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Opinnäytetyössä käsitellään monilajiseura Sudet ry:n visuaalisen ilmeen 

yhtenäistämisprosessia seuralle kehitetyn graafisen ohjeiston sisällön kautta. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan myös visuaalisen identiteetin osatekijöitä ja 

suuntaviivoja, joiden kautta yhtenäinen ilme muodostetaan sekä käydään läpi 

suunnitteluprosessia myös käytettävyyden ja saatavuuden näkökulmasta.  

Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa Sudet ryn sisäistä- ja ulkoista viestintää graafisen 

ohjeiston sekä yhtenäisen visuaalisen linjan löytymisen kautta. Opinnäytetyö 

käsittelee myös seuran logon uudisprosessin sekä logon merkitystä urheiluseuralle.  

Prosessin aikana käytetään tapaustutkimusta urheiluseurojen visuaaliseen 

esittämistapaan perehdyttäessä. Kuva-analyysin keinoin tutkitaan seuran logon 

semanttisia, syntaktisia ja pragmaattisia ominaisuuksia valmistauduttaessa 

uudistusprosessiin. 
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This thesis focused on a unifying process of visual identity of sports organization 

Sudet ry, through graphics standards manual it was created. The focus was also 

centered in the elements that create unified presentation and also guidelines which 

form a solid visual identity. 

The aim was to aid internal and external communications of Sudet ry through creation 

of visual guide lines and unification process of the whole visual identity.  

Methods used in the process of this thesis were case-study about visual presentation of 

Finnish sports organizations and picture analyzis of Sudet rys logo design, focusing on 

semantic, syntactic and pragmatic parts of the logo.  

The conclusion of thesis was that graphics standards manual was created and visual 

guide lines were emerged for organization to use. Unifying process was considered 

difficult and complex but as much rewarding. 
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1 JOHDANTO 

Tein opinnäytetyöni urheiluseura Kouvolan Susille ja yhteistyötä tein juuri seuran 

jalkapallojaoston kanssa. Opinnäytetyöni aiheena oli yhtenäistää seuran visuaalinen 

ilme sekä luoda graafinen ohjeisto tulevaisuuden julkaisujen valmistajia auttamaan. 

Työhöni sisältyi logon uudistaminen sekä visuaalisen kokonaisuuden 

yhteensovittaminen ja graafisen ohjeiston luominen. Ulkoisen viestinnän kehittämisen 

ohella kehittyi myös seuralle maskotti. Produktiivisen työn tekovaihe ajoittui vuoden 

2013 syksylle ja käyttöönotto tapahtui vuoden 2014 käynnistyneen kauden alussa. 

Kouvolan Sudet ry on monilajiseura, mikä tarkoittaa sitä että seuran toiminnan piiriin 

kuuluu useampi kuin yksi urheilulaji. Sudet ry:n lajeihin kuuluvat tätä nykyä 

jalkapallo ja salibandy. Jalkapallon harrastajia on noin puolisen tuhatta henkilöä 

(Somppi, 2012) ja esimerkiksi jalkapallojoukkueita seurassa on 35. Seuralla on pitkä, 

yli satavuotinen historia erilaisissa palloilulajeissa. Keskeisimpänä lajina on kautta 

aikain ollut jalkapallo, mutta Sudet ovat pitkän historiansa aikana olleet mukana niin 

jääpallossa kuin koripallossakin (Somppi, 2012).  

Jalkapallo aiheena oli itselleni melko vieras alue, oma kokemuspohja oli oikeastaan 

rajoittunut alakouluaikojen liikuntatunneille sekä joihinkin kavereiden kanssa 

pelattuihin vapaa-ajan peleihin. Koska en myöskään ollut koskaan seurannut 

jalkapalloa myös jalkapallon visuaalinen maailma oli minulle aivan vieras ja pääsinkin 

toteuttamaan opinnäytteeni itselleni monin tavoin uudella ja hyvin opettavaisella 

alueella, oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Seuratason jalkapallo oli täysin uusi 

tuttavuus ja koin erittäin opettavaisena myös seuratoiminnan sivusta seuraamisen. En 

siis voinut luottaa omiin kokemuksiini jalkapalloseuraan kuulumisen tunteesta vaan 

tutustuin aiheeseen case-tutkimuksen keinoin.  

Case- eli tapaustutkimus tutkii yksittäisiä tai toisiinsa liittyviä tapahtumia ja ilmiöitä ja 

pyrkii selvittämään mahdollisen laajasti tapaukseen liittyvät yksityiskohdat 

(Hirsjärvi;Pirkko;& Sajavaara, 2008). Tapaustutkimuksen avulla tutkin urheilussa 

esiintyvää visuaalisuutta. Tutustuin myös muun muassa Palloliiton graafiseen 

ohjeistoon. Pyrin myös selvittämään kuinka urheiluseurat yleensä Suomessa 

määrittävät visuaalisen identiteettinsä. Tekemässäni tapaustutkimuksessa 

urheiluseurojen visuaaliseen maailmaan selvisi, että jalkapallossa ja urheilun 
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yhteydessä yleensä, esitettävä graafinen ilmaisu on usein hyvin pelkistettyä ja 

kuvalliset elementit selkeitä. 

