoitteena oli
tavoittaa ihmisiä laajemmin, ja saattaa tietoa kuvien käytön mahdollisuuksista myös
hoiva-, sosiaali- ja tulkkausalan AMK-opiskelijoille ja opettajille.

Matkalla rakentamaan Laurea-ammattikorkeakoulun näyttelyä huhtikuussa 2019.
1.4.-30.4.2019            Viikin kirjasto, Helsinki

Näyttelyssä esiteltiin erilaisia kuvamateriaaleja ja niiden tekemisen prosessia,
avattiin yhteiskehittelyn ideaa ja kuvakommunikaation käyttömahdollisuuksia työ- ja
opiskeluympäristöissä. Visuaalisen tukimateriaalin koekäytöstä esiin saatuja tuloksia
esiteltiin sekä työohjaajien ja -valmentajien että työntekijöiden ja sellaisiksi valmentautuvien näkökulmasta. Lisäksi näyttelyissä esiteltiin lyhyesti hanke, sen toteuttajat,
yhteistyökumppanit ja rahoittaja.

1.4.-18.4.2019             Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksen kirjasto, Espoo
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27.5. – 7.6.2019         Oltermannikeskuksen aula, Käpylä, Helsinki
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Kaiken kaikkiaan näyttely kiersi huhtikuusta lokakuuhun 2019 pääkaupunkiseudulla
viidessä kaupunginkirjastossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa. Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin-kampuksen kirjastossa näyttely tavoitti sosiaali-, terveysja tulkkausalan opiskelijoita, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tulkkausalan,
yhteisöpedagogian ja kulttuurituotannon opiskelijoita ja Metropolian Myllypuron
kampuksella muun muassa sosiaali-, terveydenhoitotyön-, vanhustyön ja toimintaterapian opiskelijoita. Lisäksi näyttely vieraili Espoon Otaniemessä Laurea-ammattikorkeakoulussa, jossa opiskelee muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.
Edellä mainitun lisäksi näyttely oli osa Vatesin Työelämän kehittämispäiviä ja vieraili
Vantaan Kuurot ry -Vanda Döva rf:n yhdistysillassa. Hankkeen päättymisen jälkeen
23.4- 4.5.2019 Hakunilan kirjasto, Vantaa

12.8-7.9.2019  Etelä-Haagan kirjasto, Helsinki
Näyttelysuunnitelma ja toteutus. Kuvassa myös näyttelyn palautelaatikko.

näyttely on ollut joulukuussa 2019 osa Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen

20.8.2019 Vantaan Kuurot ry - Vanda Döva rf, yhdistysilta
23.9.-11.10.2019  Humanistinen ammattikorkeakoulu, Valkea talo, Helsinki
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erityisopetuksen Menetelmä- ja materiaalitoria, ja vieraillut vielä maaliskuussa 2020
Turun Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Näyttely toteutettiin kahtena eri versiona, seinälle ripustettavana posteriversiona
sekä itsenäisesti seisovina näyttelyvuotina, jotta se saatiin muunnettua erilaisiin
näyttelytiloihin. Näyttelyn sisältöä päivitettiin hankkeen etenemisen aikana, jotta
hankkeessa saatuja tuloksia saatiin siihen mukaan. Toteutuksista Kallion kirjastossa syyskuussa 2019 ollut näyttely oli sisällöltään laajin, ja sen alkamista juhlistettiin
avajaistilaisuudella. Kallion kirjaston näyttelyn posterit löytyvät Ideogrammin verkkosivuilta osoitteesta https://www.ideogrammi.fi/ladattavat/.

14.10-1.11.2019 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kalasatama, Helsinki
11.11-1.12.2019  Entressen kirjasto, Espoo
4.11-22.11.2019  Metropolia-ammattikorkeakoulu, Myllypuro, Helsinki

23.9-11.10.2019 Kallion kirjasto, Helsinki
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Hankkeen yhteiskehittelyllinen toimintatapa ulotti juurensa myös osaksi näyttelytoteutuksia. Jokaiseen näyttelyyn oli sijoitettu joko palaute- ja kehittämislaatikko, tai
kirja johon näyttelyvieraiden toivottiin antavan sekä palautetta että kehittämisideoita.
Palautteen ja kehittämisideoiden kautta saatiin arvokasta tietoa kuvamateriaalin
tarpeesta ja käyttöympäristöistä.

