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1 Johdanto 
 

Taisin jo yläasteella aavistaa, että tulevaisuudessa minulla tulee olemaan paljonkin 

tekemistä kirjojen kanssa. Suhteeni kirjoihin oli jonkin aikaa tauolla, kunnes 

ammattikorkeakoulussa suoritin kuuden kuukauden työharjoitteluni Like Kustannus 

Oy:ssä, ja siellä huomasin viihtyväni erittäin hyvin myös kirjamaailman toisella puolella, 

taittajana. Ammatillisen kehitykseni kulkuun sopi luontevasti työharjoittelun jatkeena 

kirja. En halunnut projektia, jonka tekninen toteutus tuottaisi liikaa päänvaivaa. 

Mieluummin niin päin, että mekaaninen tekeminen hoituu melkein itsestään, ja voin 

käyttää enemmän aikaa suunnitteluun sekä yhtenäisen ja viimeistellyn visuaalisen 

lopputuloksen viilaamiseen. 

 

Kysyin syksyllä 2010 Likestä, löytyisikö heiltä mitään kirjaprojektia, joka olisi tarpeeksi 

laaja muuntuakseen opinnäytetyöksi. Sattumalta sellainen löytyikin, ja niin päädyin 

Animalian historiikin taittajaksi. Tein työharjoittelun aikana samantyyppisen kirjan, 

joten tiesin taitojeni riittävän historiikin tekemiseen. Arvioin ja toivoin, että Animalian 

historiikin tekeminen olisi tarpeeksi samankaltaista aiemmin tekemieni kirjojen kanssa 

mutta kuitenkin aavistuksen verran vaikeampaa. Arvioini osui oikeaan. 

 

Historiikin aikataulu oli tiukka. Kirjan piti olla painossa jo helmikuun puolivälissä. 

Aikataulu venyi noin viikolla, ja kirja meni lopulta painoon helmikuun 23. 

Kirjaprojekteilla on tapana venyä, joten osasin odottaa aikataulun lipsumista, ja tällekin 

kirjalle oli asetettu tiukka deadline, jottei sen pieni ylittäminen vielä kaataisi projektia. 

 

Opinnäytetyön aihe on nivoutuu Eläinsuojeluyhdistyksen ja sen viestinnän sekä 

visuaalisuuden ympärille.Tutkimuksessa tarkastelen Animalian jäsenlehtien kansien 

kautta yhdistyksen viestintää sekä graafisen suunnittelun ja lehtigrafiikan kehitystä 

Suomessa. Tutkimus päättyy lopulta Animalian historiikin tarkasteluun sekä 

historiallisesta että suunnittelullisesta näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuksen 

tavoitteena on jäsentää etenkin suomalaisen graafisen suunnittelun historiaa ja verrata 

sitä Animalian viestintään. 
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Opinnäytetyön toiminnallisena osana suunnittelemani ja taittamani kirja on osa 

graafisen suunnittelun historiallista jatkumoa, esimerkki sekä 2000-luvun 

kirjasuunnittelusta että kokoelma suomalaisen eläinoikeusyhdistyksen viestinnän 

historiasta. 

 

Jaoin tutkimuksen vuosikymmenittäin, jotta lukukokemus olisi helposti jäsennettävissä, 

ja jotta graafisen suunnittelun historia olisi helppo yhdistää muihin maailman 

tapahtumiin. Monet asiat sijoittuvat tämänlaisen jaottelun kannalta ikävästi lomittain 

alkaen yhdellä vuosikymmenellä ja jatkuen seuraavalle. 

 

Kirjallinen osio etenee kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä tarkastelen 

graafista suunnittelua pääasiassa 1970-luvulta nykyaikaan ja käsittelen kaikki 

vuosikymmenet erikseen omissa alaluvuissaan. Kerron hyvin lyhyesti kunkin 

vuosikymmenen tapahtumista Suomessa ja muualla, koska yleinen ilmapiiri vaikuttaa 

luonnolisesti kaikkeen, ja graafinen suunnittelu on usein ottanut poliittisesti kantaa tai 

käyttänyt hyvin voimakkaita kulttuurisidonnaisia elementtejä. Valotan hieman 

ammattiin liittyviä virtauksia ja tutkin, miten Animalian lehdet heijastelevat niitä.  

 

Sen jälkeen käsittelen historiikin taittamisen vaiheet, jonka jaan kolmeen suurempaan 

osaan: kannen suunnittelu ja toteutus, sivutaiton suunnittelu ja toteutus sekä projektin 

eri osien viimeistely ja valmistuminen. Viimeisenä on yhteenvetokappale, johon kokoan 

havaintojani tutkimuksesta ja kirjan tekemisestä, sekä itse opinnäytetyön tekemisen 

vaiheista. 

 

1.1 Eläinsuojeluliitto Animalia ry 
 

Animalia on kirjan tilaaja ja varsinainen asiakas. Animalia perustettiin vuonna 1961, ja 

on Suomen johtava eläinsuojelujärjestö. Sillä on paikallisia toimintaryhmiä lähes 20:lla 

paikkakunnalla ympäri Suomea. Yhdistyksen toimintakohteet on jaoteltu pääasiassa 

kolmeen: tehotuotanto, turkistarhaus ja eläinkokeet. Animalia vie viestiään kansan 

tietoisuuteen tapahtumien ja kampanjoinnin lisäksi muun muassa nettisivujen ja 

jäsenlehden kautta. Yhdistyksen toiminnalla on ollut merkittäviä ja näkyviä vaikutuksia. 

Se on muun muassa saanut aikaan keskustelua huomiota herättävillä kampanjoillaan. 

Vuosi 2011 on Animalian juhlavuosi: yhdistys täyttää pyöreät 50 vuotta. 
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Animalian etiikan ytimessä ovat eläinten hyväksikäytön ja kärsimyksen lopettaminen 

sekä eläinten oikeuksien puolustaminen. Yhdistys haluaa murtaa vallitsevat käsitykset 

eläinten asemasta ja sielunelämästä, jotka asettavat eläimet arvoasteikolla selvästi 

ihmisen alapuolelle. Nykyisen näkökannan takana olevat perustelut ovat lähes samat 

kuin vuosikymmeniä sitten, vaikka tutkimustulokset esimerkiksi eläinten 

käyttäytymisestä ovat osoittaneet monet eläimiä koskevat luulot joko erittäin 

kyseenalaisiksi tai suoranaisesti vääriksi. Tällainen tieto on tavallisenkin kansalaisen 

saatavilla, mutta Animalia muuttaa sen toiminnallaan vaikuttavaan, pysäyttävään ja 

ajatuksia herättävään muotoon. 
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2 Tutkimus 
 

Opinnäytetyön lähtökohtana ja tutkimuksellisena ongelmana on Animalia ja sen 

visuaalisuus. Tutkimukseni tavoite on tarkastella, miten Suomen ja koko maailman 

visuaaliset virtaukset ovat vaikuttaneet Animalian omaan viestintään ja mainontaan. 

Suomalaisen graafisen suunnittelun historia on vielä toistaiseksi onnistunut välttämään 

sen kunnian, että se olisi koottu kaiken kattavaksi kirjaksi, mutta tämä tutkimus kantaa 

kortensa kekoon tämän tavoitteen puolesta. 

 

Sukellus Animalian viestinnän visuaalisuuteen tapahtuu yhdistyksen jäsenlehden 

kansien kautta. Graafisen suunnittelun tutkimus keskittyy usein kunkin aikakauden 

merkkiteoksiin, kilpailuja voittaneisiin julisteisiin, mieleenpainuviin, jopa yllätyksellisiin 

mainoksiin ja mainoskampanjoihin tai suurten yhtiöiden yritysilmeisiin. Vähemmälle jää 

arkipäiväinen graafinen suunnittelu, lehdet, sellaiset asiat, joissa visuaalisuutta 

tärkeämpää on usein sanoma. Kaikki visuaalinen on kuitenkin sidoksissa ajan henkeen 

ja ilmiöihin, ja suuren maailman julistekilpailujen ja art directorien vaikutus ulottuu 

lopulta kaikkiin tekemiimme visuaalisiin valintoihin. 

 

Animalian jäsenlehden visuaalinen tyyli on aina ollut vahvasti kiinni ajassa ja 

vallitsevissa tyylisuuntauksissa, mutta lehden tarkoitus ei koskaan ollut olla tyylillinen 

edelläkävijä. Animalialla oli sanoma, joka täytyi saada sanottua, ja ulkoasu oli sitä, 

mikä kullakin aikakaudella oli pinnalla. Tässä tutkimusosiossa tarkastelenkin siis sitä, 

millaisia trendejä Suomeen on milloinkin rantautunut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet 

lehden visuaalisen tyylin syntyyn. Tutkin samalla yleisesti graafisen suunnittelun 

virtauksia Suomessa ja muualla ja liitän lehtien ilmeen analysoinnin suurempaan 

kokonaisuuteen. Yritän parhaani mukaan jäljittää, mistä vaikutteita on otettu, ja ovatko 

visuaaliset ratkaisut olleet tietoisia, vai onko noudatettu ajalle tavanomaista tyyliä. 

Minkälaisia ratkaisuja Animalia on ylipäätään tehnyt lehtiensä ilmeen kanssa? Millaista 

viestiä kannella on haluttu välittää? Vertailen myös kansia keskenään. Onko linja 

pysynyt samana? 

 

Kerron ensimmäisenä hieman Animalian jäsenlehdestä, sen historiasta ja teknisistä 

ominaisuuksista ja siitä, millainen osuus lehdellä on ollut Animalian toiminnassa. Sen 

jälkeen alan tutkia kansia kronologisessa järjestyksessä, alkaen ensimmäisestä 

numerosta. Tutkin ensin varsinaista kantta ja erittelen elementtejä. Kunkin elementin 
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liitän graafisen suunnittelun kokonaisuuteen ja etsin sen käytölle jonkin selityksen. 

Otan tarkasteluun muun muassa värit, typografian ja valokuvat sekä kuvitukset. Kerron 

myös kannen mahdollisesti kontekstista, esimerkiksi liittyykö kuva-aihe tai valittu tyyli 

johonkin silloiseen tapahtumaan tai puheenaiheeseen. Pohdin millaista viestiä kannet 

välittävät, ja ovatko jotkut niistä jopa niin kiinni omassa ajassaan, että nykylukijan 

näkökulmasta viesti onkin epäselvä tai erilainen kuin tarkoitettiin. Onko symboliikka 

ehtinyt muuttua viidessäkymmenessä vuodessa? 

 

Joihinkin kansiin kiinnitän enemmän huomiota kuin toisiin, ja joissain tapauksissa 

käsittelen kansia useamman kannen kokonaisuuksina, mutta pyrin uhraamaan 

jokaiselle vuosikymmenelle suurin piirtein saman verran tekstiä. Lisäksi pohdin hieman 

miten historiikin ilme asettuu Animalian muun viestinnän joukkoon. 

Loppuun teen yhteenvedon havainnoistani. Tarkastelen lehtiä kokonaisuutena ja 

pohdin, millaisia yhteneväisyyksiä Animalian lehtigrafiikalla on yleisiin graafisen 

suunnittelun ja ylipäätään visuaalisen kulttuurin suuntauksiin. 