Vaikka seuran tavoitteet tunnettavuuden lisäämisessä poikkeavatkin esimerkiksi 

yrityksen kaupallisista tavoitteista, ovat markkinoinnilliset keinot kuitenkin samat 

kuin yrityksen markkinoinnissakin. Samankaltaisista toimintamalleista johtuen 

mielestäni voidaankin turvallisesti puhua eräänlaisesta brändiajattelusta.  

Hyvä brändi muodostuu monesta osatekijästä (World Branding Committee 2007). Se 

on markkinoinnillinen kokonaisuus, joka muodostuu hallitusta visuaalisesta linjasta, 

iskulauseista sekä hyvästä viestinnästä. Suomen Uusyrittäkeskukset ryn vuonna 2013 

julkaisemassa ”Perustamisopas alkavalle yrittäjälle”  (Suomen Uusyrityskeskukset ry, 

2013) todetaankin markkinoinnin olevan tärkeä osa suunnittelutyötä. Kun pyritään 

markkinoinnillisin keinoin luomaan yritykselle imagoa puhutaan usein 

”brändäyksestä”. Alina Wheelerin mukaan brändäys on hallittu prosessi,  jolla 

pyritään kasvattamaan tietoisuutta sekä asiakasuskollisuutta  (Wheeler, 2009).  

Kirjassaan ”Uderstanding Brands” Peter Cheverton leikkimielisesti toteaa, että 

brändäys oli muutama sata vuotta sitten jotain, mitä tehtiin lehmille, viitaten 

polttomerkitsemiseen. Brändi onkin merkin luomista. 

Yrityksillä on käytössä useita markkinoinnin keinoja luotaessa eroa kilpailijoihin.  

Muun muassa Wheeler ohjeistaa brändin ilmeen uudistamista koskevissa ratkaisuissa. 

Wheelerin mukaan keinojen valinta on kiinni siitä mihin uudistuksilla ollaan 

pyrkimässä (Wheeler, 2009). Koska Sudet ry ei pyrkinyt sijoittumaan uudella tavalla 

urheiluseurojen kategoriassa, eikä kyseessä ollut seuratasolla minkään uudenlaisen 

innovaation käyttöönotto, keskityin lähinnä visuaalisen puolen yhtenäisyyden 

kehittämiseen. Yhtenäinen tyyli, keskeisimmillään ilmaisun ominaisuus on jotain 

millä voi tulla tunnistetuksi (Heller 2011). Yhteneväisyysajattelun sulauttaminen 

ohjeiston sisällöliseen teemaan olikin tavoitteena uudenlaisen lähestymistavan 

opettamisessa ja käyttöönotossa Sudet ryn tulevien julkaisujen laatijoille. 

Opinnäytetyöni aikoihin Sudet ry oli myös aloittanut viestinnän 

kehittämistoimintansa, joka sisälsi muun muassa laajan uutiskirjepalvelun tuomisen 

mukaan viestintään, sekä Suomen käytetyimmässä  yhteisöpalvelussa, Facebookissa, 

fanisivuston luomisen(Kortesuo 2010, 42). Uutiskirjepalvelun käyttöönotto tapahtuu 

kauden 2014 alussa, mutta käsittää aluksi vain seuran sisäisen viestinnän. Viestinnän 
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siirtyminen verkkoon ja uudelleen muovautuminen (Young, 2010) vaatiikin 

nykyaikaista lähestymistapaa ja uudistumista myös seuran sisältä käsin.  

Suomessa seuratoiminnan viestinnän kehittämiseen ei ollut aikaisemmin myönnetty 

rahoitusta. Kiitos muutaman aktiivisen seuran jäsenen Sudet ry haki ja sai OKM:ltä 

rahoituksen ja tämä opinnäytetyö kunnian toimia ennakkotapauksena viestinnän 

kehittämiseen tähtäävästä toiminnasta. Opinäytetyössäni työskentely tapahtui 

pääasiassa Adobe InDesign, Illustrator ja Photoshop –ohjelmistoilla, mutta perehdyin 

myös Microsoft Wordin ja PowerPointin käyttöön.  

2 TAUSTOITUSLUKU 

Opinnäytetyöni syntyi asiakkaan tarpeesta yhtenäistää ja uudistaa seuran graafista 

ulkoasua, sekä helpottaa ulkoista ja sisäistä viestintää. Sisäinen viestintä, tai sisäinen 

informointi, kuten Leif Åberg kirjassaan ”Viestinnän johtaminen”  (Åberg, 2000) 

termin muotoilee, tarkoittaa yrityksen tai järjestön sisällä tapahtuvaa komminikointia 

ja viestintää. Sisäinen viestintä voi käsittää myös kasvokkain tapahtuvan viestimisen, 

mutta opinnäytetyössäni keskityn sisäinen viestinnän kanavista juuri sähköpostien ja 

uutiskirjein käytävään viestimiseen, niinsanottuun välitettyyn pienjoukko- ja 

verkkoviestimiseen (Åberg, 2000). Opinnäytetyön aikan kehittyneitä suuntaviivoja 

toki voidaan johtaa suurempaan mittakaavaankin. Viestintäkanavalla tarkoitetaan 

keinoa, jonka välityksellä viestitään, esimerkiksi sähköposti, sanomalehti tai jopa 

ilmoitustaulu. Leif Åberg toteaa kyseessä olevan viestin välitystapahtuman vaiheen, 

jolloin viesti on liikkeessä vastaanottajalle  (Åberg, 2000). 