10 Toiminnasta saatua palautetta
Kuten jo alaluvussa 6.2.2 mainittiin, tuotetun aineiston koekäyttöjaksoilta kerättiin
palautetta sekä työnohjaajilta että ohjattavilta. Palautetta pyydettiin kuvamateriaalin
sisällöllisestä toimivuudesta, että työympäristöön integroimisen onnistumisesta. Seuraavaan on koottu aineistosta saatu palaute ja siitä tehdyt havainnot.

10.1 Palautetta työpaikoilta ja pajoilta
Työnohjaajat:
•

Visuaalinen kuvamateriaali nopeuttaa, tehostaa ja tukee työhön perehdyttämistä

•

Työtehtävään on mahdollista tutustua ennen työpisteelle menoa, mikä vapauttaa työpistesidonnaisuudesta ja mahdollistaa asiaan tutustumisen rauhassa
etukäteen.

•

Visuaalinen kuvamateriaali tukee ohjaamista työpisteellä, mikä rentouttaa ohjaustilanteita.

•

Visuaalinen ohje tukee työntekijän itsenäistä ongelmanratkaisua, mikä yhdessä
perehdytyksen tehostumisen kanssa säästää ohjaajan työaikaa.

•

Visuaalinen kuvamateriaali antaa lisää keinoja työskentelyn ohjaamiseen ja tukee monikanavaista kommunikaatiota: kaikkea ei tarvitse puheella tai viittoen
selittää, kun ohjetta ja kuvia osoittamalla ja eleiden avulla voidaan saada var-

Reittiohjeet Kallion kirjaston näyttelyyn, valokuvasarja, teksti ja graafiset elementit. Kuvasarjat on julkaistu Ideogrammin blogissa ja Facebook-sivulla. Hissin nappulaa painava käsi on sama kuvaelementti,
jota on käytetty sivuilla 19 ja 29 olevissa toimintaohjeissa.

muus ymmärryksestä.
•

Visuaalinen materiaalin tekeminen vaatii tehtävän tarkkaa analysointia, samalla
kun ohje itsessään tuo työn osa-alueet näkyviksi.

•

Edellä mainitut seikat helpottavat myös työtehtävien opinnollistamisen prosessia. Visuaalisen materiaalin kautta tulee selkeämmin ilmi, mitä työvaiheet todellisuudessa sisältävät ja mitä kaikkea tulee hallita, jotta työ onnistuu.

•

Visuaalisen toimintaohjeen vaatima työtehtävän analysointi tuo esille myös
mahdolliset erot eri ohjaajien antamassa ohjeistuksessa. Tekoprosessin kautta
myös ohjeistus yhtenäistyy.

•

Visuaalinen kuvamateriaali helpottaa työtehtävien jakotilanteita, yhtä lailla kuin
tehtävien tekemisen tarkastamista.
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10.3 Palautetta kiertonäyttelystä
Kiertonäyttelyn näyttelytoteutusten yhteyteen oli sijoitettu palaute- ja kehittämislaatikko tai kirja, johon palautetta ja ehdotuksia visuaalisen kuvamateriaalin kehittämiseksi saattoi jättää. Palautteessa näyttelyä ja sen kautta toteutunutta visuaalisen
kuvamateriaalin käytön tiedottamista kuvattiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Palautelaatikkoon jätetty yhteydenottopyyntö johti myös uuteen yhteistyöhön, jossa Ideogrammi-työryhmä toteuttaa Metropolia-ammattikorkeakoulun Puuttuva pala -hankkeessa
toteutettavan työtehtävien arviointityökalun visuaalisen ilmeen (Ideogrammi 2020).

Palautepostilaatikko.
Valokuva: Johanna Salmi/ Ideogrammi.