 

2.1 Animalia-lehti 
 

Animalian julkaisema jäsenlehti on eläinsuojeluun erikoistunut ajankohtaislehti, jossa 

kerrotaan eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lehti aloitti vuonna 

1975, ja ilmestyy nykyään neljä kertaa vuodessa. Kullakin numerolla on oma teema, 

esimerkiksi matkailu (2011 numero 2) ja kasvissyönti (2011 numero 3). Animalia-lehti 

on kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 

 

Nelivärinen lehti on A4-kokoa. Lehden levikki on noin 8 000 kpl. Vertailun vuoksi 

huomautan, että esimerkiksi vuonna 2010 Helsingin Sanomien levikki oli 383 361kpl, 

Cosmopolitanin 78 502kpl ja Parnasson 7 152kpl. Hiihto-lehteä, kuten Animalia-

lehteäkin, ilmestyy 4 numeroa vuodessa, ja sen levikki on 4 830kpl. 

 

Lehti syntyi aikana, jolloin painettu sana oli vielä vallitseva kirjoitetun informaation 

muoto. Suomessa lehtien asema on ollut pitkään hyvä, olen jopa joskus kuullut 

sellaisen huhun, että Suomessa julkaistaisiin väkilukuun suhteutettuna eniten lehtiä 

koko maailmassa. Internetin käytön yleistyttyä lehtien merkitys on vähentynyt. 

 



6 

 

 

Lajityypiltään Animalian jäsenlehti voidaan luokitella aikakauslehdeksi. Väitöskirjassaan 

Realismista fiktioon: visuaalisuus ja suomalaiset aikakauslehdet Riitta Brusila jakaa 

aikakauslehdet viiteen alaryhmään. Yksi niistä on mielipidelehti, joka pyrkii olemaan 

riippumaton taustayhteistönsä mielipidekanava.  (Brusila 1997, 17-18) Luokittelisin 

Animalian lehden pääasiallisesit tähän ryhmää, vaikka se on myös asiakaslehti. 

Animalian lehti liittyy kyllä vahvasti myös Animalian omaan pr-toimintaan eikä lehti ole 

pelkästään journalistinen, mutta pääasiassa lehden takana on kiutenkin aattellinen 

yhdistys, jolle bisnes ja asiakastyytyväisyys ovat toisarvoisia. 

 

2.2 1970-luku: Jäsenlehden synty 
 

1970-luvulla ajelehdittiin kriisistä toiseen. Vietnamin sota ja maailmanlaajuinen lama 

olivat juuri loppuneet ja niiden tilalle saatiin energiakriisi ja pelko energian 

loppumisesta. Ekologinen ajattelu ja ympäristönsuojelu alkoivat saada jalansijaa, ja 

syntyi pehmeitä arvoja edustavaa liikehdintää, kuten kierrättämistä ja ekologisen ruoan 

suosimista. Vuosikymmenen kulttuuri-ilmiöihin kuuluivat myös New Age -aate ja 

progressiivinen rockmusiikki. 

 

Graafinen suunnittelu levittäytyi niillekin aloille, joita oli aiemmin hallinnut käsityö, 

craftmanship. Graafisen suunnittelun merkitys oli ylipäätään kasvanut. 

Yritysidentiteetti, corporate identity, oli ajatuksena kehittynyt jo 1900-luvun alussa, ja 

1960- ja 1970-luvuilla siitä tuli osa bisnestä: yhä useammat yhtiöt kokivat, että 

yritysilme ja brändäys olivat oleellinen, jopa pakollinen osa liiketoimintaa. Graafisen 

suunnittelun stereotyyppi oli yhä sveitsiläinen tyyli: koruton, askeettinen, 

matemaattinen. Silti monissa maissa graafisesta suunnittelusta paistoi läpi maan 

kulttuuri-identiteetti. 1970-luvun suunnittelu otti mallia muun muassa punkista. Dada 

oli antitaidetta, punk puolestaan anti-designia. Kulttuurissa kritisoitiin järjestelmää. 

Massakulttuurilla yhä suurempi merkitys, myös suunnittelussa. 

 

1960-luvulla vastareaktiona globalisaatiolle ja ketjuuntumiselle alkoivat nuoret 

menestyneet suunnittelijat perustaa omia pieniä toimistojaan, joita kutsuttiin nimellä 

hot shop. Yksi vuosikymmenen merkittävimmistä hot shopeista oli amerikkalainen Push 

Pin Studio. Suomessa 1970-luvun alun eräs menestynyt hot shop oli Kyösti Variksen 

perustama Varis Poteri Veistola. (Heinonen & Konttinen, 255-256). 
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Vuosikymmenen merkittävimpiin graafisiin suunnittelijoihin kuuluvat muun muassa Dan 

Friedman ja April Greiman, jotka tekivät uransa Euroopassa, ja Amerikassa 

vaikutusvaltaisen Push Pin Studion kanssa tekemisissä ollut Paula Scher. Tämän ajan 

suunnittelusta on ehkä jäänyt parhaiten elämään Milton Glaserin New Yorkin 

kaupungille tekemä logo, jonka sanoma on ”I love NY”, mutta sanan love paikalla onkin 

sydämen kuva. 

 

Energiakriisin myötä kaupallisten arvojen nousu näkyi eurooppalaisten ja 

yhdysvaltalaisten lehtien ulkonäössä konservatiivisuutena ja laskelmointina (Brusila, 

Owen 1991, 43). Samanlainen suunnittelu näkyi myös Suomen lehtimarkkinoilla. 

(Brusila 1997, 21). 

 

Animalia, joka 1970-luvulla tunnettiin nimellä Koe-eläinten suojelu, oli vielä 1970-

luvulla selkeästi kaksikielinen järjestö. Lehti oli kuitenkin jo alussa hyvin vahvasti 

suomenkielinen. Alussa jäsenlehti kantoi yhdistyksen nimeä. Lehdessä oli Animalia-

niminen nuorisopalsta. Hieman nurinkurisesti lehden nimi vaihtui Animaliaksi ennen 

kuin itse yhdistys vaihtoi nimensä Animaliaksi. Lehteä lähetettiin jo alkuaikoina monelle 

eri taholle, kuten kansanedustajille, tiedotusvälineille, kirjastoihin ja yliopistoihin 

(Aarnipuu 2011, 78). 

 

Ensimmäinen jäsenlehti (Kuva 1) ilmestyi 18. syyskuuta 1975, tai kuten päivämäärä on 

lehden kannessa ilmaistu: 1975-09-18. Kannessa on viivapiirustus linnusta, joka istuu 

ihmisen kämmenten välissä. Kämmenten sormet ovat erillään toisistaan, kuin nekin 

muodostasivat siivet. Viivapiirustuksen ympärillä on paksuhko musta kehys, jossa on 

pyöristetyt kulmat. Kaikki nämä elementit on keskitetty ja melko tarkalleen aivan 

kannen keskellä on lintu, joka katsoo oikealle tulevaisuuteen. Kuvan yläpuolella ovat 

allekkain tekstit tiedotuslehti, infomartionsbland ja ilmestymispäivämäärä. Niiden 

yläpuolella kuvan yläreunassa on vihreä väripalkki, jossa on myös pyöristetyt reunat. 

Palkin päällä on yhdistyksen logokuva ja allekkain versaaleilla nimi suomeksi ja 

ruotsiksi: Koe-eläinten suojelu ja Försöksdjurens värn. Ainoa keskittämätön elementti 

on oikeassa reunassa rinkulan sisällä oleva numero 1. 

 

 

 



 

 

 

 
Kuva 1 
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Kuva 2 
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Mikäli päätelmäni pitävät paikkansa, kannen kirjasintyyppi on Helvetica. 1950- ja 1960-

luvuilla suomalaisissa mainoksissa käytettiin otsikoissa paljon päätteellisiä 

kirjasintyyppejä,  tekstimassoissa taas Futuraa. Graafinen tyyli oli herttaista ja 

kohteliasta, jopa pikkusievää ja herkkää. 1970-luvulle tultaessa tyyli oli vaihtunut. Iso 

ja raskas groteskiotsikointi kuului ajan henkeen, ja valokuvien määrä kasvoi. 

Mainosjulisteet eivät enää kutsuneet kohteliaasti katsomaan, kuten aiemmin: ne 

huutavat korvaan kun kävelee ohi. Monet 1970-luvun mainosjulisteet tuovat mieleen 

iltapäivälehtien lööpit. Riitta Brusila kertoo väitöskirjassaan, että Hymy-lehden 1960-

luvulla aloittaman sensaatiojournalismin nousun on arvioitu aiheuttaneen kuvalehtien 

tason romahtamisen (Brusila 1997, 21). Tekstillä oli tapana olla myös hyvin tiivistä: 

1970-luvun typografian erottaa seuraavasta vuosikymmenestä muun muassa melko 

ahtaan kirjainvälin ansiosta (Eskilson 2007, 351). 

 

Vielä 1950-luvulla kuvitukset olivat hyvin usein piirettyjä tai maalattuja, ja varsinkin 

mainonnassa oli isänmaallinen ja kansallisromanttinen pohjavire. 1970-luvulla myös 

kuvan ja tekstin rinnakkaiselo on myös saanut uusia sävyjä. Aiemmin teksti ja kuva 

muodostivat usein kokonaisuuden, jossa teksti jatkoi kuvan tai kuvituksen tyyliä. Teksti 

saattoi olla käsinkirjoitettua tai jäljitteli sitä. Käsityön leima alkoi vähitellen kadota ja 

tilalle tuli insinöörimäinen ote. 

 

Ensimmäisen lehden kannessa näkyy sekä käsityö että uusi insinöörimäisempi 

graafinen tyyli. Useammassa vuosikymmenen lehdessä on käytetty paksua päätteellistä 

kirjasintyyppiä, jollaista esiintyi paljon erityisesti 1960-luvun yhdysvaltalaisessa 

psykedeliasta ja rock-kulttuurista inspiroituneissa suunnittelussa. 

 

Vuoden 1979 neljännen lehden kansi (Kuva 2) on jo erilainen kuin ensimmäiset 

numerot. Lehden formaatti oli ensinnäkin aavistuksen pienempi. Kaikki väripalkit ovat 

poissa, kannessa on tasainen tummanvihreä väripinta. Kaikki on edelleen keskitettyä. 

Kannessa on myös esimerkki 1970-lukulaisesta kuvituksesta: Kuvassa on valokuvasta 

leikattu dalmatialaisen koiran pää, joka pistää ulos piirretystä, roskia pursuavasta 

roskatynnyristä. Koiran suusta tulee puhekupla, jossa on käsin kirjoitettu teksti ”Eläin ei 

ole leikkikalu”, jonka kaikki i:n ja ä:n pisteet ovat renkaita. Kuvan taustana toimii 

harmaa ympyrä, joka toistaa yhdistyksen pyöreän logon muotokieltä, tietoisesti tai ei. 
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Kumpikin näistä kansista on hyvin kesy, mutta suuri osa Animalian kuvamateriaalista oli 

1970-luvulla hyvin shokeeraavaa. Katsojassa pyrittiin saamaan aikaan vahva 

moraalinen reaktio. (Aarnipuu 2011, 80). Animalia on sittemmin pehmentänyt 

linjaansa. Shokeeraaminen on mennyt muodista. Sitä ei enää pidetä kovin tehokkaana 

keinona, jos tarkoitus on herättää katsojan mielenkiinto. 

