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Tiivistelmä

Opinnäytetyössä suunniteltiin kuvitus ja ulkoasu Ilon hitusia -kirjaan. Ilon 
hitusia on hyvän mielen -lahjakirja. Kirjaan on koottu ilon aiheita kyselyllä 
ja aiheet on kuvitettu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyössä ha-
ettiin omaa kuvitustyyliä erilaisin kokeiluin. Opinnäytetyön kirjallinen osa 
on kuvaus kuvitus- ja kirjantaittoprosessista.

Kirjan kuvitukset perustuivat aiheiden keruuseen kyselyllä sekä tiedonke-
ruuseen hyvästä mielestä ja ilosta. Visuaalista ilmettä ja omaa tyyliä haettiin 
erilaisin tekniikka- ja tyylikokeiluin. 
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Abstract

The purpose of this graduation project was to design a new illustration and 
layout for the book Ilon hitusia (Pieces of Happiness), which is a gift book 
of good spirits. The topics for this book, happiness and joy,  were composed 
by a survey. The illustrations comprise a coherent entity of the topics. The 
aim of this thesis was also to discover own individual illustration style with 
different experiments. The written part of the graduation project is also a 
description of the process of illustration and book layout.

All the illustrations in Ilon hitusia base on the survey and researching 
happiness and joy. The visual and individual styles were retrieved with 
distinct technical and stylish experiments.

Keywords
Illustration, happiness, joy, illustration style, gift book

Erja Moilanen
Lahti University of Applied Sciences
Institute of Design and Fine Arts
Bachelor’s Degree Programme in Media
Graphic Design
81 pages + appendices 4 pages
Spring 2014



Sisällys
1. Johdanto

 1.1. Aihe ja tausta   13
 1.2. Lähtökohdat ja tiedonhankinta 13

2. hyvä mieli

 2.1. Käsite    19
 2.2. Merkitys ihmisten elämässä 20
 2.3. Hyvän mielen -kysely  22
 2.4. Tavoitteena hyvän mielen -kirja 23

3. KuvitusteKniiKasta Ja tyyleistä

 3.1. KuvitusTekniikat ja -tyylit  27
 3.2. Omat tekniikka- ja tyylivalinnat 28
 3.3. Kuvitustavoitteet  30

4. hyvän mielen -KirJa

 4.1. Hyvän mielen -lahjakirja  35
 4.2. Hyvän mielen aiheuttajat  35
 4.3. Tyylilaji Hyvän mielen -lahjakirjaan  36
 4.4. tavoitteet kirjalle  40

5. suunnitteluprosessi

 5.1. Kuvittaminen   45 
 5.2. valokuvat kuvituksissani  51
 5.3. Taitto    53
 5.4. Typografia   55
 5.5. Värit ja materiaalit  56

6. KirJa

 6.1. Ilon Hitusia -kirjan esittely 63

7. arviointi Ja pohdinta

 7.1. Tyylilaji   75
 7.2. Ilon hitusia -kirja  75
 7.3. Prosessi   75
 7.4. Pohdinta   76

lähteet

liitteet



1 1

Johdanto1. 
1.1. Aihe ja tausta
1.2. Lähtökohdat ja tiedonhankinta



12 13

1.1. 
Aihe ja tausta

Opinnäytetyöni on hyvän mielen -lahjakirjan suunnitteluprosessi. Pää-
osassa suunnitteluprosessissa oli oman kuvitustyylin muodostus. Opin-
näytetyölläni ei ole ulkopuolista asiakasta, vaan kehitin aiheen itselleni. 
Olen palkkatyössäni tehnyt paljon projekteja työnantajalleni ja ulkopuo-
lisille yhteistyökumppaneille. Nyt halusin projektin, joka olisi kokonaan 
minun omani, ilman ketään ulkopuolista tahoa. Tiesin, että oma projekti 
olisi haasteellinen aikataulujen ja päätösten suhteen, mutta halusin myös 
kokemusta oman projektin tekemisestä. Hyvän mielen -lahjakirja ”Ilon hi-
tusia” sisältää kyselyllä keräämiäni hyvän mielen ja ilon aiheita, sekä niiden 
perusteella tekemiäni kuvituksia. Koska nykypäivänä ahdistus, masennus 
, uupumus ja monenlainen harmi ovat jokapäiväistä monien ihmisten elä-
mässä, halusin yhdistää opinnäytetyöhöni jollain tavalla hyvän mielen ja 
ilon lisäämisen. Hyvän mielen -lahjakirja oli selkeänä aiheena mielessäni 
alusta alkaen. Lahjakirjaan saisin yhdistettyä oman kuvitustyylin etsimisen 
ja ihmisten auttamisen hyvää mieltä levittämällä. Suunnitteluprosessi sisäl-
si myös lahjakirjan taiton sekä materiaalien suunnittelun.

Opinnäytetyöni oli suunnitteluprosessi ja lopputuloksena oli hyvän mielen 
-lahjakirja Ilon hitusia. Tätä lopputulosta lähdin tavoittelemaan seuraavilla 
kysymyksillä:

1. Minkälaisista asioista ihmiset saavat hyvää mieltä ja iloa elämäänsä? 
2. Mikä on lahjakirja?
3. Millainen on oma kuvitustyylini?

Nämä kysymykset tukivat tiedonhaku- ja suunnitteluprosessiani. Etsin ky-
symyksiin vastausta kirjallisuuteen ja Internetiin tutustumalla. Luin laajal-
ti kirjoituksia kuvittamiseen, kuvitustekniikoihin, iloon ja hyvään mieleen 
liittyen. Lisäksi tutustuin erilaisiin hyvän mielen- ja lahjakirjoihin.  Nämä 
tiedonhaut tuottivat tuloksiksi lähtökohdat ja raamit suunnittelutyölleni. 
Lisäksi keskustelut ja sähköpostiviestit ohjaavan opettajani Sari Airolan 
kanssa olivat erittäin hyödyllisiä ja sain paljon ajateltavaa ja suuntaviivoja 
työlleni. Kuvitusaiheita ilon ja onnen teemoista keräsin kyselyllä. Kyselyn 

1.2. 
Lähtökohdat 

ja 
tiedonhankinta
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Opinnot
Työkokemus
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Valmis työ
Hyvän mielen 

-lahjakirja

Kuva 1.
Viitekehys

toteutin 1.12.2013 – 12.1.2014. Kyselyyn osallistui 32 henkilöä ja erilaisia ai-
heita kertyi 74 kpl.

Opinnäytetyön viitekehyksen olen kuvannut luomani kuvitushahmon tyy-
liin. Hahmo edustaa suunnittelijaa, eli minua. Työni perustana on maa 
jalkojeni alla, eli opinnot Lahden ammattikorkeakoulun viestinnän kou-
lutusohjelmassa ja aiemmat opintoni sekä työkokemus. Laukussa kannan 
mukanani työn tarpeita: opinnäytetyöni ja työnäyte itselleni, hyvän mielen 
ja ilon lisääminen muiden ihmisten elämään. Ajatuskupla kuvastaa niitä te-
kijöitä, jotka vaikuttavat suunnittelijaan ja jotka suunnittelijan kautta suo-
dattuvat valmiiseen työhön. Vaikuttavia tekijöitä ovat siis tyylit ja teknii-
kat, oma tyyli ja valittu tekniikka, muut lahja- ja hyvän mielen -kirjat sekä 
kyselyn tulokset. Näitä tekijöitä suunnittelija pohtii suunnitteluprosessin 
aikana ja kaiken päällä loistaa aurinkona lopputulos. Suunnittelijan kädes-
sä oleva ilmapallo kuvastaa hyötyä, joka projektista ja opinnäytetyöstä on, 
ja jonka suunnittelija luovuttaa eteenpäin. Tässä työssä hyöty on itselleni 
kiinnostava ja mieleinen opinnäytetyöprosessi sekä työnäyte tulevaisuutta 
varten. Työ hyödyttää niitä ihmisiä, jotka lukevat tai selailevat Ilon hitusia 
-lahjakirjaa ja saavat iloa ja hyvää mieltä elämäänsä. Lisäksi opinnäytetyöstä 
on hyötyä muille opiskelijoille, jotka miettivät samanlaista opinnäytetyön 
aihetta. 
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2.1. Käsite
2.2. Merkitys ihmisten elämässä
2.3. Hyvän mielen -kysely
2.4. Tavoitteena hyvän mielen -kirja

Hyvä mieli2. 
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2.1. 
Käsite

Kuva 2.
Onnellisuuskaava

lähde: us.reachout.com

Hyvä mieli on laaja ja tulkinnanvarainen käsite. Se tarkoittaa eri ihmisil-
le eri asioita. Hyvä mieli voidaan yhdistää onnellisuuteen, iloon, huoletto-
muuteen ja nautiskeluun. 