Työni keskittyi laajan materiaalivaraston yhtenäistämiseen sekä visuaalista ilmettä 

koskevien suuntaviivojen luomiseen. Sudet ry:een aiemmin tuotetun materiaalin 

määrä oli erittäin suuri. Se käsitti hyvin monia erilaisia julkaisuja aina mainonnasta 

sisäisiin tiedotteisiin, jalkapallodiplomeihin, kioskihinnastoihin sekä kausijulkaisuihin. 

Pyrin graafista ohjeistoa tehdessäni yhdistämään keskeiset ja toistuvat elementit, jotka 

mielestäni nousivat esiin Sudet ry:n materiaaleissa. Pyrin myös uudistamaan ja 

mahdollisesti pelkistämään niiden ulkoasua - tunnistettavuuden kuitenkin säilyttäen. 

Alina Wheeler toteaa kirjassaan ”Designing brand identity” (Wheeler, 2009), että on 

aika luoda uusi brändi-identiteetti kun yrityksen ilme näyttää palalta historiaa eikä 

visuaalinen puoli ole yhtenäinen. 
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Opinnäytetyössäni käyn lävitse Susien ilmeen yhtenäistämisen yksityiskohdat siinä 

järjestyksessä, jossa ne esiintyvät tekemässäni ohjeistossa. Ensin käsittelen 

visuaaliseen ilmeen yhtenäistämiseen johtaneet tekijät, kerron mikä on graafinen 

ohjeisto ja millaiseksi se Sudet ry:llä muodostui. Tämän jälkeen käsittelen 

asiakohtaisesti ratkaisut, joihin päädyttiin ja joiden mukaan yhtenäistäminen tehtiin. 

Käyn läpi myös seuran tunnistettavuudelle keskeisen elementin, logon, uudistuksen 

vaiheet. Lopuksi käyn myös lävitse tekijät, jotka vaikuttivat ohjeiston ulkoasun ja 

sisällön muotoutumiseen. 

3 PRODUKTIIVINEN OSIO 

Asiakas tarvitsi viestintäänsä selkeää ja yhdenmukaista visuaalista linjaa. Koska 

kyseessä on talkootyöllä toimiva seura, haluttiin tuotetun materiaalin olevan helposti 

lähestyttävää, helposti käytettävää ja mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan 

hyödynnettävissä. Käytettävyys ja saatavuus nousivatkin yhdeksi keskeisemmistä 

teemoista suunnittelutyötä tehdessä. Seurassa suurin osa materiaaleista tuotetaan 

Microsoft Office ja OpenOffice –ohjelmistoilla. Tästä syystä osa materiaaleista 

suunniteltiin ja tuotettiinkin juuri muotoon, jota nämä ohjelmistot tukevat ja voivat 

hyödyntää.  

3.1 Yhtenäisen visuaalisen ilmeen merkitys 

Yhtenäisen visuaalisen ilmeen eli ulkoasun tehtävä on auttaa tunnistamaan sisällön 

tuottaja ja erottaa se muista samankaltaisten materiaaliaalien esillepanijoista tai 

vastaavasti sijoittaa tuottaja selkeästi johonkin kategoriaan, esimerkiksi urheilu. 

Yhtenevä ilme pyrkii välittämään juuri halutun viestin kohderyhmälle ja siten 

luomaan tietyn mielikuvan viestin välittäjästä. Tarkoituksena on henkilöityä 

visuaalisen ilmeen kautta ja jäädä siten vastaanottajan mieleen (World Branding 

Committee, 2007).  

Yhtenäisen visuaalisen linjan ylläpitoa helpottamaan on luotu niinsanottu ”graafinen 

ohjeisto”. Graafinen ohjeisto on joukko ohjeita, joiden mukaan pyritään 

määrittelemään tarkasti yrityksen tai yhdistyksen visuaalinen ilme. Ohjeistojen laajuus 

vaihtelee tapauskohtaisesti erittäin laajoista erittäin yksinkertaisiin. Laaja graafinen 

ohjeisto saattaa pitää sisällään tarkat ohjeet logon ja liikemerkin käytöstä erilaisissa 

julkaisuissa, tekstityypin valintaan liittyviä suosituksia tai määräyksiä, sekä ohjeita 
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visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavien elementtien, kuten värien käytöstä. Tällainen oli 

myös tarkastelemani Suomen Palloliiton graafinen ohjeisto. Graafinen ohjeisto voi 

olla myös hyvin pelkistetty ja yksinkertainen (Gomez-Palacio & Vit, 2009).  

Usein graafinen ohjeisto pyrkii käymään läpi seikkaperäisesti ja havainnollisesti 

jokaisen osa-alueen, usein kuvallisia esimerkkejä apuna käyttäen. Graafisen ohjeiston 

tarkoitus on siis luoda säännöt yhtenäisen visuaalisen ilmeen aikaansaamiseksi 

ulkoiseen tai sisäiseen viestintään, mutta myös helpottaa materiaalin tuottajia 

kuvallisen viestinnän ongelmakohdissa. (World Branding Committee, 2007 .) 