 

2.3 1980-luku: Tietokoneen esiinmarssi 
 

Tietokoneet ja elektroniikka löivät itsensä läpi lännessä. Kehitysmaat ajautuivat 

velkakriisiin kun taas Suomessa oli meneillään talouden nousukausi, jota varjosti 

ainoastaan niin kutsuttu kasinotalous. Yhteiskunnallinen keskustelu ekologiasta jatkui, 

ja Tshernobylin onnettomuuden jälkeen ydinvoiman vastustus lisääntyi. 

 

Kiistatta merkittävin ilmiö oli The Macintosh Computer, keksintö, joka mullisti 

viestinnän ja graafisen suunnittelun kertaheitolla. Kolme yritystä, Apple Computer, 

Adobe ja Aldus, muodostivat vuosikymmenen puolivälissä graafikoiden pyhän 

kolminaisuuden, joka tarjosi aivan uudenlaisia työkaluja ja mahdollisuuksia 

suunnitteluun. Desktop publishing näki päivänvalon. Uusi tekniikka oli omiaan 

edistämään vuosikymmenen suunnitelussa vallitsevaa mentaliteettia: visuaalisuus 

luettavuuden kustannuksella, puhtauden ja selkeyden rikkominen. 1984 aloittanut 

Emigre-lehti oli ensimmäisiä Macintoshin tietokoneella tehtyjä julkaisuja. Aika oli 

muutenkin otollinen visuaalisesti kunnianhimoisille lehdille. Merkittäviä lehtiä olivat 

myös isobritannialaiset i-D ja The Face, jonka parissa työskenteli muun muassa Neville 

Brody. 

 

Postmodernismin, toiselta nimeltään New Wave, aikana harrastettiin myös 

retrospektiivistä kujeilua: vanhoja tyylejä matkittiin ja toisinaan inspiraation lähteenä 

toiminut teos oli ainakin graafisen suunnittelun asiantuntijoille selkeästi havaittavissa 

(Eskilson 2007, 348). Koko 1900-luvun loppupuolisko oli aikakausien 

ennakkoluulottoman sekoittamisen aikaa. Postmodernismin henkeen kuului, että 

suunnitteluun oli paljon tasavertaisia lähestymistapoja.  
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Kuva 3 
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Myös nuorisokulttuurilla oli jatkuva vaikutus esimerkiksi mainontaan: yritykset yrittivät 

yhä enenevässä määrin vedota nuoriin kuluttajiin. Suomessa 1980-luku oli 

citykulttuurin nousun aikaa (Heinonen & Konttinen 2001, 268). 

 

Television oli ennustettu vievän yleisöä lehdiltä, mutta Suomessa kävi jostain syystä 

aivan päin vastoin: suomalaisten lukutaito oli erittäin hyvä ja tiedonjano kova, joten 

lehtien levikit kasvoivat entisestään. Etenkin 1980-luvulla lehdillä meni hyvin ja niitä 

perustettiin koko ajan lisää. Kysynnän vuoksi lehtitaloilla oli varaa investoida 

tekniikkaan, joka oli pian maailman edistyksellisintä. Värien käyttö alkoi yleistyä 

ilmoituksissa ja lehdissä (Heinonen&Konttinen 2001, 240-241). Jo 1970-luvulla 

julisteissa oli alettu käyttää valokuvia piirrosten sijaan, ja sama trendi jatkui 1980-

luvulla (Heinonen & Konttinen 2001, 274). 

 

Animalian lehtien typografiassa tapahtui 1980-luvulla huomattava muutos. Jykevä, 

julistava ja ahdas teksti vaihtui kapeaksi, leveäksi ja ilmavaksi. Kansien asettelu pysyi 

koko edellisen vuosikymmenen hyvin keskitettynä, mutta hiljalleen elementtejä alettiin 

sijoitella vapaammin, vinoon, päällekkäin. Sivujen reunoille ilmaantyi myös muutaman 

sanan pituisia vinkkejä lehden sisällöstä , englanniksi tasters (Brusila 1997, 21), mikä 

nykyään on standardikäytäntö lähes jokaisessa lehdessä.  Näiiden puuttuminen on 

nykyään usein tietoinen tehokeino. Lehti alkoi näyttää enemmän nimenomaan 

aikakauslehdeltä, eikä niinkään tiedotteelta. Tähän aikaan yhdistyksen tiedotus oli vielä 

lapsenkengissä, mutta sen viestit tavoittivat suuren jo suuren yleisön (Aarnipuu 2011, 

83). 

 

Vuoden 1987 ensimmäinen numeron (Kuva 3) kannessa on mustavalkoinen valokuva, 

jonka päällä vasemmassa reunassa sojottaa kallellaan olevia artikkelivinkkejä. 

Yläreunassa on musta palkki, jossa on lehden nimi ja yhdistyksen logo. Alareunassa on 

kapempi palkki, jossa on lehden numero 1/87. Lehden nimen kirjasintyyppi on itse 

asiassa hyvin 2000-lukulainen, mutta muu typografia jatkaa 1970-luvun 

hengenperintöä: paksua ja ahdasta, joskin kirjaimet ovat hieman leveämpiä. 

Mustavalkoinen valokuva ulottuu vaakasuunnassa reunasta reunaan, eli kuvan osuus 

kannen pinta-alasta on suurempi kuin aikaisemmin. 
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Kuva 4 

  



15 

 

 

1980-luvun lopulla kansiin pääsi vihdoinkin muitakin värejä kuin vihreää. Vuoden 1989 

kolmannessa numerossa (Kuva 4) hallitseva väri on lähes kirkkaanpunainen. Kannessa 

on iloisesti sekaisin kaikenlaisia ajan tunnusmerkkejä: aavistus kommunismia, punkia, 

rauhaa, rakkautta ja rock’n’rollia, radikalismia. Poikkeuksellisesti kannessa ei ole  

eläimen kuvaa. Aset telu ja kirjasintyyppivalinnat tekevät kokonaisuudesta jo 

huomattavasti 1970-luvun kansia ilmavamman. 

 

Kannen kuvassa ei ole punkkari aivan sattumalta. 1980-luvulla eläinoikeusrintamalla 

tapahtui. Yhdysvalloissa perustettiin eläinoikeusjärjestö PETA (People for the ethical 

tratment of animals) vuonna 1980. Muualla maailmassa taistelu eläinten puolesta 

muuttui entistä väkivaltaisemmaksi. Suomessa ei menty aivan yhtä pitkälle. Esimerkiksi 

suomalainen Eläinten Ystävä –lehti tuomitsi Iso-Britanniassa tapahtuneen 

turkistarhaiskun. Sen sijaan ilkivaltaa harrastettiin jo Suomessakin. Turkistarhaus 

liitettiin mediassa usein punkkareihin, usein perusteettomasti. (Aarnipuu 2011, 92-93) 

Animalian viestinnän tyyli näkyi jo lehden tässä vaiheessa. Lukijaan pyrittiin 

vaikuttamaan pääasiassa informatiivisuuden ja sympatian keinoin eikä syyllistäen.  

 

2.4 1990-luku: Laman kourissa 
 

Neuvostoliitto ja itäblokki seurasivat Berliinin muurin esimerkkiä ja kaatuivat rytinällä. 

USA jäi maailman ainoaksi suurvallaksi ja otti maailman poliisin roolin. 1980-luvun 

nousukauden jälkeen Suomeenkin iski lama ja katseet suunnattiin idän sijasta länteen. 

Tekniikan voittokulku jatkui: 1990-luvun lopulla tietokoneet, internet ja 

matkapuhelimet yleistyivät. Videopelimarkkinat olivat kovassa kasvussa. Suunnittelu oli 

jo pitkään käyttänyt nuorisokulttuuria inspiraation lähteenä, ja videopelien myötä 

nuorisokulttuuriin syntyi aivan uusi aspekti, joka oli helppo yhdistää teknisen 

kehityksen mukanaan tuomiin välineisiin. 

 

Vuosituhannen lopun graafinen suunnittelu on paljon velkaa aiempien vuosikymmenien 

vastakulttuurille ja rajojen rikkomiselle, kuten popkulttuuriille, katutaiteelle ja 

sarjakuville. Graafinen suunnittelu vakiinnutti asemansa taiteellisena ammattina 

(Eskilson 2007, 374), jolle tällaisten vaikutteiden ottaminen hyväksyttävää. Eskilsonin 

kirjassa Graphic Design: A New History tälle vuosikymmenelle tyypillinen rähjäinen, 
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popkulttuuria jäljittelevä tyyli saa yhteiseksi nimittäjäkseen sanan grunge, joka 

tyypillisesti on liitetty musiikkiin (Eskilson 2007, 374). 

 

Vuonna 1994 sai alkunsa vielä nykyäänkin typografian maailmaa vaivaava vitsaus: 

Microsoft julkaisi Vincent Connaren suunnitteleman kirjasintyypin nimeltä Comic Sans, 

joka on kielteisen huomionsa takia edelleen yksi maailman tunnetuimpia ja tunteita 

herättävimpiä kirjasimia. Sen suosio maallikoiden keskuudessa toisaalta kertoi rentojen 

ja helposti lähestyttävien kirjasintyyppien tarpeesta sekä siitä, että graafista 

suunnittelua tekivät muutkin kuin ammattilaiset. 

 

1990-luvulla Suomen mediapiirit muuttuivat ja pienemmät yritykset yhdistyivät 

valtaviksi mediataloiksi, joista suurimmat olivat SanomaWSOY ja Alma Media. Lama 

nirhaisi myös lehtiteollisuutta, jonka parhaimmat selviytyjät olivat iltapäivälehdet ja 

aikakausilehdet. Yhä marginaalisemmille harrasteryhmille alettiin julkaista omia lehtiä. 

Vuonna 1990 Koe-eläinten Suojelu ry vaihtaa nimeä ja yhdistyksestä tulee kaikkien 

tuntema Animalia. 

 

Animalia-lehtien kansien pääasiallinen tehosteväri oli pitkään tummanvihreä, mutta 

1990-luvulla alettiin käyttää muitakin värejä. Vuosikymmenen lopulla kansissa alettiin 

myös käyttää värivalokuvia. Vielä muutaman edellisen vuosikymmenen ajan 

mustavalkoisten valokuvien käyttö oli tavallista, eikä mustavalkoisuus vielä tehnyt 

tuotteesta halvan näköistä. Nykyään mustavalkoisuus on lähes poikkeuksetta 

taiteellinen valinta. Kustannussyistä johtuva mustavalkoisuus viittaa melkeinpä siihen, 

että julkaisu on tehty jonkun kotitulostimella.  

 

Vuoden 1994 ensimmäisessä lehdessä (Kuva 5) on jälleen ihminen. Tämäntyyppistä 

eläimen ja ihmisen harmonista yhteiseloa käsitteleviä kuva-aiheita käytetään 

eläinaiheisissa lehdissä paljon, olipa kyseessä sitten tavallinen eläin- tai 

lemmikkiaiheinen lehti tai esimerkiksi nuorille tytöille suunnattu niin sanottu 

”heppalehti”. Ilmeisesti naiset ja lapset kuvastavat paremmin pehmeitä arvoja kuin 

miehet, joita harvemmin näkee lehtien kansissa halailemassa eläimiä. 