On hyvin yksilöllistä, mistä kukin meistä elämäänsä iloa löytää ja siksi jo-
kaisen on hyvä itse etsiä omia ilon lähteitään ja vierailla niillä sitten ahke-
rasti. (www.ela.fi) Ilo on yksi niistä elementeistä, joka tunnetaan kaikkialla 
maailmassa ja kaikkien kulttuurien keskuudessa. (Dunderfelt, 2010, 12) 
Hyvää mieltä ja positiivisuutta on tutkittu paljon viimeisen 50 vuoden aika-
na ja vastaukseksi on saatu paljon erilaisia tuloksia. Tutkimukset osoittavat, 
että vaikka eri ihmiset saavat iloa ja onnellisuutta eri asioista, on kuitenkin 
olemassa tiettyjä yhtäläisyyksiä onnellisten ihmisten keskuudessa. Onnel-
listen ihmisten tunnusmerkkejä on, että he katsovat maailmaa eri tavalla, 
heillä on oikea asenne. (us.reachout.com) 
Psykologi Tohtori Martin Seligman on luonut onnellisuuden kaavan: 

H= Happiness
S= Set range (geenit, noin 50 %)
C=Circumstances (8–15 %)
V=Voluntary Control (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus)

Onnellisuus (Happiness)
Asetettu arvo (Set range), eli geenit määrittävät onnellisuuden perus-
tason, johon onnellisuus palaa menestyksen tai vastoinkäymisen jälkeen. 
Olosuhteet (Circumstances), eli esimerkiksi varallisuus ja työ, määrittä-
vät vain 8–15 % onnellisuudestamme. 
Vapaaehtoinen kontrolli (Voluntary control) on tekijöistä kaikkein 
tärkein, koska se on meidän itsemme säädeltävissä. Tähän sisältyy kaikki 
ajatukset ja tekemiset, joita meillä on kaikkien elämän osa-alueiden suh-

CSH V= + +
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2.2. 
Merkitys ihmisten 
elämässä

mästä ja kanssakäymisistä ihmisten kanssa. (Nummenmaa, 2010,17) Barba-
ra Fredricksonin ja Christine Branniganin tekemän tutkimuksen mukaan 
positiiviset tunteet lisäävät toimintaa verrattuna kielteisiin. Positiiviset 
tunteet edistävät kekseliäisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisua. (Ojanen, 
2007, 43–45) Hyvien asioiden huomioiminen vahvistaa niitä. Hyvin usein 
saa, mitä tilaa. Kun luova ajatteleva toiminta suunnataan kohti tulevaa, eikä 
menneeseen ja negatiiviseen, mieli täyttyy hyvistä ja rakentavista ideoista. 
(Dunderfelt, 2010, 51, 66) Positiivinen ja innostunut mieli onkin avoimempi 
keksimään ja luomaan uutta.  Monet vastaukseksi saadut ilon aiheet liittyi-
vät jollain tavalla harrastuksiin, työhön tai muuhun aktiiviseen toimintaan. 
Ihmiset tekevät mielellään asioita, joissa ovat hyviä ja joista saavat hyvää 
oloa tai joilla voi auttaa tai ilahduttaa muita. 

Huumorilla on tärkeä merkitys ihmisten elämässä. Huumorin ja naurun 
tiedetään auttavan erilaisiin vaivoihin, se edistää hyvinvointia, kohottaa 
mielialaa ja lieventää kipuja. Monet elämän raskaat taakat kevenevät, kun 
asioita osaa katsoa huumorin kautta. (Ojanen, 2007, 225–236) Siksi haluan 
saada myös opinnäytetyön kuvituksiini jotain humoristista.

Kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen auttaa huomioimaan sitä hyvää, 
mikä nyt on jo olemassa tai juuri nyt syntymässä. Tarkoitus on synnyttää 
luonnollista, ei teeskenneltyä kiitollisuutta elämää kohtaan ja todella sallia 
itselleen hyvistä asioista nauttiminen. (Dunderfelt, 2010, 68) Tämä suun-
nittelemani Ilon hitusia –kirja on eräänlainen kiitollisuuspäiväkirja, johon 
on koottu eri ihmisten kiitollisuuden ja ilon aiheita.

Jokaisessa hetkessä on jotain hyvää ja mukavaa. Positiivinen yliveto on ajat-
telumalli, jolla korostetaan tavallisia asioita. Sen avulla voimme kiinnittää 
huomiota aivan arkisiin, tavallisiin asioihin ympärillämme. Positiivinen yli-
veto lähtee täysin itsestä ja sen tarkoitus on synnyttää iloa, vaikka päivä on 
ihan ”tavallinen”.  (Dunderfelt, 2010, 86–87) ”Tätä työtä oli mielettömän 
kiva kirjoittaa!”, ”Tämä opinnäytetyö on todella hyvä!” Toivon myös Ilon 
hitusia -kirjan toimivan positiivisen ylivedon innoittajana.

teen, koskevat ne sitten mennyttä, nykyisyyttä tai tulevaisuutta. Ja tämä 
osa-alue on jopa 42 % onnellisuudestamme. Onnelliset ihmiset muistelevat 
menneisyydestä iloisia asioita, eivätkä keskity ikäviin asioihin. Onnelliset 
ihmiset ovat kiitollisia, anteeksiantavia eivätkä usko, että menneet vaikutta-
vat tulevaisuuteen. Nykyisyyteen liittyen, tapa ajatella ja toimia on erittäin 
tärkeää onnellisuuden kannalta. Miten reagoi elämän tapahtumiin, hyviin 
ja huonoihin? Iloitsee ympäröivistä asioista ja tapahtumista. Tulevaisuuden 
suhteen onnelliset ihmiset ovat joustavan optimistisia. Tämä tarkoittaa rea-
listista optimismia eli jos asiat eivät menekään toivotulla tavalla, onnelliset 
ihmiset osaavat suhtautua asiaan realistisesti. (us.reachout.com)

Onnellisuuskaavasta näemme, että jokaisella on kontrolli oman onnellisuu-
tensa suhteen. Kannattaa siis keskittyä niihin onnellisuuden osa-alueisiin, 
joihin pystyy vaikuttamaan. Onnellisuus ei myöskään tarkoita, ettei toisi-
naan olisi surullinen. Elämässä on surua ja vastoinkäymisiä, mutta ne saa-
vat onnelliset asiat näyttämään paljon isommilta. Onnellisuus tarkoittaa eri 
ihmisille eri asioita. Yleisesti se miten ajattelemme itsestämme, paikastam-
me maailmassa ja kuinka toimimme, erottaa onnelliset ihmiset vähemmän 
onnellisista. (us.reachout.com)

On myös tutkittu, että onnellisuutta lisääviä tekijöitä ovat mm. ikäänty-
minen, liikunta, parisuhde ja vanhempien lapsilleen antamat halaukset. 
Lyhytkestoista iloa lisää eniten satunnaiset hyväntahdon eleet toisia ih-
misiä kohtaan. Pitkäkestoista onnellisuutta lisää eniten ymmärrys omista 
vahvuuksista ja taidoista sekä näiden asioiden jakaminen muiden kanssa. 
(www.davidweedmark.com)

Hyvän mielen merkitys ihmisten elämälle on todella tärkeä.  Hyvä mieli 
parantaa elämän laatua, tekee ihmisistä luovempia, vaikuttaa terveyteemme 
ja tekee elämästämme kaikin puolin nautittavampaa.

Yksi keskeisistä hyvinvointiamme edistävistä järjestelmistä ovat tunteet. 
Tunteiden toiminta on välttämätöntä, jotta selviämme päivittäisestä elä-
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Keräsin opinnäytetyöhön kuvitusaiheita pienellä kyselyllä. Kysely oli vapaa-
muotoinen ja sisälsi työstäni kertovan tekstiosion (liite 1), sekä lomakkeen 
(liite 2), jota sai halutessaan käyttää vastausten antamiseen. Moni vastasi 
kyselyyn vapaamuotoisesti ilman lomaketta. Lähetin kyselyn facebookin ja 
sähköpostin välityksellä ystävilleni ja tuttavilleni. Sen lisäksi toimitin kyse-
lyn Vantaan ja Helsingin kaupunkien työpajatoiminnoista vastaaville. Lä-
hetin kyselyn 1.12.2013 ja pyysin vastauksia 12.1.2014 mennessä. Palautuspäi-
vä ei ollut minulle niin tarkka, muutama vastaus tuli vielä palautuspäivän 
jälkeenkin. Halusin saada vastaukset mahdollisimman nopeasti ja toisaalta 
en halunnut antaa vastaajillekaan liikaa aikaa, vaan toivoin intuitiivisia vas-
tauksia. 

Ilon aiheiden lisäksi pyysin kyselyssäni vastaajia kertomaan iän, nimimer-
kin ja alan jolla työskentelee. Ajatuksenani oli mahdollisesti ryhmitellä 
vastauksia ammattikunnan mukaan. Vaikka sainkin runsaasti aiheita, niin 
otanta oli sen verran pieni, ettei ryhmittely ammattikunnan mukaan toimi-
nut. Päädyin ryhmittelemään aiheet sisällön perusteella ryhmiksi. Ajatuk-
sena oli myös liittää kuvitusten yhteyteen nimimerkki ja ikä. Kuvitusidean 
muodostuessa mielessäni, koin kuitenkin nimimerkin ja iän ylimääräiseksi 
ja irralliseksi kuvituksissa. 