Ensimmäisessä palaverissä asiakkaan kanssa ilmeni, että graafisen ohjeiston tarve oli 

olemassa. Suunniteltaessa materiaaleja viestintään seuralla ei ollut olemassa 

yhtenäistä linjaa materiaalien ulkoasuun tai sisältöön. Esimerkiksi asiakirjapohjista 

puuttuivat yhdenmukaiset asetukset marginaalien ja kirjasintyyppien valintaan.  

Graafisen ohjeiston raakaversion esittelyn jälkeen asiakkaan kanssa neuvoteltuani 

kuitenkin tarkentui, että kaiken kattava ohjeisto olisi laajalla henkilöstöllä ja 

talkootyöllä toimivalle seuralle liian monimutkainen ja tästä syystä myös 

luotaantyöntävä. Niin laajasta graafisesta ohjeistosta päätettiin luopua. Tavoitteeksi 

tuli luoda eri tasoisille tietokoneen käyttäjille helposti omaksuttava ja mukaansa 

tempaava kokonaisuus Susien visuaalisen ilmeen säädöksistä.  

Päädyttiin ”Sudet-julkaisijan pikaoppaaseen”. Julkaisijan pikaopas käsittelee seuralle 

keskeiset alueet mahdollisimman yksinkertaisesti ja lyhyesti, sekä sisältää vaikeampia 

käsitteitä avaavia tietoiskuja. Ohjeisto sisältää ohjeet logon käytöstä, väreistä sekä 

fonteista. Pikaoppaaseen sisällytin helpot ohjeet logosta, väreistä ja fontista.  

3.2 Logo 

Susien logo on vanhaa perua. Alkuperäisen logon suunnittelijasta ei ole tarkkaa tietoa, 

mutta Heikki Sompin Susien historiasta kertovassa kirjassa, ”Susien tarina” (2012), 

esiintyvässä kuvamateriaalissa Viipurista pelastetuista palkintomateriaaleista, esiintyy 

viiri, jossa on jo saman kokonaisuuden omaava Sudet-logo. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Sudet ry on vuosikymmenten kuluessa vahvasti henkilöitynyt tämän logon avulla ja 

tulee tunnistetuksi juuri logon kokonaisuuden vuoksi - tästä syystä logon arvo onkin 

merkittävä (Cheverton, 2006).  
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Viimeisin Sudet-logo, jonka sain myös työstettäväksi, perustui kertoman mukaan 60-

luvulla piirrettyyn versioon logosta. Logon oli piirtänyt vektorimuotoon puhtaaksi 

seurassa toimiva graafikko Simo Mäkinen, jonka kanssa tein myös yhteistyötä 

opinnäytetyöni yhteydessä. 

Tein logosta kuva-analyysin havaitakseni logon tunnistettavuudelle keskeiset seikat, 

kirjatakseni ylös kuvan elementit ja sommittelullisesti tärkeät tekijät, sekä löytääkseni 

mielestäni kehittämistä vaativat kohteet. Tutustuin myös suomalaisiin urheiluseurojen 

logoihin ja visuaalisiin ilmeisiin. Seurojen logot löytyvät liitteestä 1. Yhtenäistävänä 

tekijänä havaitisin kaikkien tutkimieni logojen olevan selkeitä ja pelkistettyjä, lähes 

kaikki ovat viivapiirroksia ja niissä on selkeitä väripintoja. Logoissa myös 

mahdollisesti oleva teksti on selkeää. Tästä syystä ne toimivat erittäin hyvin myös 

pienessä koossa. Selkeys olikin yksi keskeinen tekijä, jota koetin logoa muokatessani 

parantaa. 

Kuva-analyysissä tutkin niin logon semanttisia, pragmaattisia kuin syntaktisia 

ominaisuuksia. Tutkin myös niiden painotuksia.  Anja Hatva kertoo kirjassaan 

”Kuvittaminen”  (Hatva, 1993, 43) syntaktisen tason sisältävän kuvan rakenteen ja 

muodon ominaisuudet. Logoa syntaktisella tasolla tarkasteltaessa nähdään siis 

ääriviivoja, muotoja ja niiden muodostamia liikesuuntia ja niiden ominaisuuksia. 

Semanttisella tasolla taas Hatvan mukaan nimetään kuvan yksiköitä ja määritetään 

niiden sijainteja. Logon semanttisella tasolla tällaisia ovat esimerkiksi logon sudet. 

Pragmaattisuus puolestaan vaatii Hatvan mukaan ennalta sovittuja merkityksiä. 

Pragmaattisella tasolla logo mielestäni ilmentääkin seuraa, Susia.  

Semanttisella tasolla tarkasteltaessa logossa kaksi harmaata sutta on punaisen pallon 

kimpussa. Logossa sudet ovat sivuprofiilissa eli ne on kuvattu suoraan sivulta. Sudet 

ovat vastakkain symmetrisesti aseteltuna, suut auki toisiaan kohden pallon jäädessä 

susien hampaisiin keskelle logoa. Pallo on pyöreä ja keskellä on Susien 

perustamisvuosiluku ”1912”. Susien alla on teksti ”Sudet”, kaarevasti kirjoitettuna. 