 

Vuosikymmenen lopussa lehti siirtyi hetkeksi taboidiformaattiin. Lehden nimen 

kirjoitusasu vaihtui taas 1990-luvun puolivälin tienoilla. Vuoden 1994 ensimmäisen  
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Kuva 5 
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Kuva 6 
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numeron (Kuva 6) kannessa kirjasintyypiksi on vaihtunut antiikva. Keveämpi 

värimaailma enteilee jo 2000-lukua. 

 

Kannen asettelu ja kuvien lukumäärä on melko epätavallinen. Lehtien kannet ovat jo 

pitkään seuranneet tiettyä hyväksi havaittua ja laskelmoitua kaavaa: yksi suuri ja  

helposti lähestyttävä kuva, jonka ympärillä on huomiota herättäviä otsikoita. Vuonna 

1936 perustettu Yhdysvaltalainen lehti Life poikkesi aikanaan lehtien valtavirrasta 

käyttämällä kannessa yhtä suurta kuvaa, kun muut lehdet käyttivät kuvakollaaseja 

(Brusila 1997, 20). Sittemmin käytäntö on tullut jäädäkseen, muun muassa Life-lehden 

ansiosta. Animalia on siis ottanut suunnittelullista takapakkia. Kuten Brusilakin toteaa 

väitöskirjassaan, totutuista kaavoista poikkeaminen luokitellaan usein ammattitaidon 

puutteeksi (Brusila 1997, 21). 

 

Tabloidimallisia lehtiä ilmestyi pari vuotta, ilmeisesti kustannussyistä. 1990-luvun alun 

laman takia Animalia menetti aiemmin saamansa valtionavustukset (Aarnipuu 2011, 

133). Vuoden 1997 ensimmäinen numero (Kuva 6) on hyvin erinäköinen kuin 

vuosikymmenen alun lehdet ja 2000-luvun alun lehdet. Värien määrä on lisääntynyt 

huomattavasti: kuvia on kolme ja kaikki ovat värillisiä, ja taustaväreissäkin esiintyi 

variaatiota. 

 

2.5 2000-luku: Digitalisoituminen ja vastareaktiot 
 

Uusi vuosituhat alkoi rymisten, kun terroristit ohjasivat kaksi lentokonetta World Trade 

Centerin kaksoistorneihin New Yorkin kaupungissa Yhdysvalloissa. Tapahtuma käynnisti 

ympäri maailmaa terrorismin vastaisen sodan.Vuosituhannen talun väkivaltaisiin 

merkkipaaluihin kuuluu myös Yhdysvaltojen sota Irakissa. Kiina nousi taloudessa USA:n 

rinnalle. Televisio alkoi siirtyä digitaalisiin lähetyksiin ja reality television eli tosi-tv näki 

päivänvalon. Ilmastohuolet olivat alkaneet jo kymmeniä vuosia sitten, mutta vasta nyt 

yleinen keskustelu otti tulta alleen aiheuttaen kaikenlaisia vastareaktioita, kuten lievää 

hysteriaa ja ilmiön vähättelemistä tai kieltämistä propagandana. 

 

Internet, videopelit ja kaikenlainen digitaalinen kulttuuri kasvattivat suosiotaan, mikä 

ujuttautui myös graafiseen suunnitteluun. Digiaika on aiheuttanut muun muassa 
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graafikoille harmaita hiuksia, sillä alan työkalut ovat kaikkien hankittavissa ja 

opeteltavissa.  

 

1990-luvulla alkanut grunge jatkoi suosiotaan uudelle vuosituhannelle. 

Globalisoituminen on osaltaan johtanut graafisen tyylin yhdenmukaistumiseen ja 

erilaisten vaikutteiden lisääntymiseen. Suunnittelua vaivaa sama tauti kuin kaikkea 

muutakin: informaation ja ärsykkeiden lisääntyminen. 

Graafinen suunnittelun inspiraation lähteenä on ekologisuuden ja eettisyydeen 

kohonnut merkitys. Toisaalta otettiin paljon mallia luonnosta ja kaikesta orgaanisesta. 

Värit olivat heleitä tai pastellisia, elementeillä haettiin luonnollista, kotoisaa ja kevyttä 

tunnelmaa. Värimaailma on aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna vaaleampi. 

Tummat värit ja tunkkaisuus ovat poissa, kuten myös laatikoiden käyttö tekstien 

taustalla. Myös yhdistyksen uusi logo muistuttaa 2000-luvun viehtymyksestä Rockwellin 

ja Clarendonin kaltaisiin kirjasintyyppeihin. 

 

2000-luvun kuvituksesta hyvä esimerkki löytyy vuoden 2006 toisen lehden (Kuva 8) 

kannesta: orgaaninen, aavistuksen naivistinen ja lastenkirjamaisella tavalla 

sympaattinen tyyli tuli muotiin. Tietokoneen ensiviehätyksestä oli jo päästy, ja käsityön 

sekä itse tekemisen arvostuksen kohotessa perinteisten välineiden käyttö ponnahti 

takaisin suosioon. 

 

Vuoden 2007 ensimmäisen numeron (Kuva 9) kannessa esiintyy selvänä eräs 2000-

luvun valokuvaustrendi: hyvin lähelle kohdetta tarkennettu, tiukka rajaus ja suppea 

syväterävyys. Kolmiulotteisuuden tuntu lisääntyi vuosikymmenen loppua kohti. 

 

Animalia on tässä vaiheessa jo vakiinnuttanut asemansa Suomen eläinsuojelukentällä 

ja sen nimi on tuttu muillekin kuin asianomaisille. Shokeeraava kuvamateriaali on 

kadonnut ja tilalla on rauhallinen, värikäs ja jopa suloinen kuvamaailma. Shokeeraavan 

materiaalin käyttö jäsenlehdessä on kaksiteräinen miekka. Toisaalta yhdistyksen 

jäsenet tukevat jo aatetta ja todennäköisesti ottavat aiheesta itsekin selvää. Heidän 

huomiotaan ei siis enää tarvitse kiinnittää rankoilla viesteillä.  
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2.6 2010-luku: Yhtenäinen linja löytyy 
 

Yhteiskunnan henkisestä ahdingosta kertoo omaa tarinaansa sekin, että erilaiset 

maailmalopputeoriat pääsevät suuriin lehtiin ja televisioon asti. Mitä kurjemmalta 

maailman kohtalo näyttää, sitä sympaattisempaa, iloisempaa ja huolettomampaa 

graafisesta suunnittelusta tulee. 2010-luvun alku jatkaa edellisellä vuosikymmenellä 

suosioon nousseella naivistisella, 1960-lukulaisella linjalla. Mainonnassa, erityisesti 

ulkojulisteissa on näkynyt huomattavan paljon luovaa ja taidokasta perinteistä 

kuvitusta. 

 

Japanilainen sarjakuva ja animaatio löivät itsensä läpi lännessä jo 2000-luvulla. Kesti 

kuitenkin jonkin aikaa, ennen kuin länsimaiset graafikot ja kuvittajat omaksuivat 

japanilaiset vaikutteet ja ryhtyivät soveltamaan niitä yhtäläisenä innoituksen lähteenä 

suoranaisen matkimisen sijaan. Sitä ennen nuoreen yleisöön yritettiin vaikuttaa 

mangan ja animen voimin hinnalla millä hyvänsä. Suomessakin monet ammattilaiset 

olivat jääneet junasta, ja markkinoille kelpuutettiin mitä sattuu, kunhan se täytti heidän 

epämääräisen ja suppean käsityksensä ”mangatyylistä”. 

 

Vuosien 2010 ja 2011 Animalia-lehdet ovat noudatelleet 2000-luvulla määriteltyä 

yhtenäistä graafista ilmettä, ja yleisilme on keventynyt entisestään. Vuoden 2010 

toisen lehden kannessa käytetään ohutta ja pehmeää kirjasintyyppiä, jollaista on 

näkynyt paljon muuallakin. Joko radikalismin aika ohi, tai radikaalisuus on muuttunut 

passiiviseksi ja viekoittelevaksi. Ilmeeseen kuuluu tunkkaisen tummanvihreän sijaan 

kuulas sininen väri. 

 

2.7 Yhteenveto 
 

Graafinen suunnittelu on saanut uusia piirteitä sitä mukaan kun tekniikka on kehittynyt. 

1800-luvulla ihmiskunnan tekninen kehitys oli kuulemma nopemmilliaan. 1900-luvulla 

on tehty lukuisia keksintöjä ja monella alalla on siirrytty digitaaliseen aikaan, mutta 

mitään yhtä mullistavaa ei ole tapahtunut. Tekniikka kehittyy kyllä, mutta periaatteessa 

suunnittelijoilla on käytettävissä samat työkalut kuin 1980-luvun Macintoshissa. 

Animalian sanoma on pysynyt samana 2010-luvulle asti, mutta viestin muoto on 

hieman muuttunut matkalla. Joitain piirteitä on säilynyt, kuten julistavuus ja iskevyys, 

mutta viestintä ei ole enää rosoista ja rankkaa. Lisäksi eläintensuojelun arvostuksessa 
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tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet lehden ilmeessä ja Animalian muussa 

viestinnässä. Vuonna 2011 eläinoikeusasia otetaan jo monin tahoin vakavasti ja aihe on 

toistuvasti esillä mediassa. Valveutuneita kuluttajia on yhä enemmän. Animalian 

viestien ei tarvitse enää shokeerata ja vakuuttaa vakavastiotettavuuttaan. Aihe on jo 

pinnalla ja yleisö vastaanottavaisempaa. Animalian nykyinen viestintä pikemminkin tönii 

kuluttajaa oikeaan suuntaan päättäväisesti mutta entistä pehmeämmin. 

 

Väitöskirjassaan Realismista fiktioon: Visuaalisuus ja suomalaiset aikakauslehdet Riitta 

Brusila kirjoittaa, että aikakauslehdistöllä on kulttuurissamme vakiintunut asema, eikä 

hän usko sen olevan katoamassa (Brusila 1997, 11). Tästä päätelmästä on jo yli 

kymmenen vuotta ja internetin merkitys on kasvanut entisestään. Uutisartikkeleiden 

jakaminen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa on jo arkipäivää. Ulkomailla 

painetun lehden ahdingosta kertoo esimerkiksi se, että noin vuosi sitten muutama suuri 

yhdysvaltalainen lehtitalo yhdisti voimansa tuottaakseen painettua lehteä puolustavan 

mainoskampanjan (Adams & Ovide 2010). Kampanja, jonka slogan kuului “We surf the 

Internet. We swim in magazines.”, vertasi painettua lehteä ja internetiä keskenään 

jälkimmäisen kustannuksella. Internetin takana vellova anonyymi ihmismassa toimi 

muurahaiskeon tehokkuudella ja vastasi panetteluun hyvin nopeasti ja tyhjentävästi. 

 

Suomen lehtirintaman kehitys on mielenkiintoisesssa tilassa. Suomalaiset pitävät sekä 

lukemisesta että lehdistä, mikä on näkynyt jopa maailman mittakaavassa merkittävänä 

lehtiteollisuutena. Toisaalta taas elintaso, koulutus ja elämäntyyli ovat antaneet hyvän 

pohjan uuden tekniikan omaksumiselle, mikä taas näkyy internetin käytön määrässä. 

Kuluttajien vapaa-ajasta taistellaan kynsin ja hampain. 