Sain vastauksia kyselyyn 32 henkilöltä. Suurin osa vastanneista antoi use-
amman ilon aiheen ja muutama henkilö oli pyytänyt vastauksia myös työ- 
ja opiskelupaikoiltaan. Erilaisia aiheita kertyi 74 kpl. Tästä määrästä on 
karsittu samat aiheet. (liite 3) Osa aiheista oli odotetusti perinteisiä ja tois-
tui useaan otteeseen, kuten lapset, eläimet, luonto ja liikunta. Mutta paljon 
tuli myös yllättäviä pohdintoja siitä, mistä asioista on kiitollinen omassa 
elämässään. Näin haasteena kuvittaa juuri näitä erilaisia pohdintoja, mutta 
perinteisiä aiheita, kuten esimerkiksi luonto, voi olla hankala saada istu-
maan tavoittelemaani visuaaliseen tyyliin. 

2.4. 
Tavoitteena 

hyvän mielen 
-kirja

2.3. 
Hyvän mielen 
-kysely

Opinnäytetyöni tavoitteena on tehdä kuvituksia ja niistä kirja, joka toimii 
hyvän mielen innoittajana, eräänlaisena kollektiivisena kiitollisuuspäiväkir-
jana. Olisi mahtavaa, mikäli kirja toimisi hyvän mielen innoittajana surul-
lisina tai alakuloisina hetkinä, tai ihan vain piristäjänä arkipäivän keskellä. 
Lisäksi Ilon hitusia -kirjan tavoitteena on toimia työnäytteenäni kuvituk-
sistani ja graafisen suunnittelun osaamisestani. Tavoitteena on saada aikaan 
kirja, joka on visuaalisesti kaunis ja selkeä mutta samalla persoonallinen.
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3.1. KuvitusTekniikat ja -tyylit
3.2. Omat tekniikka- ja tyylivalinnat
3.3. Kuvitustavoitteet

Kuvitustekniikasta ja tyyleistä3. 
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3.1. 
Kuvitustekniikat ja 

-tyylit

Jos taide on puhdasta itseilmaisua, niin kuvittaminen toimii aina jonkin 
muun apuna tai rinnalla. Kuvituskuvan parina voi olla proosa, lyriikkaa tai 
musiikkia. Kuva toimii havainnollistavana, korostavana tai ohjaavana ele-
menttinä. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 14) Kuvituksen tehtävänä on välittää 
sanomaa ja sillä voi olla useita tehtäviä viestin välittämisessä. Kuvan sisäl-
lölliset funktiot voivat olla esteettisyys, auttaa ymmärtämään tekstin merki-
tystä tai parantaa käsitystämme asiasta. (Hatva, 1993, 47)Kuvittaja käyttää 
tilanteeseen sopivaa tekniikkaa sekä omaa mielikuvitustaan ja muuttaa ver-
baalisen tekstin kuviksi. Kuvituskuvien tarkoituksena ei ole olla vain kau-
nistamassa, viihdyttämässä tai tukemassa tekstiä. Kuvituskuvat välittävät 
viestiä ja ruokkivat katsojan mielikuvitusta. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 15) 
Mutta kuvitukset voivat olla myös kaunistamassa teosta, sillä ihmiselle tyy-
pillinen piirre on saada mielihyvää kauniista asioista. Taiteen yksi tehtävistä 
onkin miellyttää. (Haapala, Pulliainen, 1998, 44, 45)

Kuvan käyttötarkoitus on tärkeä tekijä kuvituksia tehtäessä. Toisinaan neli-
värikuvaa tehokkaampi voi olla yksinkertainen viivapiirros. (Ahopalo-Nie-
minen, 1999, 23) Viiva on tehokas kerronnan väline. Viivalla voidaan kuvata 
muotoja, valoja ja varjoja, tunnetta tai liikettä. Väline vaikuttaa suuresti 
viivan luonteeseen. Välineestä riippuen viiva voi olla vihainen, ujo, riemu-
kas tai vauhdikas. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 25) Jos kuvassa ei ole paljon 
yksityiskohtia, alkaa katsoja aktiivisesti tulkita kuvaa annettujen vihjeiden 
perusteella täydentämällä ja lisäämällä niitä. (Ylimartimo, 2012, 29) Ohuel-
la huopakynällä saa herkkää ja elävää viivaa. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 30) 
Siksi ehkä huopakynällä piirtäminen tuntuu minusta omimmalta. Huopa-
kynä tukee jo ennestään herkkää ja hapuilevaa tyyliäni.

Kollaasilla tarkoitetaan työtä, joka on koottu erilaisista materiaaleista. Ko-
konaisuus on enemmän kuin osiensa summa. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 
50) Haluan tuoda piirustuksiini lisäpotkua liittämällä niihin valokuvaele-
menttejä leikekirjatyyliin. Leikekirjailmettä korostavat myös käyttämäni 
teipit, sekä taustalla oleva vihkoviivasto.
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3.2. 
Omat tekniikka- ja 
tyylivalinnat

Suurimmalla osalla kuvittajista on oma tyylinsä. Tyyli on erikoislaatuinen 
visuaalinen kieli, joka identifioi kuvittajan kädenjäljen ja ikonografian. Tyyli 
on se ominaisuus, joka määrittää millaiseen kuvittamiseen tekijä yhdistetään. 
(Male, 2007, 50) Kuvituksen osatekijät luovat tyylin ja näin kuvasta muo-
dostuu erottuva tai ainutlaatuinen. Kaikki kuvittajan valinnat aiheesta esi-
tystapaan vaikuttavat tyylin muodostumiseen. (Ylimartimo, 2012, 157) Kun 
luodaan omaa tyyliä, on tekniikka tärkeässä asemassa mutta ei milloinkaan 
itsetarkoitus. Nykyisin kuvituksissa sekoitellaan vapaasti eri tekniikoita, 
jotta saadaan aikaiseksi haluttu lopputulos. (Ylimartimo, 2012,181) Kuvan ja 
tekstin suhde kuvakirjassa on moninainen. Kuvakirja on rajatapaus, joka yh-
distää kuvan ja tekstin keskeiseksi ilmaisukeinoksi. (Ylimartimo, 2012, 226)  
Kuvituskuva on muun taidekuvan tapaan kommunikaatiota ideoiden, tun-
teiden ja kauneuden ilmaisussa. (Ylimartimo, 2012, 53) Haluan toteuttaa 
tässä opinnäytetyössä tätä ajatusta. Yhdistän saamani ilon aiheet omaan 
tunteiden ja kauneuden ilmaisuun.

Oma kuvitus- ja taiteen tekemisen historiani on melko vaihteleva. En ole 
koskaan ollut kovin aktiivinen piirtäjä. Muotoilualaa opiskellessani tuli 
piirrettyä melko paljon erilaisia kuoseja ja printtejä, mutta sen jälkeen työ-
elämään siirryttyäni, en ole ehtinyt oikeastaan ollenkaan piirtämään tai 
tekemään taidetta. Jossain vaiheessa harrastin taidegrafiikan tekemistä ja 
siinä minulle kehittyi tietynlainen oma tyyli. Tässä opinnäytetyössä halusin 
kuitenkin tutustua johonkin uuteen tekniikkaan ja samalla etsiä enemmän 
omaa tyyliäni. Päätin keskittyä perusvälineisiin, joita minulla oli saatavilla 
helposti. Näihin välineisiin kuuluivat öljy- ja kuivapastelliliidut, vesi- ja ak-
ryylivärit, puuvärit, huopakynät ja lyijykynät. Aloitin kuvitusten luonnoste-
lun puuväreillä ja huopakynillä. Opinnäytetyöprosessin aikana osallistuin 
kuvitustekniikat-kurssille, jossa kokeilimme erilaisia tapoja käyttää lyijyky-
nää, pastelliliituja ja akryylivärejä. Näiden kokeiluiden ja omien luonnoste-
ni myötä päädyin siihen lopputulokseen, että minulle ominaisin tekniikka 
ja väline on lyijykynän ja huopakynän yhdistely. 
Kokeilin erilaisia piirtimiä kuten kahta erilaista tussikynää sivellin terällä 
sekä erilaisia kalligrafiateriä. (kuva 3 ja 4) Tussikynillä piirtäminen ei ollut 
mieleeni, koska tekemisestä hävisi tietynlainen kontrolli ja jälki oli mielestä-

ni liian hapuilevaa. Kalligrafiateristä löytyi muutama mieluinen vaihtoehto, 
joita olisin voinut käyttää, mutta päädyin kuitenkin tekemään kuvitukset 
tavallisella huopakynällä. Huopakynällä piirtämisessä oli tietty varmuus ja 
samalla jälki oli siroa ja kaunista. 

Kuva 3.
Kokeilemani tussikynät 

sivellin terällä.

Kuva 4.
Kalligrafiaterät ja muste joilla 

kokeilin kuvittamista.
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Oma tyylini on höpsöä, naivistista ja yksinkertaista ja haluan myös pitää 
sen sellaisena. Opinnäytetyöni tärkeimpänä tavoitteena olikin tukevoittaa 
mieltymystäni omaan kädenjälkeeni ja tyyliini sekä tätä kautta löytää oma 
kuvitustyyli. Tarkoitus ei ollut omaksua kokonaan uutta tapaa kuvittaa, 
vaan hyväksyä oma tyyli sellaisena kuin se on. Opinnäytetyön tavoitteena 
oli saada ylpeyttä ja varmuutta omaan tekemiseen ja rohkeus kuvittamiseen 
myös jatkossa. Yhtenä oppimistavoitteenani oli myös saada sujuvuutta ku-
vitusten tuottamiseen. 