Teksti on tyylitelty kirjasin ja siinä on kaksi ääriviivaa, ulomman ollessa musta ja 

sisemmän valkoinen. Tekstin täyttövärinä on sama punainen kuin pallossa. ”Sudet” -

tekstin alapuolella on kaksi jääpallomailaa symmetrisesti laajan ”x” –kirjaimen 

muotoon ristittynä siten, että mailojen risteyskohta on logon horisontaalin- eli 

vaakasuoran keskikohdan kohdalla. Mailojen lavat ovat jääpallomailoille 
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tunnusomaisen käyrät ja ne jäävät osittain piiloon logon susien korvien taakse. 

Mailojen lavoissa on eristysnauhaa kuvaavat suorakaiteen muotoiset harmaat palkit. 

Syntaktisella tasolla huomio logossa painottuu mielestäni keskellä olevaan punaiseen 

palloon, mutta samaan aikaan kiinnittyy myös alapuolella olevaan punaiseen 

alueeseen.  

Kuten tutustumieni urheiluseurojen logoissa, myös Susien logossa elementit esitetään 

pelkistettyinä viivapiirroksina. Myös logon värit esitetään pelkistettyinä, selkeinä ja 

tasaisina väripintoina. Väreinä logossa esiintyvät Susien väreiksi henkilöityneet 

punainen, musta, harmaa ja valkoinen. Ääriviivat ovat mustat, sudet harmaita, pallo on 

punainen ja vuosiluku on valkoinen. Koko logon rajaa tasapaksu harmaa ääriviiva.  

Yksityiskohtia oli vähän ja nopeasti katsottuna eroavaisuuksia susien välillä ei 

näyttänyt syntaktisella tasolla juurikaan olevan. Tarkemman tutkimisen jälkeen 

huomasin, että sudet olivat itseasiassa hyvinkin erilaisia. Kun kysyin susien 

eroavaisuuksista jaoston kokouksessa ei eroavaisuuksille ollut tiedossa minkäänlaisia 

perusteita. Selkein ero on susien silmissä, joissa pupillit erosivat toisistaan 

merkittävästi. Vasemman puoleisen suden pupilli oli hyvin pyöreä, oikean puoleisen 

suden taas hyvin terävä ja kolmion muotoinen. Molempien susien turkki esitettiin 

muutamalla mustalla aaltomaisella viivalla. Viivojen paksuus vaihteli kuitenkin 

paikoitellen mielestäni hieman perusteettomasti. Varsinkin susien niskan seudulla 

viivan liike oli mielestäni hieman sekavaa.   

Myös susien ilmeikkyys oli mielestäni hieman ristiriitainen ja välitti monitulkintaisia 

viestejä. Esimerkiksi susien silmien ympärillä olevista viivoista voidaan nähdä, että 

kulmat ovat kurtussa. Kirjassa ”Monipuoliset aivot”  (Palmgren 2009, 72-73) Gorm 

Palmgren kertoo, että perustunteet ilmaistaan kulttuurista riippumatta samalla tavoin. 

Kurtistetut kulmat voidaankin tulkita vihaisuudeksi. Yläluomi kaartuu alaspäin, mutta 

nousee pehmeästi takaisin ylös. Silmät katsovat alaspäin, kohti palloa. Alaspäin luodut 

silmät voidaan tulkita myös alistuneisuudeksi, surumielisyydeksi ja masennukseksi. 

Sudet myös selkeästi kamppailevat pallosta, mutta susien ilmeitä oli mielestäni melko 

vaikea tulkita. Oli epäselvää olivatko sudet vihaisia, surullisia vai ahdistuneita. Sudet 

näyttivät mielestäni olevan myös kuin tuskassa. Tästä syystä oli mielestäni aiheellista 

korjata susien ilmeiden välittämää viestiä kuvan muodostaviin elementteihin, kuten 

esimerkiksi viivojen muotoon ja ulkoasuun vaikuttamalla.  
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3.2.1 Logon ongelmat 

Kirjaintyyppi logossa oli määrittämätön, tyylitellysti piirretty kirjaisin. 

Määrittämättömyyttä puolsi mielestäni kirjainten leikkausten toisistaan poikkeavat 

muodot, ne eivät olleet samaa tekstityyppiä. S-kirjaimen muoto oli lähellä Lucida 

Blackletteria keskikaareen liittyvien päätteiden osalta, muiden kirjainten ollessa 

groteskeja. Groteski tarkoittaa typografiassa Markus Itkosen mukaan päätteetöntä 

kirjainta (Itkonen, 2007). Myös u-kirjain muistutti gemenaa, niinsanottua 

pienaakkosta, muiden kirjainten ollessa versaaleja, suurakkosia.  

Teksti oli taivutettu kaarevaksi ja sisälsi useita ääriviivoja – ohuen mustan ääriviivan 

lisäksi tekstissä oli myös paksumpi valkoinen ääriviiva kirjaimen täyttövärin ollessa 

punainen. Ääriviivat sijaitsivat myös kirjainten aukkojen ympärillä kirjainten 

sisäpinnalla. Tämä vaikeutti lukemista varsinkin pienessä koossa, sillä vierekkäiset 

ääriviivat muodostivat liikettä ja hankaloittivat kirjainten varsinaisen muodon 

hahmottamista.  

Opinnäytetyöni ohjaaja kiinnitti huomioni logon kirjainten kaariin. Esimerkiksi s-

kirjain muistutti paljon numeroa kahdeksan ja sen yläkaari toi mieleen r-kirjaimen. 