Työntekijät:
•

Visuaalinen materiaali antaa lisää keinoja ohjauksen vastaanottamiseen

•

Materiaali tukee työtehtävien hahmottamista, oppimista ja muistamista

•

Visuaaliset ohjeet mahdollistavat omatoimisen pohdinnan – ei heti tarvitse kysyä
muilta.

•

Hahmotettuaan työtehtävänsä työntekijä/ohjattava voi visuaalisen ohjeen avulla
myös selittää sitä muille ja tukea täten koko työyhteisön työskentelyä.

•

Itsenäisen toiminnan mahdollistaminen tukee itsetuntoa ja mielialaa.

•

Visuaaliset ohjeet ja kuvan ja sanan yhdistelmät tukevat kielen oppimista.

10.2 Palautetta kuvamateriaalin käytön koulutuksesta
Yhteistyössä Vates-säätiön kanssa järjestetystä Työhönvalmennuksen Teemapäivästä saatiin myös palautetta. Palaute kerättiin ja käsitteltiin Vates-säätiö toimesta.
Palautteessa koulutusta kuvattiin käytännön läheiseksi ja tarpeelliseksi. Teemapäivään osallistui kolmetoista henkilöä. Kysyttäessä teemapäivän hyötyä omaan työhön
arvio 77% päivän olleen erittäin hyödyllinen ja 23% melko hyödyllinen. Osallistujat
mainitsivat koulutuspäivän hyödyiksi muun muassa kuvallisten ohjeiden tekoa helpottavien vinkkien saamisen, kuvien hyödyn ja tarpeellisuuden oivaltamisen, oman
osaamisen täydentämisen, ja työkalujen saamisen työohjeen tekemiseen.
42
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11 Havainnot, yhteiskunnallinen merkitys
ja jatkokehittäminen

Lukuisat keskustelut yhteistyökumppaneiden, työnohjaajien ja työntekijöiden sekä
eri organisaatiossa toimivien osatyökykyisten opiskelu- ja työelämäosallisuutta tukevien henkilöiden kanssa toivat vahvasti esiin visuaalisen kuvamateriaalin tarpeen
eri asiakasryhmien ohjauksessa ja tukemisessa. Kuvamateriaalin käytön juurruttamiseksi tulisi materiaalin käytön koulutusta laajentaa yhä useammille työpaikoille ja

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen aikana syntyi yhteensä seitsemän visuaalista
toimintaohjetta neljään työllistämis- tai opiskeluyksikköön, sekä lisäksi erillisiä ohjetauluja eri tilanteisiin. Näiden lisäksi syntyi yli 200 opiskelua ja työelämää tukevaa
aihe- tai toimintakuvaa. Toimintaohjeet ja ohjetaulut ovat toimipaikoissaan edelleen
käytössä, ja aihe- ja toimintakuvat on luovutettu Kehitysvammaliiton Papunetin verkkopohjaiseen kuvapankkiin, josta se on kenen tahansa maksuttomasti hyödynnettävissä. Verkkopohjaisena kuvamateriaali saavuttaa valtakunnallisen laajuuden, ja on
siten moninaisten koulutus- ja työelämätahojen käytettävissä.

työyhteisöihin.
Työpajoille toteuttamamme visuaaliset ohjeet toivat tekemisen ja työn osa-alueet
näkyväksi sekä ohjattaville että ohjaajille. Samalla työyhteisön toimintatapoja voitiin
yhtenäistää ja vakiinnuttaa. Ohjeet helpottivat työhön tutustumista, sen oppimista
ja ohjaamista ja sen itsenäistä suorittamista. Visuaaliset ohjeet myös mahdollistivat
ohjattavien keskinäisen tuen ja vuorovaikutuksen. Madaltaessaan kielellisiä esteitä
ja tukiessaan eleiden ja osoittamisen käytön lisäämistä visuaalinen ohje tuo koko
työyhteisöä yhteen ja toimii osaltaan opiskelun ja työelämäosallisuuden rakentajina.