3.3.
Kuvitustavoitteet
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Hyvän mielen -kirja4. 
4.1. Hyvän mielen -lahjakirja
4.2. Hyvän mielen aiheuttajat
4.3. Tyylilaji Hyvän mielen -lahjakirjaan
4.4. Tavoitteet kirjalle
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4.2. 
Hyvän mielen 

aiheuttajat

4.1. 
Hyvän mielen 

-lahjakirja

Suunnittelemani Ilon hitusia –kirja on lahjakirja. Lahjakirja on sisällöltään 
ja ulkoasultaan sellainen, että se on tarkoitettu lahjaksi. Monet lahjakirjat 
ovat selkeästi suunnattu esimerkiksi äidille tai siskolle, mutta kaikki lah-
jakirjat eivät välttämättä ole näin tarkkaan rajattuja. Kirjan suunnittelus-
sa tulee kuitenkin ottaa huomioon lahjan antajan ja saajan välinen suhde. 
On hyvä pohtia kuka todennäköisesti ostaa kirjan ja kenelle kirja annetaan. 
(www. heleneexleygiftbooks.com) Lahjakirjat ovat saaneet alkunsa 1800-lu-
vulla, jolloin alettiin julkaista vuosittain sekalaisia tarinoita ja tekstejä ko-
risteellisiin kuvioihin yhdistettynä. (www.merriam-webster.com) Alkujaan 
lahjakirjat julkaistiin syksyllä sopivasti ennen loppuvuoden lahjakautta ja 
kirjat olikin tarkoitettu ennen kaikkea kauniiksi lahjoiksi, eikä itse luet-
tavaksi.( http://en.wikipedia.org/wiki/Giftbook) Lahjakirjan sisältö on 
usein inspiroivia ja kauniita valokuvia tai kuvituksia yhdistettynä aforismei-
hin, ajatelmiin, huumoriin tai viisauksiin.

Tekemäni kyselyn avulla sain 74 erilaista hyvän mielen -aihetta. Jaoin saa-
mani vastaukset kuuteen kategoriaan: tekeminen (29), nautinnot (14), ih-
miset (13), luonto ja eläimet (9), universumi (6) ja koti (3). (Liite 3) Eniten 
hyvän mielen aiheuttajia tuli tekemisen-kategoriaan ja sen jälkeen nautin-
not- ja ihmiset-luokkiin. 

Selkeästi ihmiset saavat hyvää mieltä erilaisten askareiden tai ajanviettei-
den parissa. Hyvä mieli tulee, että voi tehdä jotain itselleen tärkeää asiaa tai 
työtä, saa hoitaa itseään tai nauttia vapaa-ajasta yksin tai saa tehdä asioita 
yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Ihmiset-kategoriaan tulivat maininnat 
perheistä ja ystävistä, mutta myös erilaiset tunteiden osoitukset ja ajatusten 
vaihto. Nautinnot-kategoriaan kuuluivat fyysiseen nautintoon liittyvät asi-
at kuten esimerkiksi musiikki, hyvä ruoka ja seksi. 

Ihmiset pystyvät nimeämään paikkoja, joissa mieliala kohoaa, jolloin muis-
sakin hyvinvoinnin muuttujissa tapahtuu myönteisiä muutoksia. Suuri osa 
näistä mielipaikoista liittyy jollain tavalla luontoon.(Ojanen, 2007, 271) Te-
kemässäni kyselyssä tuli paljon vastauksia luontoon liittyen. 
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4.3. 
Tyylilaji hyvän 
mielen -lahjakirjaan

Kuva 5 ja 6. 
Humoristinen kuvakirja 

(Andy Riley: Pupujen uusi 
itsemurhakirja, 2011)

Kuva 7 ja 8. 
Toisiaan tukevat humoristiset 

mietelauseet ja kuvitukset 
(Sven Nordqvist ja Erik Arpi: 

Ajattelin ojentaa sinulle 
kukan..., 2001)

Kuva 9 ja 10. 
Vain osa teksteistä on 

kuvitettu ja tekstit toimivat 
ilman kuvaakin. 

(Jouni Paakkinen: 
Yhdeksänmetrinen maasika, 

2003)

Kuva 11 ja 12. 
Kuvituksena valokuvia 

(Bradley Trevor Greive: 
Itsepiristyskirja, 2002)

Tutustuin erilaisiin mietelause- ja huumorikirjoihin, jotka kuuluvat lahja-
kirja-kategoriaan. Osassa kirjoista ei ole lainkaan tekstiä, vaan ne pelaavat 
ainoastaan kuvan voimalla. (kuva 5 ja 6) Jotkut kirjoista saattavat kuulua 
sekä mietelause- että huumorikirja kategoriaan. (kuva 7 ja 8) Monissa kir-
joissa kuvitus on vain osittaista ja se on ripoteltu sinne tänne tekstin oheen. 
Tekstit toimivat sellaisinaankin, eivätkä välttämättä tarvitse kuvia tuekseen. 
(kuva 9 ja 10) Toisinaan taas kuva ja teksti ovat tiukasti yhteistyössä, eivätkä 
toimi ilman toisiaan.(kuva 7 ja 8) Kuvituksiin on käytetty eri tavoin tuotet-
tua piirustusta mutta myös valokuvaa. (kuva 11 ja 12)

Etsin myös kirjoja, jotka ovat mielestäni taitollisesti tai kuvitukseltaan kau-
niita ja hienosti toteutettuja. Taiton ja kuvituksen yhdistelyssä inspiraatio-
nani toimi kolme kirjaa. Suurimpana inspiraationa toimi Maiju Niskalan 
Juhlapäiväkirja(kuva 13 ja 14), johon kuvitukset on tehnyt Anna Virtanen. 
Kirjan kuvitukset ovat mieleeni ja omissa kuvituksissa haen samaa yksin-
kertaisuutta ja iloisuutta. Kirjan taitto on leikekirjatyylinen, yhdistelmä 
piirrosta, valokuvaa ja erilaisia pintoja. Myös oma kirjani on yhdistelmä va-
lokuvaa ja piirrosta, sekä vihkoviivastoa. Halusin luoda tietynlaisen muis-
tikirja-tunnelman kirjaani. Toisena inspiraationa toimi Marjo Nygårdin, 
Mervi Nygårdin ja Hannu Penttisen Sormet solmussa -kirja(kuva 15 ja 16). 
Tässäkin kirjassa on yhdistelty upeasti kuvitusta ja valokuvaa. Erilaisia ele-
menttejä on paljon, mutta ne on saatu yhdistettyä hienolla taitolla selkeäksi 
kokonaisuudeksi. Kolmas inspiraatiokirjani oli Ida Magntornin kirja Från 
loppis till salong(kuva 17 ja 18). Taitto on selkeästi ilmavampi, kuin kahdes-
sa muussa kirjassa ja käsintehtyä viivaa on paljon vähemmän. 

Etsin myös kuvitusinspiraatioita ja tällaisina toimivat edellä mainitun Juh-
lapäiväkirjan lisäksi Trina Paulusin kirja Hope for the flowers (kuvat 19 
ja 20), Drew Daywaltin kirja The day the crayons quit (kuvitukset Oliver 
Jeffers), Natalie Bloomin kirja Beauty in Bloom (kuva 23 ja 24), Emma Ma-
gentan kuvitukset (kuva 25 ja 26) sekä Edward Monktonin työt (kuva 27 
ja 28). Nämä kuvitusinspiraatiot tukivat prosessiani antamalla varmuutta 
seurata rohkeasti omaa tyyliäni ja luottaa, että se kantaa.
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Kuva 13 ja 14. 
Maiju Niskala: Juhlapäiväkirja, 
2007

Kuva 15 ja 16. 
Marjo ja Mervi Nygård, 
Hannu Penttinen: 
Sormet solmussa - onneksi 
meillä on ohjeet, 2013

Kuva 17 ja 18. 
Ida Mangtorn: Från loppis till 
salong, 2012

Kuva 19 ja 20. 
Trina Paulus: Hope for the 
flowers, 1998
(lähde: http-//www.
thepophop.com/tags/
book?page=4.png)

Kuva 21 ja 22. 
Drew Daywalt: The day 
the crayons quit, 2013 

(lähde: http-//www.
cozylittlebookjournal.
com/2013/07/the-day-

crayons-quit-by-drew-daywalt.
html)

Kuva 23 ja 24. 
Natalie Bloom: 

Beauty in Bloom, 2009

Kuva 25 ja 26. 
Emma Magenta: The Peril of 

magnificent love, 2007 
(lähde: http-//socialatte.
blogspot.fi/2013/03/the-

peril-of-magnificent-love-by-
emma.html)

Kuva 27 ja 28. 
Edward Monkton: The Lady 

who was beautiful inside, 
2004

 (lähde: http-//www.easons.
com/p-2296499-the-lady-
who-was-beautiful-inside.

aspx)
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Tavoitteena Ilon hitusia –lahjakirjalle on saada aikaan kirja, joka tuo lu-
kijalleen hyvää mieltä. Haluan, että kuvitusten ja tekstien välillä on jokin 
humoristinen yhteys. Kuvitusten tulisi olla myös sellaisia, että niitä jää het-
keksi tutkimaan. Kuvituksissa olisi jotain uudenlaista ja hauskaa. Mutta 
toisaalta, kirjan pitää olla sellainen, että sen voi ottaa käteen ja selailla pikai-
sesti ja saada näin nopeasti välähdyksiä ilon aiheista. Tavoitteena on saada 
kirjasta yhtenäinen kokonaisuus taitolla ja typografisilla valinnoilla. Taiton 
pitää olla jollain tapaa mielenkiintoinen, vaikka yleissilmäyksellä kirja on-
kin yksinkertainen ja selkeä.