 

Kuinka sitten Animalia-lehti tulee pärjäämään internetin alati kasvavan massan 

varjossa? Verkkojulkaisujen suosio on kieltämättä pahaenteistä, mutta Animalia-lehden 

pelastus saattaa olla sen aatelähtöisyys. 

 

Hätä ei kuitenkaan ole välttämättä tämän näköinen. Eräässä internetiä, brändiä ja 

aikakauslehtiä tarkastelevassa kyselytutkimuksessa vuodelta 2008 todettiin, että lehden 

internet-sivujen käytöllä onkin myönteinen vaikutus kuluttajien aikomuksiin ostaa 

perinteinen painotuote.  Toimivat internetsivut lisäävät kuluttajatyytyväisyyttä ja 

brändiuskollisuutta, mikä taas lisää painetun lehden ostamisen todennäköisyyttä. 
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(Ellonen & Kuivalainen & Tarkiainen 2008, 22) Kuten monessa muussakin asiassa 

tuotteen brändi nousee merkittävään asemaan: lehti ei ole enää pelkkä lehti, eikä sitä 

hankita vain tiedonhakutarkoituksessa vaan osana suurempaa kokonaisuutta. Kun 

tilaan Animalia-lehden saan mukana palan Animaliaa. 

 

Tutkimuksen mukaan myös lehden internetsivujen keskustelupalstojen lukeminen 

vahvisti asiakkaan aikomusta lukea myös printtilehteä tulvaisuudessa (Ellonen & 

Kuivalainen & Tarkiainen 2008, 24). Tärkeitä asioita ovat myös siis lehden sisällön 

jakaminen ja siitä keskustelu, joihin internet on mitä parhain väline. 

 

Lehtien kanssa ongelma ei ole aivan samanlainen kuin esimerkiksi VHS-kasettien tai 

DVD-levyjen kohdalla, koska kilpailevia formaatteja on oikestaan vain kaksi: painettu ja 

digitaalinen. Ihmiskunnan kehitykseen kuuluu vanhojen asioiden löytäminen uudelleen. 

Painettu lehtikin saattaa jonain päivänä tehdä c-kasetit ja olla yhtäkkiä trendikäs. 
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3 Kirja 
 

Harjoittelun aikana taitoin suurimmaksi osaksi romaaneja tai asiapainotteista 

tietokirjallisuutta, joissa ei yleensä ollut lainkaan kuvia. Muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta kirjat olivat myös pääosin mustavalkoisia. 

 

Animalian toiveet kirjan suhteen olivat melko inspiroivat: julkaisusta ei haluttu 

tavallisen tylsän tietokirjan tai koulukirjan näköistä. Historiikki kertoo ensisijaisesti 

Animalian toiminnasta ja vain epäsuorasti eläinten oikeuksista. 

 

Etsin käsiini eläintensuojelusta kertovia kirjoja, ja jokainen kirja tuotti pettymyksen. 

Aihe on vakava ja paikoitellen rankka, mutta tarkoittaako se, että julkaisun täytyy olla 

mahdollisimman väritön ja asiakirjamainen? Itselleni oli ensisijaisen tärkeää, että 

asiakas tulisi pitämään kirjasta. Sain lähes vapaat kädet ulkoasun suunnitteluun, mutta 

se ei tarkoita sitä, että voin tehdä aivan mitä haluan. Lähdin mukaan innostunein 

mielin. Projektissa saisin tehdä asioita omalla tavallani, mutta koko ajan asiakkaan 

mielipiteitä tunnustellen. Graafisen alan tuotteista kirjassa yhdistyy mielestäni hyvin 

sekä käytettävyys ja luettavuus että mielenkiintoinen ulkoasu. 

 

3.1 Suunnittelu ja palaverit 
 

Kun olin ottanut työn vastaan alkoi palaverointi. Fyysisiä palavereita ei ollut kovin 

montaa. Kuvapalaveri oli ensimmäinen, johon minutkin kutsuttiin. Tarkoitus oli käydä 

läpi Animalian runsasta kuvamateriaalia viidenkymmenen vuoden ajalta ja päättää, 

mitkä kuvat pääsisivät kirjaan. Aloitin oman urakkani unohtamalla ensimmäisen 

palaverin lähes kokonaan. Kuvat saatiin valittua ilman panostani, mutta graafikolla 

pitäisi mielestäni jo kuvien valintavaiheessa olla mielipiteitä ja ehdotuksia. Mikään 

valittu kuva ei osoittautunut mahdottomaksi taittaa tai painaa, esimerkiksi koon tai 

laadun puolesta. Olen myös sitä mieltä, että olisi ollut ammattimaista ja kohteliasta 

käydä näyttämässä naamani tapaamisessa. Käsiini oltiin kuitenkin uskomassa 

yhdistykselle tärkeä teos. 

 

Seuraavassa palaverissa tutustuin Animalian yhteyshenkilöihin ja pääsin vihdoin 

keskustelemaan taitosta. Läsnä olivat itseni lisäksi kirjan kustannustoimittaja, Liken 

toinen graafikko, Animalian graafikko ja Animalian toiminnanjohtaja. Olin keksinyt 
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jonkin verran kysymyksiä etukäteen, mutta sain hyvin ympäripyöreitä vastauksia. 

Kysymykseni olivat liian laajoja, enkä itsekään tiennyt vielä mistä näkökulmasta halusin 

lähestyä taiton suunnittelua. En ollut keksinyt vielä yhtään konkreettista ideaa, jonka 

olisin voinut esitellä. Samassa kokouksessa valittiin myös paperi. Itse en vielä tunne 

papereita, enkä ole saanut mitään varsinaista paperikoulutusta, joten Liken toinen 

graafikko hoiti paperin valitsemisen. 

 

Alun kokousten jälkeen kommunikointi tapahtui pääasiassa sähköpostitse. Posteja 

läheteltiin monen ihmisen kesken ja välillä oli vaikeaa pysyä keskustelussa mukana. 

Itse pitäisin enemmän fyysisestä kokouksesta. Se olisi vaikeampaa, koska 

kommentteihin ja ehdotuksiin pitäisi reagoida saman tien, mutta samalla uskon, että se 

kehittäisi enemmän. En voisi pakoilla vastaamisen vastuuta. Sähköpostikeskusteluissa 

on hyvät ja huonot puolensa, mutta ainakin projektia saatiin eteenpäin ilman erillisten 

kokousten järjestämistä. 

 

3.2 Kansi 
 

Hieman nurinkurisesti kirjan tekeminen aloitettiin kannesta, jonka helposti käsittäisi 

koko prosessin viimeiseksi osaksi. Kannessahan tavallaan tiivistetään koko kirja ja 

paketoidaan se houkuttelevasti. Kirja oli tällä kertaa historiikki, joten kirjan sisältö oli 

tutumpi itse yhdistykselle kuin kirjailijalle. Tein yhteistyötä kummankin tahon kanssa 

suunnitellessani kantta. Kerron luonnostelun vaiheista, eri versioista sekä yhteistyön 

vaikeudesta. 

 

Jo työharjoittelussa huomasin, että kannen tekeminen oli kirjan tekemisen vaiheista 

haasteellisin. Pysyn hyvin turvallisella linjalla, enkä usein uskalla tehdä rohkeita 

ratkaisuja. Huomaan myös usein käyttäväni aina uudestaan samoja värejä. En ole 

ilmeisesti vielä oppinut astumaan kunnolla oman mukavuusalueeni ulkopuolelle. Tein 

kannesta lukuisia erilaisia luonnoksia. Kannesta ei ollut mitään erityisiä toiveita, ja 

ensimmäinen luonnokseni menikin todella pahasti metsään. Ehkä se oli hyvä asia, 

koska ensimmäisen harhalaukauksen jälkeen ehdotuksia alkoi tulla suunnalta jos 

toiseltakin. Kanteen toivottiin kuvakollaasia, joka kuvastaisi Animalian toiminnan koko 

kirjoa. Yhdistin rankahkon kuvamateriaalin julistavaan ja aggressiiviseen typografiaan 

ja lopputulos oli sen mukainen, kuin propagandamainos. Kannen ei ole tarkoitus 
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karkottaa sekaravinnonsyöjiä, vaan kertoa jotain Animaliasta eikä niinkään eläinten 

oikeuksista. Kirja on kuitenkin historiikki eikä provosoiva mainoslehtinen. 

 

Heti aluksi täytyi päättää, noudattelisiko kirjan ilme Animalian omaa uusittua ilmettä. 

Se tarkoittaisi sinistä väriä ja egyptienne-kirjasintyyppiä. Lähdin kuitenkin aivan eri 

suuntaan, enkä hyödyntänyt Animalian ilmettä millään tavalla, paitsi taiton viimeisten 

sivujen info-osiossa. Näin jälkeenpäin ajatellen en muista, miten perustelin itselleni, 

etten voisi lähteä Animalian viitoittamalle tielle, sehän olisi ollut melkoisen järkevä ja 

toimiva ratkaisu. Ehkä mietin, että Animalian ilme karkottaisi lukijoita. Näin tuskin 

kävisi, jos kansi olisi houkutteleva. Enkä usko, että maallikot värin ja kirjasintyypin 

perusteella tunnistaisivat mistä on kyse. 

 

Ensimmäinen luonnokseni menikin sitten lähes täydellisesti metsään. En toisaalta ollut 

yllättynyt. Tunnun olevan sitä tyyppiä, jonka täytyy ensin tehdä jokin 

perustavanlaatuinen virhe ennen kuin voi tehdä oikein. Ensimmäinen luonnos oli liian 

sarjakuvamainen. Olin vienyt koulukirjamaisuuden välttämisen liian pitkälle. Kirjaan 

haluttiin kuitenkin tiettyä arvokkuutta ja juhlavuutta. Jo ensimmäisen luonnoksen 

kohdalla sain huomata, että luonnos oli kiertänyt vaikka missä, ja sain palautetta 

aviopuolisoilta, sediltä ja tädeiltä. Missään ei ole määrätty miten luonnosten kanssa 

pitäisi toimia, totta kai sitä näytetään kaikille mahdollisille sukulaisille. Etenkin jos kirja 

on itselle tärkeä, mieluummin haluaa useamman ihmisen mielipiteen. Aloin vasta tässä 

vaiheessa ymmärtää miten tärkeä julkaisu oli yhdistykselle. Animaliasta ei ole tehty 

ennen minkäänlaista kirjaa, tämän kannen taakse tulisi koko yhdistyksen historia, sen 

ylä- ja alamäet. Lisäksi Animalialla on vahva aate taustalla, joten yhdistyksessä ollaan 

tunteella mukana. Kyseessä on kuitenkin elävien olentojen hyvinvointi ja jopa elämä. 

Olisi hieman eri asia tehdä historiikki jalkapalloseuralle, jolla ei ole samanlaista 

sanomaa levitettävänä. 

 

Valitettavasti seuraavan luonnossarjan kanssa hyppäsin syvästä ojasta vielä syvempään 

allikkoon. Kannesta tuli synkkä, syyllistävä ja jopa kommunistinen. Animalialta oli tullut 

ehdotus, että erään huomiota herättäneen kampanjan julisteita voisi käyttää kannessa. 