Tällaiset epäselvyydet muodoissa haittaavat mahdollisesti varsinkin jos logoa 

tarkastellaan pienessä koossa, jolloin syntyy helposti virhetulkintoja, jos Sudet eivät 

ole seurana tuttu tai ei ole logoa aikaisemmin nähnyt. 
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Kuva1. Vanha Sudet-logo 

 

 

Koska logo yhdistetään sen omistajaan, on sen merkitys mielestäni sen omistavalle 

yritykselle tai seuralle erittäin suuri. Usein juuri logon avulla tullaan tunnistetuksi ja 

erotutaan joukosta, varsinkin urheilussa. Wheeler toteaa, että logojen symbolit 

kuljettavatkin merkityksiä ja muuttuvat sitä vahvemmiksi mitä enemmän niitä 

käytetään (Wheeler, 2009). Logon viestinnällinen tehtävä ei rajoitu vain sen 

ulkoasuun vaan pitää sisällään mielikuvia ja mielleyhtymiä, jotka liittyvät 

vastaanottajan mahdollisiin aikaisempiin kokemuksiin logon kohteesta (Gomez-

Palacio & Vit, 2009). Myös wikipedia  (Logo - Wikipedia, 2013) toteaa 

urheiluseurojen logon ilmentävän  koko joukkueen historiaa ja perinteitä tiettyyn lajiin 

perehtyneiden ihmisten keskuudessa. Urheiluseuran logo myös auttaa erottamaan niin 

joukkueet kuin joukkuiden kannattajat toisistaan. Logoon yhdistettävien mielikuvien 

kautta voidaan vaikuttaa myös vastassa olevaan joukkueeseen. Urheiluseuran logolla 

onkin monenlaisia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Uskoisin, että juuri näistä syistä 

urheilutapahtumien yhteydessä esillä onkin yleensä seuran logo ja värit. 

Susien logo oli mielestäni ulkoasultaan liian monimutkainen, eikä se toiminut hyvin 

pienessä koossa. Kuvaelementeissä oli liikaa yksityiskohtia, jotka varsinkin 

pienemmässä koossa katosivat tai jopa sotkivat logon ilmettä. Esimerkiksi kuonon 

seudun yksityikohdat katosivat logoa pienennettäessä. Myös susihahmojen ulkoasu 
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välitti vääränlaista viestiä, eikä toiminut mielestäni parhaalla mahdollisella tavalla. 

Susien ulkomuoto oli mielestäni liian vaisu ja sudet vaikuttivat jopa jonkinverran 

väsyneiltä - eivätkä siten välittäneet tarpeeksi seuran lajeille ominaisia piirteitä, kuten 

kamppailua ja taisteluhenkeä. 

Niille, jotka eivät ole aikaisemmin logoa nähneet, on sen mielestäni kyettävä 

viestittämään sellaisia ominaisuuksia, joita sen omistava organisaatio haluaa itsestään 

viestiä. Jos logon kuvallinen osa on vastaanottajalle vieras, teksti selventää minkä 

organisaation tai tuotteen logosta on kyse (World Branding Committee, 2007). Tästä 

syystä myös logon tekstiosan näkyminen ja luettavuus ovat tärkeitä. Hyvässä 

typografiassa keskeisimpiä suunnittelun kohteita onkin juuri tekstin luettavuus. 

Perimmäisimmältä tehtävältäänhän  teksti on viestin välittäjä (World Branding 

Committee, 2007). Kirjassaan ”Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet”  (Ahvenainen & 

Esko, 2005) Ossi Ahvenainen ja Esko Holopainen kertovat, että lukeminen on kahden 

tapahtuman, tunnistamisen ja ymmärtämisen, sarja. Jos luettavaa tekstiä ei voida 

tunnistaa, ei sitä voida myöskään ymmärtää. 

Koska Susien logon käyttö on laajaa, on sen toimittava useassa eri koossa, myös 

pienessä. Pyrin logoa uudistaessani parantamaan myös logon tekstiosan luettavuutta, 

mutta samalla säilyttämään mahdollisimman paljon sen alkuperäistä ulkoasua, jotta 

tunnistettavuus säilyisi. Kyseessä olikin siis pääasiassa logon yksityiskohtien 

hienosäätö.  

3.2.2 Logon uudistuksen vaiheet 

Valmistautuessani logon käsittelyyn tutustuin suomalaisiin urheiluseurojen logoihin ja 

visuaalisiin ilmeisiin. Seurojen logot löytyvät liitteestä 1. Yhtenäistävänä tekijänä 

havaitsin kaikkien tutkimieni logojen olevan selkeitä ja pelkistettyjä, lähes kaikki ovat 

viivapiirroksia ja niissä on selkeitä väripintoja. Logoissa myös mahdollisesti oleva 

teksti on esitetty selkeästi. Tästä syystä ne toimivat erittäin hyvin myös pienessä 

koossa. Selkeys olikin yksi keskeinen tekijä, jota koetin logoa muokatessani parantaa. 