4.4. 
Tavoitteet kirjalle
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Suunnitteluprosessi5. 
5.1. Kuvittaminen
5.2. valokuvat kuvituksissa
5.3. Taitto
5.4. Typografia
5.5. Värit ja materiaalit
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Kuva 29-32.
Ensimmäisiä luonnoksia

5.1. 
Kuvittaminen

Aloitin kuvitusten miettimisen, kun olin saanut aiheet kyselyn avulla sel-
ville. Heti alkuun nousi muutama aihe, joiden pohjalta lähdin suunnittele-
maan kuvitustyyliäni. Ensimmäisiä kuvituksia tein aiheista aurinko, kissa ja 
maalit, lapsen halaus sekä raeggetonin tanssiminen. (kuvat 29–32)

Näitä kuvia esittelin ohjaavalle opettajalleni Sari Airolalle. Hänen mie-
lestään kuvat eivät olleet ehkä tarpeeksi naiiveja. Hän ehdotti, että niihin 
pitäisi saada jotain lisää, esimerkiksi kollaasitekniikalla. Myöskään puhe-
kuplat eivät oikein toimineet. Siispä keskustelumme innoittamana lähdin 
kokeilemaan uudenlaisia luonnoksia. (kuvat 33–35) 
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Kuva 33–35. 
Toisia luonnoksia.

Nämä uudenlaiset luonnokset olivat eri tyyliä. Ajatuksena oli ”luonnoskir-
ja”, jonka erilaisille sivuille olisi kirjoitettu ja piirretty ilon aiheita. Näissä 
tyyleissä käytin hyväkseni tietokoneella tekemiäni taustoja sekä käsin ja 
koneella tehtyjä piirroksia. Näistä tuli mielestäni liian sekava kokonaisuus 
ja siksi hylkäsin tämän idean. Tein myös muutamia valokuvaan pohjaavia 
luonnoksia (kuva 36–38). Vaikka pidänkin valokuviin pohjaavien kuvitus-
ten ideasta, ei se kuitenkaan tuntunut oikeilta suunnalta kuvituksilleni. En 
halunnut kuvitusteni olevan keinottelua tietokoneella. Eikä minulla toisaal-
ta ollut käytössäni tarpeeksi laadukkaita valokuvia, jotta olisin voinut to-
teuttaa kuvan 39 tyylisiä kuvituksia. En myöskään halunnut käyttää muiden 
ottamia kuvia esimerkiksi lehdissä, jottei tarvitsisi miettiä tekijänoikeuksia.

Kuva 36–38. 
Valokuvaan pohjaavia 
luonnoksia

Kuva 39. 
Luonnoksia

Kuva 40. 
Luonnoksia

Palasin luonnoskirjan pariin ja piirsin kymmenittäin erilaisia luonnoksia 
(kuva 39 ja 40). Tuntui, että monet luonnoksista olivat ihan kivoja ja mo-
nissa oli potentiaalia mutta mikään ei oikein innostanut jatkokehittelyyn.
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Kuva 42–44.
Uuteen hahmoon 

perustuvia kuvituksia ja 
sommittelukokeiluja

Kuvan tehoon vaikuttavat suurten ja pienten elementtien suhde. Jonkin 
vartalonosan laajentaminen tai toisen pienentäminen muuttaa hahmon 
luonnetta voimakkaasti. Kun kuvaan halutaan saada humoristinen vivahde,  
käytetään liioittelua tehokeinona. (Ylimartimo, 2012, 65) 

Selasin turhautuneena luonnoskirjaani ja sitten kerran silmiini osui yksi 
hahmo, jossa oli jotain hauskaa ja hellyttävää. (kuva 41.) Samalla hahmos-
sa oli jotain tyylilleni ominaista helppoutta. Päätin ottaa tämän hahmon 
käsittelyyn ja katsoa mihin se minut johdattaisi. Uuden hahmon myötä 
ajatukseni kuvitusten, taiton, kansien ja koko kirjasen suhteen sai uutta 
tuulta. Tein uusia luonnoksia, joista keskustelin Sari Airolan kanssa. (kuvat 
42–44.) Sain hyvää ja kannustavaa palautetta, sekä vinkkejä jatkoon. Kes-
kustelimme mm. piirustusvälineistä, Sari kehotti minua testaamaan erilai-
sia piirtimiä ja tusseja. Lisäksi puhuimme kirjan taitosta ja siitä miten saisin 
kirjaan vaihtelevuutta ja dynaamisuutta.

Kuva 41. 
Jatkokehittelyyn valitsemani 
hahmo

Tein lisää kuvituksia ja kokeiluja kuvitusten suhteen. Mietin värielement-
tien lisäämistä viivapiirrosten yhteyteen (kuva 45 ja 46). Mietin olisiko vä-
rielementit illustratorilla tehtyjä vai pastelliliiduilla tehtyjä (kuvat 46–48). 
Tein erilaisia kuvitus elementtejä, joissa ei esiintynyt luomani hahmo, vaan 
jotka kuvittaisivat ilon aiheita jollain muulla tavalla (kuva 49 ja 50). Lisäksi 
mietin kuvitusten muotoa. Olisivatko ne skannattuja bitmap-kuvia vai il-
lustratorissa muokattuja vektoritiedostoja? (kuva 51 ja 52) 

Näistä luonnoksista keskustelin ohjaavan opettajani Sarin kanssa. Sain 
paljon rakentavaa palautetta, jonka perusteella lähdin karsimaan, muok-
kaamaan ja kehittämään kuvituksiani. Sain palautetta myös graafisen 
suunnittelun vastuuopettajalta Penni Osipowilta. Vaikkei palaute ei ollut 
kovin kannustavaa, jatkoin valitsemallani suunnalla. Luonnokseni ja työni 
olivat niin alkuvaiheessa ja hakemani suunta ei ollut ehkä selkeänä näky-
vissä. Sain palautetta, että valokuvien yhdistäminen töihini kuten kuvassa 
39, olisi hyvä idea. Itse en kuitenkaan innostunut tästä ajatuksesta. Vaikka 
pidinkin kuvan 39 luonnoksesta, niin olin jo hylännyt tuon kuvitussuun-
nan, koska se lähtisi viemään kuvitusta enemmän valokuvalliseen suuntaan 
ja kuvitusten pitäisi sisältää laadukkaita valokuvia. Luonnoksiin yhdistele-
mäni teipit (kuva 42 ja 44) saivat positiivista palautetta. Lähdin siis miet-
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Kuva 45 ja 46. 
Mustavalkoiset kuvitukset 
vai Illustratorilla lisättyjä 
värielementtejä?

Kuva 47 ja 48. 
Pastelliliiduilla tehtyjä kuvia ja 
värielementtejä

Kuva 51 ja 52. 
Kuvitukset skannattuna 
viivapiiroksena vai 
vektoroituna?

Kuva 49 ja 50. Erilaisia 
kuvituselementtejä

timään miten saisin lisättyä valokuvia tai kollaasitekniikkaa työhöni ilman, 
että työ painottuisi valokuvaukseen. Luonnostelemistani värielementeis-
tä (kuvat 46–48) luovuin. Pastelleilla tehdyt väritykset olivat tunkkaisen 
oloisia ja illustratorilla tehdyt värielementit eivät sopineet kollaasi-ideaani. 
Päätin myös pitää kuvat skannattuina bittmap-kuvina, jotta niissä näkyisi 
mahdollisimman hyvin kädenjälkeni. Vektorointi söi kuvituksista luonnol-
lista kädenjälkeä (kuvat 51 ja 52).

Koska olin saanut kannustavaa palautetta teipeistä ja valokuvien yhdis-
tämisestä kuvituksiini, niin mietin miten saisin työhöni lisättyä näitä ele-
menttejä, mutta samalla pidettyä työn omaan piirtämiseen painottuvana. 
Otin uudelleen esiin ajatuksen leikekirjamaisesta ilmeestä. 

Leikekirja on tapa säilöä henkilökohtaisia muistoja, valokuvia, leikkeitä ja 
piirustuksia. Leikekirjat ovat saaneet alkunsa 1400-luvulla, kun tärkeitä 
asioita alettiin kirjata muistiin arkikirjoihin. Arkikirjoista kehittyi värssy-
vihkot ja ystävyyskirjat, jotka ovat edelleen muotoutuneet leikekirjoiksi. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Scrapbooking) Tästä syystä leikekirjatyyli 
sopii hyvin teemaani. Ilon hitusia -kirjani on eräänlainen leikekirja ja värs-
syvihko.