Minun tehtäväkseni jäi saada rankat julisteet näyttämään vähemmän rankilta ja jopa 

kutsuvilta. En onnistunut. Tässä vaiheessa Animalialta ja kirjailijalta ryöppysi kansi-

ideoita, joita yritin sovitella yhteen. Jälleen kerran kokenut graafikko olisi 
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todennäköisesti hoitanut asian aivan toisin. Päädyin tekemään turhaa työtä. Väänsin 

luonnosta luonnoksen perään ja kuuntelin liikaa eri ihmisten toiveita. Tässä vaiheessa 

olin täysin toisten vietävissä, koska minulla ei ollut mitään omaa visiota. Kokenut 

graafikko olisi varmaankin tähän mennessä löytänyt jo toimivan visuaalisen mielikuvan, 

jonka hän olisi myös osannut perustella vakuuttavasti. Graafikko kuuntelee asiakasta ja 

sovittaa oman näkemyksensä asiakkaan näkemykseen, mutta jonkun on lopulta 

valittava suunta. 

 

Huomasin koko ajan asettelevani elementtejä samalla tavalla - kaava, joka on toistunut 

monissa koulutöissäni. Sommittelutaitoa ja värisilmää löytyy, mutta ne eivät vielä riitä. 

Toisaalta yritin myös keksiä jotain uutta, loistavaa ja ennennäkemätöntä. Jokin 

visuaalinen jekku olisi pakko olla, eihän kansi voi olla hyvä, jos siinä on vain jokin kuva 

ja kirjan nimi. Lopulta kuvakollaasista luovuttiin ja jäljelle jäi oranssinpunainen 

karvapinta. Pehmeään karvapintaan julistavampi typografia sopi paljon paremmin. 

Kuvan ja tekstin yhteispeli on yhtä aikaa sympaattinen ja huomiota herättävä. 

 

Yksinkertaisen taustan päälle täytyi saada jotain huomiota herättävää. Kannen 

tärkeimmän elementin täytyisi siis olla kirjan nimi. Lopullinen valinta oli paksuhko ja 

näyttävä päätteetön kirjasintyyppi, jossa oli koristeena raapaisujälkimäisiä reikiä kuin 

eroosion kuluttamassa kivipinnassa. Kirjan nimi on melko pitkä  ja nimellä on vielä 

alaotsikkokin: Jonkun on uskallettava katsoa – Animalian puoli vuosisataa. Kamppailin 

asettelun kanssa alusta alkaen. Mikä olisi kannen tärkein asia? Dramaattiset kuvat? 

Pitkä ja tilaa vievä nimi? Lopulta tein sen niin kutsutun rohkean ratkaisun, ja tein 

sanoista eri kokoisia. 

 

Projektissa oli mukana monta ihmistä ja totesin jossain vaiheessa, että tästä näkee 

graafikon olevan vielä koulun penkillä. Monen vuoden kokemuksella varustettu 

graafikko olisi osannut ottaa heti alusta ohjeet käsiin ja kysellyt asiakkailta enemmän. 

Asiakkaalla on kyllä vastauksia, täytyy vain osata kysyä oikeat kysymykset. Olisin 

esimerkiksi voinut kysyä, mitä he eivät halua kanteen. 

 

Monen epätoivoisen luonnoksen jälkeen oikea suunta alkoi löytyä. Alkuperäinen 

ehdotus taisi tulla kirjailijalta eikä Animalialta. Tein tästä sellaisen version, joka omasta 

mielestäni nyt vaan näytti hyvältä, ja yllättäen se alkoikin toimia. Kaikki yhteistyötahot 
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olivat sitä mieltä, että se kuuluisa oikea suunta oli nyt löytynyt. Kanteen haluttiin 

edelleen melko paljon elementtejä, joita sitten alettiin karsia. Pikkuhiljaa kannesta 

hävisivät ylimääräiset värit ja rankat eläinkuvat. 

 

Lopullinen kansi nojaa erittäin vahvasti mielenkiintoiseen ja rohkeaan typografiaan. 

Olen usein aivan liian varovainen ja tein kerrankin rohkean ratkaisun. Ajattelin sen 

olevan vähän liiankin rohkea, mutta muiden rohkeusasteikolla se olikin juuri sopiva. 

Myönnän, että ratkaisu syntyi epätoivosta. Olin mielestäni kokeillut jo kaikkea ja lähes 

rykäisin otsikon paikoilleen. Ja se toimi. Insinöörimäisen ajattelun lopettaminen auttoi. 

Sääli, etten ole vielä oppinut päästämään sisäisestä insinööristäni irti tahdonvoimalla. 

Suunnittelu todellakin on irrationaalinen prosessi (Grafia 2004), sen vain jostain syystä 

onnistuu unohtamaan joka kerta. 

 

Pääsin siis harjoittelemaan otsikkotypografian tekemistä. Myönnän, että se on yksi 

itselleni päänvaivaa tuottavista asioista. Lisäksi menin vääntelemään kirjaimia 

mielivaltaisesti, levensin ja kavensin niitä miten sattuu. Aluksi ratkaisu näytti hyvältä, 

mutta aloin nähdä virhearvioita kun katsoin sitä jälkeenpäin. Koska teksti oli melko 

isoa, kummalliset merkki- ja sanavälit erottuivat todella hyvin. Jouduin miettimään 

välistykset kokonaan uusiksi. Kun liikutin yhtä kirjainta, jouduin liikuttamaan kaikkia 

muitakin. Merkkivälien vaihtelun erottaa herkemmin kuin sanavälien vaihtelun (Itkonen 

2007), ja suuri koko sai kirjan nimen muistuttamaan harvahampaista irvistystä. 

 

Lisäksi kirjaan haluttiin alkuun ja loppuun kollaasit, joiden oli tarkoitus olla kirjan 

ensimmäisellä ja viimeisellä aukeamalla. Eli kun kirjan avaa, alusta tai lopusta, kollaasin 

toinen puoli on kirjan sisäkannessa ja toinen ensimmäisellä sivulla. Kollaasit tulivat 

valmiina Animalialta, minun tehtäväkseni jäi niiden asetteleminen taitto- ja 

kansitiedostoihin. Olisin itse halunnut hieman muokata kollaaseja kannen väreihin 

sopivaksi, mutta jätin ne lopulta käsittelemättä. En ole ennen tehnyt tiedostoa kannen 

sisäpinnasta, ja jouduin lähettämään aiheesta lukuisia sähköposteja. Otavan 

kirjapainolla oli vielä kaiken lisäksi muutama erilainen vaihtoehto, mutta sekä Liken että 

kirjapainon puolelta oltiin sitä mieltä, että käytetään Otabindiä. Onneksi Otavan 

kirjapainossa on ystävällistä ja asiantuntevaa henkilökuntaa, joka vastasi jokaiseen 

kysymykseeni nopeasti ja selkeästi. Sain selville, että painettavaan sisäkanteen piti 

jättää painamaton alue, jonka leveys oli 12 mm + selän leveys (18 mm) + 12 mm. 
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Ja kun hyväksyttävä visuaalinen kieli sitten oli löytynyt, puuttui Liken markkinointi 

puheeseen. Totta kai markkinoinnilla on aivan oma näkemyksensä hyvästä kannesta ja 

siitä mikä myy. ”Kirjan nimi isommalla” on yleensä ensimmäinen toive. Anja Reponen 

on tehnyt hyvän havainnon myynnin edistämisen keinoista: ”- - suurin osa muistakin 

kansista on puettu samaan kuvitellun myyntiä edistävän tyylin mukaisesti.” (Grafia 

2004). Ehkä markkinointi vaikutti asiaan, mutta lopullisessa kannessa kirjan nimi on 

kissan kokoisilla kirjaimilla, mutta tässä tapauksessa se oli kannen ”juttu”. Pahinta olisi 

suunnitella kaunis ja tasapainoinen kansi, johon markkinointi haluaakin nimen paljon 

suuremmalla. Se tasapainosta. 

 

 

 

 

Kuva 10 

Kirjan lopullinen kansi 
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3.3 Taitto 
 

En kiinnittänyt taittoon minkäänlaista huomiota ennen kuin kansi oli valmis. Halusin 

varmistua siitä, että kirjan ulkoasusta tulee varmasti niin yhtenäinen kuin vain voi. 

Mieluummin odotan hetken lisää ja annan kokonaiskuvan selkiytyä kuin teen montaa 

asiaa yhtä aikaa ja lopulta huomaan, etteivät pitkään miettimäni suunnitelmat sovikaan 

yhteen. 

 

Leipätekstistä ja kuvatekstistä täytyy puhua yhdessä, koska ne vaikuttavat toisiinsa 

melkoisesti. Kirja on hieman tavallista leveämpi suhteessa sen korkeuteen, minkä takia 

taiton elementtien asettelussa oli valinnanvaraa. Tekstipalstan leveydellä on tietty 

enimmäisleveys, jonka jälkeen luettavuus alkaa laskea. Noin 60 merkkiä rivillä on vielä 

melko helppolukuista. Sen jälkeen lukeminen tulee sitä raskaammaksi, mitä enemmän 

merkkejä on. Tavallinen palsta tavallista leveämmässä kirjassa jättäisi siis leveät 

marginaalit. Tunsin, että leveyttä pitäisi jotenkin käyttää hyväksi. Ensin suunnittelin 

sinne kuvitusta, värillistä raitaa tai toistuvaa kuviota. Tuntui kuitenkin turhalta 

keksimällä keksiä jokin uusi elementti, kun tarjolla oli pakollinenkin: kuvatekstit. 

Ensimmäinen keksimäni ratkaisu tuntui loogisimmalta, joten valitsin sen heti alussa ja 

pysyin siinä loppuun saakka. Leipätekstin palstan päätin taittaa saman kokoiseksi kuin 

kapeammissa kirjoissa, mutta sijoitin palstan mahdollisimman lähelle sivun ulkoreunaa. 

Sisäreunaan jäisi monta senttiä tilaa kuvateksteille. 

 

Kirjasintyypin valinta ei ollut vaikea: Adobe Caslon Pro. Päätin, että mieluummin käytän 

tuttua kirjasintyyppiä, jota olen käyttänyt monta kertaa ennenkin ja jonka 

käsitteleminen alkaa olla hallussa. Henkilökohtaisiin tavoitteisiini kuuluu sujuvan 

leipätekstin taittaminen ja uskon, että on parempi ensin harjoitella muutaman hyväksi 

havaitun kirjasintyypin käyttö. Rutinoitumisen jälkeen voi alkaa testata omia rajojaan. 

Epäilin vähän aikaa, että olisi liian helppoa valita tuttu kirjasintyyppi. Juttutuokio 

ohjaajan kanssa vakuutti, ettei valinnassani ollut mitään moraalitonta. 

 

3.3.1 Otsikkotasot 
 

Kirjan teksti on jaettu kahdesti: ensin lukuihin, jotka on puolestaan jaettu osiin. Kaikilla 

luvuilla ja osilla on otsikot. Luvut aloittaa aina oranssi otsikkosivu, samanlainen kuin 

tittelisivulla. Tämä ajatus tuli melko aikaisin. Kirjan nimi on kannessa melko tyylitelty, 
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ja koko kansi nojaa erikoiseen typografiaan. Niinpä kirjan sisällä täytyisi olla 

samanlaisia ratkaisuja. Lukuja on vain 5, joten lukujen aloituksissa oli varaa revitellä. 