Susien logo oli siis tehty vektorigrafiikkamuodossa. Vektorigrafiikka on 

matemaattisten kaavojen mukaan toteutettua grafiikkaa, joka ei tavallisen 

kuvatiedoston tavoin koostu pikseleistä, vaan ääriviivojen reunat muodostuvat 

laskukaavojen mukaan aina kuvan kokoa vaihdettaessa. Vektorigrafiikan hyöty on se, 
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ettei kuva koskaan muutu epäteräväksi. Tästä syystä logot usein luodaankin juuri 

vektorimuotoon, mahdollisimman laajan käytettävyyden takaamiseksi. Tein logon 

muokkauksen vektorigrafiikan työstämiseen suunnitellulla Adobe Illustrator -

ohjelmalla. Illustratorissa kuvan objektien ääriviivoja kutsutaan poluiksi, joiden 

muotoa säädellään ankkuri-pisteiksi kutsutuilla pisteillä (Adobe Illustrator * Drawing 

basics, 2013.)  

 

Kuva 2. Polku ja ankkuri-pisteet Illustrator -ohjelmassa  

 

Ensin keskityin suuriin kokonaisuuksiin ja linjoihin. Logon muokkauksen 

alkuvaiheessa korjasin ääriviivan ja viivojen ulkoasua. Vanhan logon ääriviivat olivat 

mielestäni epäsymmetriset (kuva 1.) ja niiden liike oli epätasaista. Viivan paksuus 

vaihteli paikoitellen erittäin paljon. Kerronnallisesti viivan ulkoasu oli mielestäni 

kyseenalainen. Esimerkiksi korvan alueella viivan muoto oli mielestäni epävakaa eikä 

kertonut tarpeeksi muodosta. Mielestäni ääriviivan sisäreuna on kerronnallisesti yhtä 

tärkeässä asemassa kuin viivan ulkoreunakin. Kirjassaan ”The Practice & Science of 

Drawing” (Speed, 1917) englantilainen taiteilija Harold Speed käsittelee viivan rytmiä 

ja yhteneväisyyttä. Speedin mukaan viivan kulun tuleekin vastata kuvattavan kohteen 

luonnetta. Vaikka Speed käyttää esimerkeissään renessanssiajan taiteilijoiden teoksia 

ovat periaat edelleen samat. Hainkin ääriviivoihin elävyyttä ja taisaisempaa muotoa. 

Opettajaa konsultoituani kuitenkin tuli ilmi, että logon ensimmäisten versioiden 

ääriviivoihin muodostui liian pehmeitä linjoja, jolloin myös logon kamppailusta ja 

energiasta viestivä voima katosi. Viivat muodostuivat myös melko tasapaksuiksi ja 

esimerkiksi Speed toteaa tasapaksun viivan olevan kuollut ja vähän viestivä verrattuna 

sellaiseen, jossa muoto paikoitellen vaihtelee ja jännittyy (Speed 1917, 144-184). 

Korvat muistuttivat myös edelleen siipiä. 
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Hain terävyyttä viivan kulkuun ensin liioittelemalla ja korostamalla viivan 

muodostamia kulmia. Terävillä kulmilla ja voimakkailla linjoilla voidaan ilmentää 

nopeutta ja voimaa. Tapahtumien liikesuuntaa voidaan tuoda esiin viivojen asennoilla, 

muodoilla ja suunnilla (Caputo 2003, 149).  

Logon susien halusin liikkuvan voimakkaasti keskelle kohti palloa. Tästä syystä 

turkkia kuvaavien viivojen suunta on diagonaalisesti kohti logon keskustaa. 

Diagonaalinen eli kalteva viiva luo epätasapainoa ja jännitettä ja välittää voimakkaan 

viestin (Caputo 2003, 149). Koska logossa sudet ovat vastakkain peilikuvina, syntyy 

vaikutelma yhteentörmäyksestä. Samalla logoon syntyy myös symmetria, joka luo 

logoon mielestäni tietynlaista tasapainoa.  

Loin hieman pistimen muotoisen kärjen viivan jyrkkiin kulmiin. Kärjen muoto loi 

mielestäni kaivattua brutaaliutta kuvaan, mutta kuitenkin hienovaraisesti. Jos ei 

tietoisesti katso logoa siihen tuskin kiinnittää huomiota, mutta kokonaisuuden kautta 

kärkien eteenpäin osoittavat muodot luovat mielestäni logoon liikettä. Harold Speedin  

(Speed 1917, 144-184) mukaan yhtenevyys kuvan osien välillä koko kuvan alueella 

luo kokonaisuuden vaikutelman. Luodakseni yhtenevyyttä pyrin käyttämään kärjen 

muotoa ympäri logoa, kohdissa, joissa viiva teki jyrkän mutkan ja joissa oli myös 

melestäni kuvan sisällöllisten ominaisuuksien kuvaamisen kannalta sitä perusteltua 

käyttää. 

Halusin korostaa myös suden ilmettä. Tämä onnistui korostamalla silmän yläpuolella 

kulkevan viivan liikettä. Samalla se toi silmän ulkoasun vastaamaan logon 

yleisilmettä. Nostin silmäkulmaa puoli millimetriä ja lisäsin ympäri logoa toistuvan 

”kärjen” muodon.  