Olin innostunut älypuhelimen kuva-applikaatioista, joilla saa muokattua 
puhelimen kameralla otettuja kuvia. Näissä applikaatioissa minua viehättää 
ajatus siitä, että valaistukseltaan tai muilta ominaisuuksiltaan keskinker-
tainen tai huono kuva saadaan näyttämään mielenkiintoisemmalta. Kän-
nykkäkameralla otetut kuvat ja applikaatioiden käyttäminen luovat kuviin 
snapshot-tyylisen tunnelman. Mielestäni tämä ajatus sopi hyvin leikekir-
ja-tyyliini ja teippeihin. Päätin siis käyttää valokuvia omista arkistoistani. 
Kuvat toimisivat snapshot-tyylissä, jolloin laadulla ei ole niin suurta pai-
noarvoa ja kuvien sisältökin sopisi leikekirjateemaan. Löysin Internetistä 
tietokoneelle tarkoitetun kuvamanipulaatioapplikaation Pixlr-O-Matic 
-ohjelman (kuva 54 ja 55). Tällä ohjelmalla sain muokattua kuviani kännyk-
käapplikaation tyyliin ja sain kuviin tavoittelemaani snapshot-tunnelmaa.

5.2. 
Valokuvat  

kuvituksissani
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5.3. 
Taitto

Kirjan kantta, kuvitusta ja taittoa voidaan ajatella pakkauksena johon teksti 
on kääritty.(Ahopalo-Nieminen, 1999, 16) Kun kyseessä on kirja, joka pitää 
ymmärtää kokonaisuutena, on teksti ja kuva oltava kiinteässä yhteydessä 
toisiinsa. Selailukirja, jossa pääpaino on esteettisyydellä, voi kuvien sijoit-
telu olla vapaampaa, jolloin vaikutus on harmoninen. Materiaalin jäsentely 
ja monotonian rikkominen on myös tärkeää ja tyhjän tilan käyttö on tähän 
oiva työkalu. (Hatva, 1993,56) Taitto oli minulle aika avoin kysymys melko 
pitkään. Sarilta sain vinkin, että kannattaa tehdä mock up –kirja tai luon-
noksia aukeamista melko varhaisessa vaiheessa. Näin saisin heti käsityksen 
siitä miten eri aukeamat ja kuvat toimivat keskenään. Kun lopullinen kuvi-
tustyyli ja –idea kirjasta alkoi hahmottua, tein mock up -kirjan. Sen perus-
teella näin heti, että piirrettyjä kuvituksia ei voi olla aukeaman molemmilla 
sivuilla, mutta aukeaman vasemmanpuoleinen sivu ei myöskään voi olla 
tyhjä. (kuvat 55 ja 56) Keskustelujemme pohjalta sain ajatuksen siitä, miten 
voisin aukeaman toteuttaa. Kun päädyin suunnitelmissani leikekirjaideaan 
ja otin mukaan valokuvat, alkoi kirjan taittokin edistyä. 

Päätin, että valokuvat olisivat aukeaman oikealla sivulla, kuvitukset ja teks-
tit olisivat vasemmalla sivulla. Näin aukeamat olisivat tasapainoisia ja ele-
menttien välillä olisi tilaa. Kuvitukset voisivat lisäksi jatkua myös valokuvan 
päälle oikealle sivulle. (kuva 57 ja 58) Keskustelin myös opettajani Chris-
toffer Lekan kanssa kirjan taitosta ja sain vinkkejä kirjan kokoon, taittoon, 
typografiaan ja kuvituksiin.

Päädyin tekemään kirjasta kooltaan melko pienen 156mm x 156 mm. Lah-
jakirjan tyyliin sopiva pieni koko on kuin kaunis pieni esine, jota on helppo 
pitää käsissä. Marginaalit ovat 21 mm muualla paitsi sisämarginaali on 25 
mm. Halusin melko suuret marginaalit, jotta kuvilla olisi ilmaa ympärillä ja 
teipit mahtuisivat hyvin kuvien yhteyteen. Sisämarginaali on isompi, jotta 
taitokseen ei jää mitään tärkeää.

Kuva 53 ja 54. 
Pixlr-O-Matic -ohjelma
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Kuva 57 ja 58. 
Mock up -kirjan edistynyt 
versio

Halusin Ilon hitusia -kirjaan leikekirjatyyliin sopivan kirjasintyypin, jos-
ta tulisi käsinkirjoitettu tunnelma. Kirjasintyyppi tulisi olla myös leikkisä 
ja hauska, ei liian vakava, jotta se sopisi yleisilmeeseen. Pyysin Christoffer 
Lekalta apua kirjasintyyppien kanssa ja hän ehdottikin useita vaihtoehtoja, 
jotka voisivat käydä etsimääni tyyliin.  Ehdotetuista vaihtoehdoista mielen-
kiintoinen oli Ride My Bike Serif mutta päätin etsiä vielä kirjasintyyppiä, 
joka olisi enemmän kirjaani soveltuva. Löysinkin D.I.Y. Time -kirjasintyy-
pin. (kuva 59) D.I.Y. Timesta oli saatavilla 11 kirjasinleikkausta, joten pää-
dyin ostamaan kaikki leikkaukset. Kolme leikkausta on kuvioita, joita en 
tulisi työssäni käyttämään mutta muut leikkaukset antoivat laajan mahdol-
lisuuden typografiseen leikittelyyn.

5.4. 
Typografia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Ilon hitusia

Kuva 59. 
D.I.Y. Time -kirsjaintyyppi, 

pistekoko 14

Brush

Hand

Ink

Ink Italic

Sans

Sans Thin

Slab 

Slab Italic

Catchwords

Dingbats

Ornaments

Kuva 55. 
Mock up -kirjan aukeama, 
vain oikealla sivulla kuva

Kuva 56. 
Mock up -kirjan aukeama, 
molemmilla sivuilla kuvitusta
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5.3. 
Värit ja materiaalit

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

Kuva 60.
Moodboard Hyvän mielen 

-kirjan ulkoasusta

D.I.Y. Times on Latinotypen käsinpiirretty kirjasinperhe, jonka on suun-
nitelleet Guisela Mendoza ja Luciano Vergara. Kirjasintyypin innoitukse-
na on ollut tee se itse -filosofia, jossa tärkeää on laatu, käsityö ja valmis-
tusprosessi. D.I.Y. Times -kirjasinperheessä voi aistia erilaisten kynien ja 
siveltimien jäljen paperilla. Kirjasinperheen leikkauksista löytyy orgaani-
suutta kuten D.I.Y. Times Hand -leikkauksessa tai klassista selkeyttä ku-
ten D.I.Y. Times Sans -leikkauksessa. (http://www.myfonts.com/fonts/
latinotype/d-i-y-time/) D.I.Y. Times -kirjasinperheen visuaalisuus sekä 
lähtökohdat sopivat täydellisesti Ilon hitusia -kirjan ilmeeseen, joka sekin 
hakee käsintehtyä leikekirjatunnelmaa.  Kirjasinperheen valinta antoi taas 
uutta potkua suunnitteluun ja kirja alkoi saada lopullista ilmettään.

Alusta alkaen näin mielessäni kirjan konepahvin, valkaisemattoman pah-
vin värisinä, johon olisi painettu tekstit ja jokin hahmo mustalla. Lisäksi 
halusin yhdistää pahvin sävyyn jonkin kirkkaan värin, esimerkiksi pinkin 
kluutin muodossa. (Kuva 61) 

Värit välittävät monenlaisia sovittuja, koettuja ja tunteisiin vetoavia vieste-
jä. Musta koetaan älykkyyden ja tyylikkyyden värinä. Valkoinen on puoles-
taan viattomuuden ja puhtauden väri. (Ahopalo-Nieminen, 1999, 22) Pink-
ki väri edustaa myötätuntoa, rakkautta ja positiivisuutta. (http://www.
empower-yourself-with-color-psychology.com/color-pink.html) Kuvitus-
ten mustavalkoisuutta pehmentää taustan muistivihkoviivasto. Valokuvien 
värikylläisyys tuo kontrastia viivapiirrosten rinnalle.  Pinkki väri on minulle 
mieleinen väri mutta sopii hyvin myös Ilon hitusia -kirjan leikkisään luon-
teeseen. Teippien lisäksi lisäsin pinkkiä väriä myös tekstiin ja joihinkin ku-
vituselementteihin, sekä selkäpaperiin ja esilehtiin. Näin pinkki väri toimii 
yhdistävänä elementtinä läpi kirjan.