Tuotetun visuaalisen materiaalin lisäksi hankkeessa kehittyi visuaalisen materiaalin
tuottamisen prosessi, jossa asiakkaiden osallistamisella oli merkittävä rooli. Heidän
merkittävän osallistumisensa kautta työ- ja opetusyhteisön tarpeet tulivat esille, kuvattavien työtehtävien analyysissä päästiin riittävän syvälle ja materiaalin toimivuuteen päästiin kiinni. Työnohjaajien työkuorma on melkoinen ja aika kortilla, ja arvostamme suuresti Kuurojen palvelusäätiön, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten
Iiris Pro -työllistämiskeskuksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen työntekijöiden hankkeellemme antamaa työ- ja pohdintapanosta.
Visuaalisen kuvamateriaalin käytön laajempi kouluttaminen yhteistyöyksiköissä
osoittautui kiireisessä arjessa haastavaksi. Yhteistyön käynnistyminen Vates-säätiö
sr:n kanssa tarjosi hienon mahdollisuuden järjestää suoraan työn- ja työhönohjaajille
suunnattu koulutus. Koulutuspäivästä saatu palaute oli rohkaisevaa, ja toi esiin visuaalisen materiaalin tuoman hyödyn ja tarpeen työkentillä.
Hankkeen tiedottamisen paikkoina toimivat Ideogrammi-työryhmän verkkosivut, eri
alojen lehdissä julkaistut lehtiartikkelit ja visuaalista materiaalia ja sen käyttämisen
tapoja esittelevä kiertonäyttely. Toiminnan kuvausta ja pohdintaa sekä taustoja valoittavat blogipostaukset säilyvät Ideogrammin verkkosivuilla, samoin kuin kiertonäyttelyn Kallion kirjaston näyttelyyn toteutetut posterit. Myös näyttely on kiertänyt uusissa
paikoissa vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.
Yhteiskehittelyn toimintamallin mukaisesti kehittämistyö voi tapahtua hankkeen
sisällä tai laajentua sen ulkopuolelle. Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa laajensimme yhteistyökumppanuutta, hankkeen “asiakkuutta” myös ulkopuolisiin toimijoihin, kuten Vates-säätiöön tai kaupunginkirjastoihin ja oppilaitoksiin ja niiden asiakkaisiin, opiskelijoihin ja opettajiin. Näin saatoimme mahdollisimman laajasti toteuttaa
hankkeen alkuperäistä tavoitetta tiedottaa kuvakommunikaatiosta ja visuaalisen kuvamateriaalin käytöstä opiskelu- ja työelämän tukimateriaalina.
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Toiminta Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa keskittyi tiedollisen saavutettavuuden parantamiseen ja työelämäosallisuuden mahdollistamiseen. Sekä toimintatavat
että tuotetut materiaalit olivat hyvin käytännönläheisiä, käytännön tarpeista lähteviä
ja käytännössä testattuja. Yhteiskehittelyllisen toimintatavan mukaisesti tekemisen
prosesseissa pyrittiin yhteistyökumppaneiden vahvaan osallistamiseen, ja iloksemme meidät ja asiamme otettiin hyvin vastaan. Nyt onkin aika kiittää.

12 Kiitokset
Kuvat, yhteinen kielemme -hanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman ar-

Haluamme lausua lisäksi kiitoksemme kaikille niille ammattikorkeakouluille

vokkaita yhteistyökumppaneitamme, joiden asiantuntemus, kokemukset ja huomiot

ja kirjastoille, joissa kuvakommunikaatiota ja sen hyötyjä työelämälle esitte-

visuaalisen kuvamateriaalin tuottamisen prosessin eri vaiheissa auttoivat meitä mat-

levä näyttelymme vieraili. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia heitä, jotka osal-

kallamme kohti hankkeen päämäärää: avoimesti saatavilla olevaa, mahdollisimman

listuivat materiaalin tuottamisen ja käytön kehittämisen prosessiin jättämällä

hyvin työelämää palvelevaa kuvamateriaalia.

palautetta näyttelyn yhteydessä sijainneisiin palautelaatikoihin.