Jos lukuja olisi useampia ja jokainen alkaisi oranssilla sivulla, taitto alkaisi olla levoton. 

Lukujen alkuun kaavailtiin alun perin aukeaman kollaaseja Animalian kuvamateriaalista, 

kuten sisäkansissa. Kun tämä ajatus oli hylätty, kokeilin miten kuvitus toimisi samalla 

paikalla. 

 

Yhtenä ajatuksena oli laittaa luvun aloitussivulle jokin pieni kuva, jota voisin sitten 

käyttää luvun osien jaottelussa. Väliotsikon kanssa esiintyisi kuva pienenä tai isomman 

kuvan jokin osa. Samalla taittoon saisi lisää oranssia väriä. Lopullinen ratkaisu oli, että 

otsikot ovat itsessään kuvituksia. Jossain vaiheessa huomasin niiden muistuttavan 

iskulauseilla täytettyjä kylttejä. Mielleyhtymä on aiheen huomioon ottaen jopa melko 

asiallinen. 

 

Laatikkomaiset väliotsikot ovat yhteneväisiä kirjan tittelin ja lukujen otsikoiden kanssa. 

Kokeilin, pitäisikö luvun aloitussivun jälkeen tekstin alkaa ensinnäkin vasemmalta 

sivulta, ja toiseksi marginaalin yläreunasta vai noin sivun puolesta välistä. Valitsin 

marginaalin yläreunan. Jokainen uusi lukukokonaisuus alkaa suoraan väliotsikolla, ja 

väliotsikko on melko kookas, joten leipäteksti alkaa joka tapauksessa seitsemisen riviä 

marginaalin yläreunasta. 

 

Väliotsikot ovat siis kuvia, jotka tein Photoshopissa järjestelemällä sanat laatikon 

muotoon. Tekstilaatikosta irrallisen kuvan käyttäminen väliotsikkona ei ole tekstin 

juoksutuksen kannalta paras ratkaisu. Mieluummin olisin laittanut kuvan tekstilaatikon 

sisään, ettei se vahingossakaan pääse lipsumaan paikaltaan. 

 

Otsikkoratkaisuni takia ongelmaksi nousi sisällysluettelon tekeminen. Jottei sitä tarvitse 

tehdä manuaalisesti, pitää kaikilla väliotsikoilla olla tyypitys (Paragraph Style), koska 

automaattinen sisällysluettelo etsii väliotsikot tyypityksen perusteella. Samoin toimii 

sisällysluettelon automaattinen päivittäminen. Ratkaisin tämän jättämällä kuvaotsikot 

tekstilaatikon ulkopuolelle ja laittamalla tekstipalstaan sen kohdalle saman väliotsikon 

läpinäkyvänä tekstinä (valkoinen ei käy, koska koko kirjassa on kellertävä pohjaväri). 

Tyypitin läpinäkyvän väliotsikon ja automaattinen sisällysluettelo löysi otsikot 
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tavalliseen tapaan. Kun taitto oli valmis ja sivut paikoillaan kävin poistamassa kaikki 

läpinäkyvät väliotsikot varmuuden vuoksi. 

 

Väliotsikoiden asettelun kanssa voisi tietysti olla turhantarkka, mutta otsikot eivät vain 

voineet kaikki olla samankokoisia, sen verran käytännöllisyyttä uskalsin uhrata 

kauneuden edestä. Kunhan otsikon alareunasta seuraavaan kappaleeseen on aina 

sama matka, otsikon yläpuolelle saa jäädä muutamien millien heitto. Itse asiassa 

satunnaisen kokoiset otsikot helpottivat taittamista huomattavasti: Leski- ja 

orporiveistä pääsi eroon otsikkoa suurentamalla. Kerrankin turhamaisuudesta oli 

hyötyä. 

 

En ole koskaan kokenut, että typografia olisi osaamiseni vahvimpia alueita, varsinkaan 

räväkkä otsikkotypografia. Sain huomata, että sanojen ja kirjainten asettelu on 

todellakin millintarkkaa taidetta, ja että A- ja V-kirjaimilla on luontainen taipumus 

aiheuttaa optisia harhoja. Osa väliotsikoista onnistui paremmin kuin toiset, mutta 

onnistuin kuitenkin säilyttämään kaikissa otsikoissa saman yleisilmeen. 

 

3.3.2 Ylätunniste 
 

Likeltä tuli ehdotus, että ylätunnisteissa käytettäisiin samanlaista laatikkomaista 

asettelua kuin otsikoinnissakin ja että se olisi keskitetty. Kokeilin tätäkin vaihtoehtoa, 

koska ylämarginaalissa oli runsaasti tilaa sen jälkeen, kun sivunumero oli vaihdettu 

ylös. Keskittämistä kokeilin jo aikaisemmin, mutta silloin se ei tuntunut järkevältä. 

Laatikkomaisen ylätunnisteen ongelma on mielestäni sivunumeron paikka, en haluisi 

jättää sitä yksinään marginaalin reunaan, jos varsinainen ylätunniste on keskitetty. 

Olisin laittanut sivunumeron ja ylätunnisteen allekkain, mutta siinä kohtaa 

ylämarginaalissa loppui tila kesken. 

 

Sitä paitsi väliotsikoissa oli samanlainen laatikkotypografia kuin muissakin otsikoissa. 

Jos myös ylätunniste olisi saman näköinen, nämä kaksi olisivat ehkä keskenään liian 

samannäköisiä. Kirjassa oli muutenkin sen verran elementtejä leipätekstisivuilla, koska 

kuvatekstit tulevat leipätekstin viereen, että mielummin pidin ainakin osan elementeistä 

hieman hillitympinä. Kuvatekstien paikan olin jo 100-prosenttisesti päättänyt, haluan 

sen siihen missä se on, enkä voi alkaa vaihtaa kaikkia päätöksiäni, koska muuten ei 
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mistään tulisi yhtään mitään. Totta kai koko ulkoasua täytyy suunnitella niin, että pohtii 

kaikkien elementtien suhdetta toisiin samanaikaisesti, enkä voi odotella että pääsen 

siihen ideaalitilanteeseen, että voin samalla kertaa lyödä lukkoon kaikki päätökseni. 

Päädyin kuitenkin lopulta keskittämään ylätunnisteen ja jättämään sivunumeron 

marginaalin reunaan. Tarkemmin ajateltuna se ei näyttänyt oudolta, en vain ollut 

ennen tehnyt sitä. Sain taas todeta, etten ole läheskään niin vallankumouksellinen kuin 

luulen. Sen sijaan väliotsikot jätin sellaisiksi kuin ne ovat, eli sanat muodostivat 

laatikon. 

 

3.3.3 Sisällysluettelo 
 

Jostain syystä pohdin pitkään sisällysluettelon ulkonäköä. Alun perin typografiaan 

kuului paljon näkyvämmin kolmas kirjasintyyppi, Helvetica, joka esiintyi alunperin vain 

kannessa ja alkusivuilla kirjan nimen yhteydessä. Päätin sen perusteella, että käyttäisin 

Helveticaa jossain muuallakin ihan vain yhtenäisyyden vuoksi. Jossain vaiheessa jätin 

sen kuitenkin pois. Totesin, että voin ihan hyvin käyttää sitä pelkästään kirjan nimen 

yhteydessä ilman, että se sotkisi typografian yhtenäisyyttä. Ajattelin, että täytyyhän 

sen käyttö kannessa jotenkin perustella, sen täytyy esiintyä jossain muuallakin. Totuus 

kuitenkin on, ettei kaikkien kirjasintyyppien tarvitse olla samanarvoisia. 

 

Helvetica päätyi kuvateksteihin, mutta sopisiko se sisällysluetteloon? Olisi kirjasintyyppi 

sitten mikä tahansa, mielestäni sisällysluettelolla ja ylätunnisteilla pitäisi olla jotain 

tekemistä keskenään. Joko molemmat ovat Helveticalla tai molemmat Adobe Caslon 

Prolla. Lopulta päädyin käyttämään sekä ylätunnisteessa että sisällysluettelon 

päälukujen otsikoissa samaa kirjasintyyppiä, ja sisällysluettelon alaotsikot olivat 

Helveticalla. 

 

Sisällysluettelon keskittäminen tuntui myös loogiselta, sillä kirjan niin monet muutkin 

elementit ovat keskitettyjä. Sisällysluettelon kohdalla herää aina kysymys: pitäisikö 

sisällysluettelon olla leipätekstin marginaalien mukainen? Ratkaisin asian ensin 

keskittämällä marginaalien keskelle, mutta muutin myöhemmin mieltäni ja keskitin 

varsinaisen sivun keskelle. Näen sisällysluettelon pikemminkin yhtenä alkusivuista, 

joiden ei tarvitse noudattaa leipätekstin marginaaleja. 
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3.3.4 Kuvien asettelu 
 

Pohdin alun perin hyvin yleisesti vain sitä, millaisia vaihtoehtoja kuvien asettelussa oli, 

ja mitkä niistä haluan valita. Halusin mahdollisimman vähän tapoja asetella kuvia 

(mielellään kaksi), jotta taitto pysyisi tasapainoisena. Lopputulos ei ollut aivan 

halutunlainen. Valitsin kuvien asettelutavoiksi koko sivun ilman marginaaleja ja 

puolikkaan sivun niin, että kuvan ulkoreuna on ulkomarginaalin reunassa. Totta kai osa 

kuvista oli liian pieniä venytettäväksi ulkomarginaalista kirjan keskelle. 

 

Yksi kuvateksteihin liittyvä ongelma oli niiden pituus. Suurin osa oli melko lyhyitä ja 

toimi hyvin kapeassa palstassa, mutta joukkoon mahtui muutamia pienen romaanin 

pituisia selityksiä. Kuinka paljon poiketa taitolle määrittelemistäni säännöistä? 

Kuvatekstin paikka sisämarginaalissa ei sopinut pitkille teksteille. Kaikki kuvatekstien 

liehupalstat täytyi taittaa sana kerrallaan manuaalisesti ja tavutuksia ja luettavuuden 

kannalta epäjohdonmukaisia rivivaihtoja tulisi paljon. 

 

Animalia halusi päälukujen väliin aukeamakuvia, jotka koostuisivat kollaasimaisesti 

Animalian materiaaleista, esimerkiksi vanhoista papereista, valokuvista, mainoksista ja 

lehdistä. Kollaasit kokosi Animalian graafikko Vera Liinasaari, ja kollaasit päätyivät 

lukujen sekaan sopiviin kohtiin. Aluksi kollaaseissa ei ollut mitään omaa taustaa. 

Elementtien väliin jäi tyhjää, joten alta näkyi vain kirjan vaalea pohjaväri. Kollaasit 

säilyivät pitkään sellaisinaan, kunnes jossain vaiheessa totesin, että ne näyttävät  

tyhjiltä. Laitoin yhteen Animalian valokuvaan oranssin sävytyksen ja iskin koko 

komeuden kollaasien taakse. Siinä vaiheessa kun halusin kokeilla taustalle 

korkkimattoa, oli jo liian myöhäistä alkaa napsia kuvia. 