Teen kirjaan liimasidonnan, jolloin kirjasta tulee siisti. Liimasidottukirja 
on myös helppo ja edullinen tapa sitoa opinnäytetyöni koululla.  Kirjan sel-
kään jää näkyviin ylivetopaperi, johon kansipahvit kiinnittyvät. (kuva 61 ja 
62) Kun selkään ei tehdä koviketta ja ylivetopaperi jää näkyviin, säästyy 
työvaiheita ja kirjasta tulee persoonallisen näköinen. Tekstin ja kuvien pai-

Kuvalähteet 17.3.2014: 
1. http://www.pinterest.com/pin/80853755783668637/
2. http://www.damasklove.com/bookbinding-university-style-watch-edition-perfect-binding/
3. http://www.comofazeremcasa.net/bloco-de-notas-artesanal-passo-a-passo/
4. http://waldopancake.com/waldopancake/
5. http://www.etsy.com/listing/150994589/not-all-who-wander-are-lost-moleskine
6. http://www.etsy.com/listing/75757617/mini-notebook?ref=af_circ_favitem
7. http://kesiart.oxyweb.com/blog/2013/10/zoom-sur-les-tampons-de-fonds-part-2/
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Kuva 61 ja 62. 
Malli kansien liimauksesta
(Suunnittelu: Stefan G. 
Bucher, 344 Design, 2009
Lähde: http://www.
underconsideration.com/
fpo/archives/2009/06/juan-
usle-ojo-nido-exhibition-
catalogue.php)

naminen kansipahviin käsityönä on mahdollista ainoastaan silkkipainolla. 
Minun aikatauluni ei salli silkkipainon tekoa. Ylivetopaperin esiin jättämi-
nen selän kohdalta mahdollistaa tekstin printtaamisen selkään. Ajattelin 
tehdä kirjaan myös irrallisen kansipaperin, joka suojaa kirjaa ja siihen voi 
tulostaa kirjan tiedot. Kansipaperina käytän konepahvin väristä kierrätys-
paperia. Kirjan sivut ovat Munken 150g kermansävyistä päällystämätöntä 
designpaperia. Lisäksi tein kuosin jota käytän kirjan esilehdissä.
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Kirja6. 
6.1. Ilon Hitusia -kirjan esittely
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Ilon Hitusia on pieni hyvän mielen -lahjakirja. Kuvitin kirjaan 19 erilaista 
ilon aihetta.  Kuvitukset on jaettu tekemäni jaottelun mukaan neljään ka-
tegoriaan: luonto, ihmiset, tekeminen, nautinnot ja Universumi. (kuvat 63–
87) Nämä kategoriat valikoituivat kirjaan tekemieni kuvitusten perusteella. 
Yritin tehdä kaikkiin ryhmiin kuvituksia, mutta ensisijaisesti tein kuvituk-
sia sen mukaan mitä inspiraatioita minulle aiheista tuli. Kuvituksia syntyi 
enemmänkin, mutta niihin ei löytynyt sopivia valokuvia arkistoistani.

Ilon hitusia!

Erja Moilanen

Hyvää mieltä ja iloa elämään

Luonto

Kuva 63 ja 64. 
Ilon hitusia -kirjan kansi ja 

Luonto-teemasivu

6.1. 
Ilon hituasi -kirjan 

esittely



64 65

Ulkoilma

Metsässä liikkuminen, 
marjojen ja sienten 
poimimisen merkeissä.

Ihmiset

Iloitsen  siitä, 
että sain tuntea mummuni aikuiseksi asti ja 
hän siirsi minuun henkistä pääomaa elämässä 
selviämiseen.

Kuva 65–67. 
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Kuva 68–70.
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Raikas
tuoksu

Lasten leikki
ja 

aitous
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Ystävät, joista on
muodostunut

kuin  oma perhe.

Tekeminen

Liikunnan tuoma hyvä olo.

Mukavat työkaverit
työilmapiiri.hyvä

ja

Kuva 71 ja 72. 
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Kuva 73–75.
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Tuttu lapsi tarttuu hihasta, 
halaa kunnolla ja 
sanoo rakastavansa.
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Lasten kanssa touhuaminen.

Kissan kanssa leikkiminen.

Sienestys

Nautinnot

Kuva 76–78. 
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Kuva79–81..
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Se, että saa olla luova.

Kahvikupin juonti rauhassa, 
lehden  kera.
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Herkullinen  illallinen 
hyvässä seurassa.

Universumi

Kaikista 

suurin kiitollisuuden 
ja aidon ilon tunteeni 
nousee kuitenkin siitä, 

että olen kenties löytänyt 
sisäisen rauhani sen suhteen, 

että elämä kantaa omalla 
tuntemattomalla tavallaan. 

Suurin   ilon aiheeni joka päivä on, 
että olen osa Universumia. 
Se yllättää iloisesti joka päivä ystävillä, 
ihanilla uusilla ihmisillä ja kaikella kivalla.

Kuva 82–84. 
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Kuvat 85–87..
Ilon hitusia -kirjan sivuja

Aurinko

Ulkosauna
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7.
7.1. Tyylilaji
7.2. Ilan hitusia -kirja
7.3. Prosessi
7.4. Pohdinta

Arviointi ja Pohdinta
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Löysin rajauksen ja suuntaviivat työlleni tiedonhaun ja kysymysten avulla. 
Lahjakirjojen määritelmät ja hyvän mielen teemojen kartoittaminen vai-
kuttivat kirjan luonteeseen. 

Ilon hitusia -kirja on visuaaliselta ilmeeltään leikekirjatyylinen, jossa on yh-
distettynä valokuvaa, piirustuksia ja taustakuosia(viivapaperi). Kirjan tyy-
lissä yhdistyy käsintehty piirros ja tietokoneella muokatut valokuvat kol-
laasiksi. Leikekirjakollaasi sopii mielestäni hyvin yhdistäväksi tekijäksi Ilon 
hitusia -kirjaan, koska ilon aiheet on kerätty kyselyllä eri ihmisiltä. 

Tyyliltään kirja kuvaa minua suunnittelijana ja kuvittajana. Tyyli on leik-
kisää, humoristista, yksinkertaista mutta samalla runsasta ja koristeellista. 
Prosessi auttoi minua löytämään, kehittämään ja uskomaan omaan tyyliin 
ja kuvitusjälkeen. Nämä ominaisuudet täyttävät kirjalle ja kuvittamiselle 
asettamani tavoitteet ja kirja toimii erinomaisesti työnäytteenäni.

Ilon hitusia -kirja istuu hyvin lahjakirjojen tyylilajiin ja täyttää kaikki aset-
tamani vaatimukset. Kirja on kaunis pieni lahjaesine. Siinä on kokoelma 
erilaisia mietteitä yhdistettynä mielenkiintoisin ja hauskoihin kuvituksiin.

Ilon hitusia täyttää myös hyvän mielen -kirjan tavoitteet. Kirja toimii kii-
tollisuuspäiväkirjana, johon on koottu kyselyyn vastanneiden kiitollisuutta 
sekä myös minun tulkintaa aiheesta.

Kirja on mielestäni onnistunut teos. Se täyttää asetetut tavoitteet. Kirja on 
lahja, joka tuo hyvää mieltä lukijalleen. Sitä voi selailla nopeasti tai jäädä 
tutkimaan kuvituksia ja tekstejä. Tekstien ja kuvien välillä on huumoria 
sekä leikkisyyttä. 

Visuaaliselta ulkoasultaan sekä taitoltaan kirja on yhtenäinen kokonaisuus. 
Ulkoasu on selkeä ja samalla mielenkiintoinen. Kirjassa olisi voinut olla 
enemmänkin aiheita, sainhan kuitenkin 74 erilaista aihetta. Piirustusten 
tekeminen ja mielenkiintoisen kannan löytäminen oli aikaavievää. Samoin 
osa teemoista oli sellaisia, että minulta ei löytynyt sopivia valokuvia aihee-

7.1. 
Tyylilaji

7.2. 
Ilon hitusia -kirja 
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seen.  Piirustuksia olisi ollut enemmänkin, mutta niihin sopivia valokuvia 
arkistossani ei ollut.

Opinnäytetyöprosessi oli minulle aika raskas, mutta mielenkiintoinen, 
opettavainen ja mieluisa. Halusin aiheen, jolla ei olisi ulkopuolista asiakasta 
tai toimeksiantoa. Valitsin kyseisen aiheen, koska halusin saada varmuutta 
omalle tyylilleni. Minulle oli myös tärkeää tehdä työ, joka jollain tavalla toisi 
hyvää mieltä ja iloa maailmaan.

Suurimmat haasteet prosessissa oli aikataulutus ja valintojen tekeminen. 
Jäin tammikuussa opintovapaalle ja työskentelin melko ahkerasti tammi-
kuusta alkaen mutta olisin voinut olla vielä järjestelmällisempi ja ahkeram-
pi. Loppua kohti tuli hieman kiire työn kanssa. Toisaalta kiire auttoi pää-
tösten teossa. 

Päätösten ja valintojen tekeminen olikin minulle suuri haaste. Epävarmuus 
omista taidoista ja piirustuksista haittasivat päätöstentekoa. Sain kaikilta 
opettajilta hyvää ja rakentavaa kritiikkiä, mutta kommentit olivat monesti 
ristiriidassa keskenään. Jouduin paljon pohtimaan sitä, kenen kommentteja 
kuuntelen. Poimin kaikista kommenteista ja palautteista ne, jotka palvelivat 
parhaiten omaa prosessia. Lopulta kuitenkin minä olen se joka päätökset 
joutui tekemään, koska kyseessä on minun työni.