Esitämme lämpimät kiitoksemme yhteistyökumppanimme Kehitysvammaliiton Pa-

Osoitamme kiitoksemme myös Vates-Säätiötä sr:lle, jonka

punetin ja Tikoteekin henkilöstölle, jonka asiantuntemus auttoi ja tuki meitä monenlai-

kanssa yhteistyö käynnistyi hankkeen aikana. Vates-Säätiö sr

sissa kuvamaailmaan liittyvissä asioissa. Lisäksi Papunetin kuvapankin kautta mah-

avasi meille mahdollisuuden jakaa hankkeen tuloksia suoraan

dollistui kuvamateriaalin saattaminen avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi.

työelämässä toimijoille, kuten työnohjaajille ja työhönvalmentajille.

Lisäksi kiitämme yhteistyökumppaneitamme Kuurojen Palvelusäätiö sr:ää ja Silta-Valmennusyhdistys ry:tä aitojen työelämäympäristö-

Erityisen kiitoksen haluamme osoittaa hankkeen ra-

jen tarjoamisesta kuvamateriaalin kehittämiseksi ja mate-

hoittajalle Suomen Kulttuurirahastolle, joka osoitti meil-

riaalin koekäytön mahdollistamiseksi. Haluamme lausua

le luottamusta mahdollistamalla tarvittavan rahoituk-

kiitoksemme myös työpajoilla ja työpaikoilla toimiville

sen.

työnohjaajille ja oppijoille, jotka olivat korvaamaton

Lopuksi haluamme ilmaista kiitoksemme

osa kuvamateriaalin yhteiskehittelyllistä työsken-

kaikille niille tahoille ja henkilöille, jotka ovat

telymetodia. Asiantuntijuutenne, kokemuksenne

tavalla tai toisella olleet mukana toteuttamas-

ja havaintonne antoivat meille mahdollisuuden

sa Kuvat, yhteinen kielemme -hanketta.

kuvamateriaalin toimivuuden kehittämiseen. Lämmin
kiitos Silta-Valmennusyhdistyksen Rakennuspajan,
Pintakäsittelypajan ja Silta-Auton opetuskorjaamon väelle, Kuurojen Palvelusäätiö sr:n
yhteistyötahojen Helsingin ja Uudenmaan

Lämpimästi kiittäen,
Helsingissä 15.12.2020

näkövammaiset ry Iiris Pro -työllistämisyksikön
työnohjaajille ja oppijoille, sekä Uudenmaan
vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry Palvelutalo
Koivun ja Tähden pesulan henkilöstölle.
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1.4.-18.4.2019       Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksen kirjasto,
Espoo

Liite 3: Kuvaliite

Seuraavilla sivuilla on kooste aihekuvista, jotka piirrettiin Kuvat, yhteinen kielemme
-hankkeessa. Kuvia on yhteensä 238 kpl eri väriversiot mukaan lukien: värillisistä on
mahdollisuuksien mukaan tehty mustavalkoversiot ja osasta myös harmaasävyversio. Kokonaisuus toimitettiin Kehitysvammaliiton Papunetin kuvapankkiin helmikuus-

23.4- 4.5.2019

Hakunilan kirjasto, Vantaa

27.5. – 7.6.2019

Oltermannikeskuksen aula, Käpylä, Helsinki

12.8-7.9.2019

Etelä-Haagan kirjasto, Helsinki

20.8.2019

Vantaan Kuurot ry - Vanda Döva rf, yhdistysilta

23.9-11.10.2019

Kallion kirjasto, Helsinki

23.9.-11.10.2019

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Valkea talo, Helsinki

14.10-1.11.2019

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kalasatama, Helsinki

11.11-1.12.2019

Entressen kirjasto, Espoo

4.11-22.11.2019

Metropolia-ammattikorkeakoulu, Myllypuro, Helsinki

sa 2020.

----

11.12.2019

Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen erityisopetuksen
Menetelmä- ja materiaalitori

11.3.-3.6.2020
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Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kupittaa, Turku
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