 

Keksimäni taustakuva sai positiivisen vastaanoton, joten päätin käyttää sitä. Jokaisen 

kollaasin taustalla on sama kuva. Koin, että kollaaseissa pitäisi olla jokin yhdistävä 

tekijä, joka ei vie liikaa huomiota pois itse kollaasin kuvilta. Olin ensimmäisenä kokeillut 

tasaista oranssia väripintaa, mutta lopputulos kirkui 1980-lukua. Kollaasien taustalle 

valikoitu katukuva. 

  



38 

 

 

 

Kuva 11 

Esimerkkisivu taitosta. 
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3.3.5 Viimeistely 
 

Kirjaa tehdessä aloittamisen lisäksi vaikeaa on yllättäen myös lopettaminen. Kukaan ei 

tullut sanomaan, missä vaiheessa taitto on valmis, jouduin itse ainoana graafisen alan 

asiantuntijana päättämään, milloin elementit ovat paikoillaan. Päättäminen oli vaikeaa, 

koska aina jostain löytyi kuva tai teksti, jota voisi sittenkin rajata tai tavuttaa eri 

tavalla. Totesin, että itse tehty kirja vaikuttaa jostain syystä aina keskeneräiseltä, 

katsoi sitä miten päin tahansa. Joko olin tehnyt oikeasti puolihuolimatonta työtä, tai 

sitten kirjasta ei saa ikinä täysin valmista. Jouduinkin miettimään sitä, mistä tietää onko 

taitto valmis. Vertasin ongelmaa mielessäni maalauksen tekemiseen. Mistä tietää, onko 

maalaus valmis? Silloin, kun ei halua enää poistaa tai lisätä mitään? Valitettavasti 

graafikko joutuu päättämään itse. Onneksi oikeaa ratkaisua ei tavallisesti ole. 

 

3.4 Valmis kirja ja palaute 
 

Olin arvioinut projektin haasteet ja omat vahvuuteni melko hyvin. Kansi tuotti paljon 

päänvaivaa, mutta sain taas kerran huomata miten oma luvoa prosessini etenee. 

Lopputulokseen olivat tyytyväisiä allekirjoittaneen lisäksi myös asiakas ja kustanamo. 

Väreistä, asettelusta ja typografiasta pidettiin, ja olin onnistunut välttämään kuivaa 

tietokirjamaisuutta, jota asiakkaan puolelta eniten pelättiin. 

 

Kannen tekeminen oli ehkä paras mahdollinen harjoitus vähään aikaan: siinä oli sekä 

tuttuja että uusia elementtejä. Kannen teko juuri tähän kirjapainoon oli entuudestaan 

tuttua, ja tekniset vaatimukset olivat lähes samat kuin monessa muussakin 

taittamassani kannessa. Mukana oli kuitenkin uusi asia, kannen sisäpinnan painaminen. 

Tällaista tiedostoa en ole koskaan ennen joutunut valmistamaan painokuntoon. Kannen 

suunnittelua taas ei voi koskaan harjoitella liikaa. Olen vain pari kertaa aikaisemmin 

ollut tilanteessa, jossa kansi täytyy luoda täysin tyhjästä. 

 

Projektin myötä minulle kävi yhä selvemmäksi se, että nimenomaan kansien 

suunnittelu on itselleni edelleen kirjan tekemisessä vaikeinta, ja mitä haasteellisempi 

tehtävä sitä enemmän siitä opin. 
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Valmiin kirjan avaaminen ensimmäisen kerran oli hermoja raastavaa. Tiesin, että 

löytäisin sieltä joka tapauksessa jotain korjattavaa. En välttämättä suoranaisia virheitä, 

mutta kaikkeen en kuitenkaan olisi täysin tyytyväinen. Kirja näytti siltä kuin piti, eikä 

mikään ollut mennyt huomattavalla tavalla pieleen. Ainoastaan takakannessa oleva 

hieman läpinäkyvä kuva oli aivan liian tumma. Omalla näytölläni se oli ollut lähes 

näkymätön. Myös paperille painettu kellertävä pohjaväri onnistui erinomaisesti. Luulin 

kirjan avatessani keltaisen värin olevan niin haalea, ettei sitä erottaisi paljain silmin. 

Onnistuminen paljastui vasta, kun löysin sivun, jossa oli valkotaustainen kuva. Sivun 

pohjaväri olikin itse asiassa huomattavan keltainen kuvan valkoiseen verrattuna, mutta 

sitä ei huomaa lainkaan, ellei viereen laita jotain lumenvalkoista vertaukseksi. 

 

Animalian palaute kirjasta oli erittäin positiivista, mikä sekä hämmensi että miellytti. 

Kirja oli kuulemma juuri sitä, mitä he olivat halunneetkiin, niin tekstin kuin ulkoasunkin 

osalta, ja siitä oli kuulemma tullut paljon hyvää palautetta. Kuulin samanlaista 

palautetta muutamalta ihmiseltä henkilökohtaisesti, ja vasta siinä vaiheessa tunsin 

todella onnistuneeni ja tehneeni hyvää työtä. Itselleni tärkeintä oli alusta lähtien ollut 

se, että asiakas pitää kirjasta ja tuntee sen omakseen. 

 

On hämmentävää, että alun perin toiveet kirjan ulkoasusta tuntuivat hyvin 

epämääräisiltä ja yleisluontoisilta, ja silti onnistuin täyttämään ne. Kyse taitaakin olla 

siitä, että asiakas tulee graafikon luo mielessään hyvin abstrakteja ajatuksia, ja 

graafikon täytyy pikkuhiljaa saada asiakas haluamaan jotain konkreettisempaa. 

Ratkaisuja olisi ollut lukemattomia. Joku muu olisi lähtenyt samoista lähtökohdista 

aivan eri suuntaan, ja lopputuloksesta olisi pidetty yhtä paljon. Seuraavalla kerralla 

osaan muistuttaa itselleni, etten voi yrittää etsiä juuri sitä mitä asiakas haluaa, koska 

loppujen lopuksi juuri sitä ei ole olemassakaan. 
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4 Lopuksi 
 

Opinnäytetyön lopputuloksenä syntyi Eläinsuojeluliitto Animalia ry:n historiikki, joka 

julkaistiin ajallaan Animalian 50-vuotistapahtumassa. Kirjan visuaalinen koukku on 

rohkea ja virkistävä typografia. Ulkoasu ottaa asiansa vakavasti, mutta tuo siihen 

ripauksen persoonallisuutta ja pehmeyttä noudatellen Animalian nykyistä viestinnän 

tyyliä. 

 

Kirja oli hyödyllinen projekti sekä allekirjoittaneelle että Animalialle. Animalia sai 

vihdoinkin tärkeän historiansa yksien kansien väliin ja vieläpä itse valitsemassaan 

muodossa. Koen, että kaikista tekemistäni kirjaprojekteista tämä historiikki oli tärkein. 

Oli hienoa päästä tekemään kirjaa, jonka taustalla on jokin sanoma. Samalla jouduin 

ottamaan vastuuta kokonaisen yhdistyksen viestin ja historian välittämisestä eteenpäin.  

Koin projektin aikana monta kertaa ahdistusta sekä työn että vastuun määrästä, mutta 

jälkeen päin ajatellen kaikki se oli hyödyksi. 

 

Osasin ennen varsinaisen suunnittelun ja taittamisen aloittamista melko hyvin arvioida 

vahvuuteni ja heikkouteni. Historiikki tarjosi sopivassa suhteessa haasteita ja 

rutinoitunutta työskentelyä.  Yllätin itseni tekemällä tyylistäni poikkeavia rohkeita 

ratkaisuja. 

 

Tunnen onnistuneeni historiikin suunnittelun ja taiton puolesta hyvin. Olin tehnyt 

kirjoja aiemminkin, mutta jokainen kirja on erilainen ja jokaisen kirjan johdalla oppii 

jotain uutta. Historiikissa onnistuin yhdistämään asiakkaan toiveet raikkaasta ja 

mielenkiintoisesta taitosta, mutta säilytin kuitenkin arvokkuuden ja tietyn juhlavuuden. 

 

Parantamisen varaa olisi ollut asiakassuhteen hoidossa. Itselleni oli koko ajan 

päivänselvää, missä vaiheessa työ on, mutta raportoin edistymistäni turhan harvoin 

Likelle, joka oli hankalassa välikädessä asiakkaan kanssa. Pidin aikatauluista melko 

hyvin kiinni ja kirja saatiin julkaistua vain hieman alkuperäisestä päivämäärästä 

jäljessä, mutta olisi kohteliasta ilmoittaa tarpeeksi usein, missä kohtaa työ on menossa, 

ja valmistuuko se ajallaan. 
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Animalian jäsenlehden kansien tutkiminen oli avartavaa sekä historiallisestä että 

suunnittelullisesti. Lehden ulkoasussa heijastuu niin tekniikka kuin yhteiskunnalliset 

muutokset ja ilmiöt, kuten noususuhdanteet, lamat tai vaikkapa nuoriskulttuurin nousu 

ja tietokoneen keksiminen.  2000-luvulla yhdistys uusi graafisen ilmeensä, ja samalla 

lehti sai kasvonkohotuksen ja yhtenäisen linjan. Vihdoin 2010-luvulla lehteä tehdään 

Animalian ehdoin. Yhdistyksen tiedotus on päässyt lapsenkengistään ja muuttanut 

aikaisempaa  

 

Tutkimukseni on omalta osaltaan panostus suomalaisen graafisen suunnittelun 

historian kirjaamiseen. Aiheesta ei ole vielä tätä kirjoittaessa tehty omaa yhtenäistä 

teosta, joka kattaisi useita graafisen suunnittelun lajeja. Jatkaisin mielelläni aiheen 

tutkimista. En olisi lainkaan pahoillani, jos seuraava kohdalleni osuva historiikkiprojekti 

kertoisi Suomen graafisen suunnittelun tarinan. 

 

 

  



43 

 

 

Lähteet 
 

Aarnipuu, Tiia 2010. Jonkun on uskallettava katsoa – Animalian puoli vuosisataa. Like 
Kustannus Oy, Helsinki. 
 
Adams, Russell & Ovide, Shira 2010. Magazines Team Up to Tout 'Power of Print' 
[verkkodokumentti] 
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703940704575090120113003314.ht
ml> (luettu 10.5.2011) 
 
Brusila, Riitta 1997. Realismista fiktioon: Visuaalisuus ja suomalaiset aikakauslehdet.  
 
Ellonen, Hanna-Kaisa & Kuivalainen, Olli & Tarkiainen, Anssi 2008. Internet, brändit ja 
aikakauslehdet. [verkkodokumentti] < http://www.tbrc.fi/pubfilet/Raportti%2010.pdf> 
(luettu 10.5.2011) 
 
Eskilson, Stephen J. 2007. Graphic Design: A New History. Laurence King Publishing. 
London. 
 
Grafia 2004. 1. Luku: Graafiset suunnittelijat kirjoittavat. Helsinki: Erweko. 
 
Heinonen, Visa & Konttinen, Hannu 2001. Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen 
mainonnan historia. Libris oy, Helsinki. 
 
Hollis, Richard 2005. Graphic Design: A Concise History. Thames & Hudson Ltd. 
London. 
 
Itkonen, Markus 2007. Typografian käsikirja. 3., laajennettu painos. Helsinki: RPS-
yhtiöt. 
 
www.designhistory.org. Digital revolution in graphic design. [verkkodokumentti] 
<http://www.designihistory.org/Digital_Revolution.html> (luettu 10.5.2011) 
 
 