Varsinainen työskentely haasteista huolimatta oli hyvin sujuvaa. Sain ai-
kaiseksi kuvituksia, tein taittoja ja kirjallista työtä yhtä aikaa. Valintojen ja 
päätösten tekeminen, kuten kuvitusten tyyli ja kirjasintyypin valinta veivät 
aina työtä paljon eteenpäin.

Opinnäytetyöprosessi oli kaiken kaikkiaan hyvä ja onnistunut projekti. 
Vaikka matkan varrella olikin paljon haasteita, niin olen lopputulokseen 
tyytyväinen.

7.4. 
Pohdinta

Tavoitteena oli saada aikaan kaunis lahjakirja. Ilon hitusia täyttää kaikki 
sille asettamani tavoitteet ja tulen varmasti antamaan sitä lahjaksi ja käyt-
tämään työnäytteenä. 

Tavoitteena projektissa oli myös löytää oma kuvitustyyli ja varmuutta 
omaan tekemiseen. Projektin aikana kävin läpi monenlaisia tunteita tyyliin 
ja kuvituksiin liittyen. Kuvitukset ja tyylini ei ole kaikkien mieleen mutta 
prosessin aikana olen oppinut itse pitämään tyylistäni ja olemaan siitä yl-
peä. Ja se tässä prosessissa oli ehkä kaikkein tärkein tavoite.

7.3. 
Prosessi
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Liite 1: Kyselyn esittelyteksti 
Opinnäytetyö
Erja Moilanen 
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti

Mistä iloa ja energiaa arkeen?
Olen kolmannen vuoden graafikko-opiskelija Lahden ammattikor-

keakoulusta ja aloittamassa opinnäytetyötäni. Tavoitteenani on 
valmistua medianomiksi / graafiseksi suunnittelijaksi kesäkuussa 2014. 

Opinnäytetyöni aiheena on kuvittaa arkisia tai erikoisia 
asioita, joista ihmiset saavat iloa ja energiaa. 

Nykypäivänä meitä jokaista koskettaa jollain tavalla uupumus, 
masennus, väsymys tai arkinen hetkittäinen harmistus. Mistä sinä saat 
voimia, iloa tai energiaa näinä hetkinä? Asiat voivat olla pieniä, ku-

ten koiran kanssa lenkkeily tai jonkin laulun sanat, tai isoja, mitä vaan.
Tarkoituksenani on koota tällä pienellä kyselyllä näitä ilon aiheita 

ja kuvittaa saatuja teemoja. Mahdollisesti tulevaisuudessa aiheet ja 
kuvitukset päätyisivät myös kirjaksi asti.

Kysely on suunnattu työikäisille henkilöille. Voit olla opiskelija, työtön, 
työssä käyvä, ikäraja ei ole tarkkaan määritelty, joten voit osallistua, 

jos katsot kuuluvasi työikäiset ryhmään. Kerro siis oma ilon aiheesi, 
niitä voi olla useitakin. Mielelläni käyttäisin aiheita nimimerkin alla, 

joten liitä mukaan nimimerkkisi ja ikä. Voit jättää kommenttisi myös 
nimettömänä. Olen kiinnostunut myös kartoittamaan millä alalla 
toimit. Tämä tieto ei kuitenkaan esiinny kuvitusten yhteydessä, on 
vain lisäinfoa kategorioimiseen. Voit koota aiheita myös esimerkiksi 

työyhteisöstä ja laittaa yhdessä kootusti vastauksia minulle. 

“Saan voimaa ja iloa ystävien kanssa vietetyistä hetkistä.”
“Kunnon nauru, vaikka hauskaa elokuvaa katsoen, piristää päivän.”

Erja 34 v.

Toivoisin vastauksia 12.1.2014 mennessä osoitteeseen 
erja.moilanen@student.lamk.fi

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

Kiitän sydämellisesti kaikkia osallistujia jo näin etukäteen!

Ystävällisin terveisin

Erja Moilanen



Voit käyttää tätä lomaketta vastausten keräämiseen. Skannaa täytetty lomake ja lähetä vasta-
ukset 12.1.2014 mennessä: erja.moilanen@student.lamk.fi
Kiitos!

Ilon aihe: 

Ammattiala:Ikä:Nimimerkki:

Ilon aihe: 

Ammattiala:Ikä:Nimimerkki:

Ilon aihe: 

Ammattiala:Ikä:Nimimerkki:

Ilon aihe: 

Ammattiala:Ikä:Nimimerkki:

Ilon aihe: 

Ammattiala:Ikä:Nimimerkki:

Liite 2: Kyselykaavake



Liite 3: Kaikki kyselyn tulokset
LUONTO ja ELÄIMET

• kaunis, aurinkoinen ilma

• ulkoilma

• raikas tuoksu

• Saatana on ykkönen

• iguaanini, joka tulee syömään lautaselta ja hengailee olkapäälläni

• entisten kissojen kuvat, joiden katselusta tulee hyvä mieli

• kissan pennun kanssa leikkiminen

• syksyinen metsä

• sienestys

IHMISET

•  Lapset

• lasten aitous ja leikki

• perhe ja läheiset

• läheinen lapsi tarttuu hihasta tai halaa kunnolla ja sanoo rakastavansa

• mukavat työkaverit

• hyvä työilmapiiri

• Terve lapsi ja mies. 

• Iloitsen elämässäni ystävistä, joista on muodostunut kuin oma perhe.

• Iloitsen siitä, että sain tuntea mummuni aikuiseksi asti ja hän on siirtänyt minuun henkistä pääomaa elämässä 
selviämiseen.

• Iloitsen siitä, että olen ystävystynyt aikuisena molempien vanhempieni kanssa.

• Ilo pilkahtaa sydämessä kun esim. pieni kummipoikani ottaa kädestäni kiinni viereeni tullessaan.

• Ystävät (ikään katsomatta), joiden kanssa jakaa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.

• Oman lapsen onnellinen ilme

TEKEMINEN

• vapaa-aika täysin itselle

• lasten kanssa puuhaaminen

• itsensä hoitaminen

• asioiden sujuminen

• oma terveys

• terveenä pysyminen

• liikunta

• liikunnan tuoma hyvä olo

• no isoin ilonaihe mulle on maalaaminen

• se että saa olla luova

• Salilta saatu energia, hauska ja tulokset 

•  Uusien kotisivujen valmistuminen ja hyvä palaute 

• metsässä liikkuminen mm.marjan tai sienten poimimisen merkeissä. 

• vauva-arjessa, joka on todella kokonaisvaltaista, piristää ja antaa voimaa myös yksin vietetty hetki, luksusta siitä voi 
itsensähemmottelun merkeissä kuten kampaajalla käynti, hieronta sekä jalkahoito tai vaikkapa sauvakävely.

• työssä onnistuminen

• reggaetonin tanssiminen! 

• Maalit

• Tulen iloiseksi kun minut yllätetään tai jollakin tapaa huomioidaan, tehdään iloiseksi. Siksi pidän erityisen tärkeänä, 
että teen muille samoin.

• Oma pieni hetki arjen keskellä

• Kahvikupin juonti rauhassa, lehden kera

• kävelylenkki ystävän kanssa

• Toisen päivän känni ystävien kanssa

• Suosikki jääkiekkoseuran voitto hyvällä pelillä

• Sellaisen lahjan antaminen, josta toinen tulee todella iloiseksi/onnelliseksi

• kirjoittaminen hiljaisuudessa

• isovanhemmilla kahvilla käynti

• löhöily poikaystävän kanssa

• chillaus/laiskottelu

• nukkuminen

KOTI

• Minulla on suuri ilon aihe "Suuri Elämän Inventaario" Olemme myyneet kaiken... Asumme yksiössä... Keväällä uuteen
kotiin uusin tuulin! 

• Mun ilo on uusi koti. 

• Ilo on koti, jossa on hyvä olla.

UNIVERSUMI

• Mun suurin ilon aiheeni joka päivä on, että olen osa Universumia. Se yllättää mut iloisesti joka päivä ystävillä, ihailla 
uusilla ihmisillä ja kaikella kivalla.

• ilon aiheeni oli tänään maanantai joka ei tuntunut maanantailta vaan oli kiva

• Keskustelu, jossa sai kertoa paljon asioita rehellisesti ja niin, että toinen jaksoi kuunnella ja kannustaa paljon

• Iloa tuottaa nasevan sarkastiset huumorisanailu-ohjelmat ja sanoilla & sarkasmilla leikittely, esim. Hyvät ja huonot 
uutiset -ohjelma.

• Suurin iloni ja onneni on viime vuonna ollut se, että olen löytänyt rauhan itseni ja itsekseen olemisen kanssa.

• Kaikista suurin kiitollisuuden ja aidon ilon tunteeni nousee kuitenkin siitä, että olen kenties löytänyt sisäisen rauhani 
sen suhteen, että elämä kantaa omalla tuntemattomalla tavallaan. Kaikki järjestyy varmasti jotenkin.

NAUTINNOT

• lämmin tee 

• Kaija Koon kappale Operaatio Jalokivimeri

• ruoka

• ulkosauna

• AURINKO

• konsertti ja punaviini

• bisse

• sähköt. 

• Hyvä illallinen hyvässä seurassa

• Hyvä seksi
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• tietyt laulut

• japanilaiset draamat

• lempi artistien haastattelut

• musiikki