Myös itse silmä vaati mielestäni vielä korjaamista. Petomainen ja kamppailun tunne ei 

mielestäni vielä välittynyt tarpeeksi, ja etenkin pienessä koossa silmän yksityiskohdat 

katosivat, eikä katse kohdistunut palloon tai vastakkaiseen suteen. Katseen pistävyyttä 

lisätäkseni tein iiriksestä pistävämmän lisäämällä 2 pt paksun hiuslinjan iiriksen 

keskiöön. Pt on graafisissa julkaisuohjelmissa nykyään käytetty pistekoon 

mittayksikkö, joka vastaa 0,3528 millimetriä (Itkonen, 2007). Illustratorin viivan 

asemointia polkuun nähden säätämällä asetin viivan kulkemaan polun sisäpintaa 

pitkin. Näin sain aikaan myös haluamani valopilkun silmään.  
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Valopilkusta halusin vielä pienemmän ja tarkemmin säädettyäni viivan paksuutta 2,5 

pt, sain ilmeen hyvin lähelle haluaamaani. Pieni valopiste silmän keskellä lisäsi 

pistävyyttä silmään entisestään ja elävöitti ilmettä.  

Logossa esiintyvien mailojen on ollut tarkoitus kuvata seuran jääpallopuolta. Koska 

seurassa toimivat enää jalkapallo- ja salibandyjaostot ovat mailojen merkitykset enää 

historiallisia viittauksia. Tästä syystä jaoston kokouksessa esitettiinkin mailojen 

muuntamista salibandymailoiksi. Koska itse olin ajamassa logon yksinkertaistamista 

olin myös muutoksen kannalla.  

Salibandymailan muoto poikkeaa varsin paljon jääpallomailasta. Salibandymaila on 

ohut ja kevyttä lasikuitua kun taas jääpallomaila on varsin tukeva ja alaspäin, kohti 

lapaa levenevä puinen maila. Myös lapojen muodot ovat hyvin erilaiset 

salibandymailan lavan alkaessa selkeästi, jääpallomailan lavan käyristyessä pyöreästi 

levenevästä varresta.  

Ensimmäisissä versioissa muunsin mailojen muodon muistuttamaan tarkasti 

salibandymailan silhuettia. Lisäsin myös tasakylkisen kolmion muotoisia objekteja 

imitoimaan salibandymailan lavassa olevia reikiä ja tuomaan mailan keveyttä esiin. 

Tälläinen esittäminen osoittautui kuitenkin epäsopivaksi tällaiseen logoon. Vaikka 

reikien muodot itsenäisinä elementteinä olivat yksinkertaisia kolmioita, muodostivat 

ne pienessä koossa yhdessä sekavan ryppään, jonka yksityiskohdat sotkivat niin 

mailojen kuin logonkin ulkoasua. Tämän jälkeen pyrinkin pelkistämään mailan 

ulkoasun vain viitteelliseksi salibandymailaksi. 

Yksinkertaistin salibandymailojen ääriviivojen kulkua ja poistin tarkat yksityiskohdat 

mailoista. Valitsin Illustratorissa kummankin mailan harmaan ääriviivan ja laskin 

viivaa noin 4 pt alaspäin. Tämä lisäsi viivan paksuutta mailan alapuolella ja toi esiin 

näin dynaamisempaa ja eläväisempää vaikutelmaa logon kokonaisuuteen.  

Kun olin tyytyväinen kokonaisuuden yleiseen ulkoasuun aloin työstää yksityiskohtia 

tarkemmin. Kiinnitin huomioni kuonon ja otsan alueeseen. Otsan ja kuonon välinen 

muutos oli linjaltaan edelleen liian pehmeä. Niinpä kasvatin otsalla mustan ääriviivan 

sisäreunalla olevan väkäsen kokoa paria pistekokoa suuremmaksi. Vedin 

aikaansaadun kulmankärjen alaspäin ja synnytin suorankulman otsan ja kuonon väliin. 

Tämä poisti pehmeyden linjasta ja erotti kuonon selkeämmin otsasta.  
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Myös pallon ulkoasu vaati mielestäni lisää jännitettä. Ohjaava opettajani kertoi, että 

jännitettä voi lisätä litistämällä pallon pyöreää muotoa. Säädin pallon ääriviivaa siten, 

että ovaalius korostuu hienoisesti. Aikaisemmin tasapaksun ääriviivan muutin 

Illustratorissa kalligrafiakynää muistuttaviksi vedoiksi. Kynän säädöt eivät olleet 

oletuksena sopivat vaan itse muokkasin asetuksia. Alunperin pystyterää jäljittelevän 

muodon käänsin vaakatasoon, koska halusin saada alaspäin kulkeviin vetoihin 

paksuutta. Tämän jälkeen viivan paksuuden muutos pallon ylä- ja alapinnoissa oli 

liian suuri, eikä viiva näyttänyt luonnolliselta. Vähensin viivan paksuuden muutosta 

säätämällä siveltimen halkaisijaa kontrolloivaa liukusäädintä. Nostin paksuuden 

nollasta 50:n prosenttiin ja sain aikaan kalligrafiakynän jälkeä muistuttavan vedon. 

Pallon ääriviivan muutettuani huomasin, ettei oikealle puolelle jäänyt niin paljon 

harmaata esiin suden ja pallon väliin kuin vasemmalla. Myös mailan etäisyys 

vasemmalla korvalla sijaitsevasta kulmasta vaikutti aavistuksen eroavan oikean 

puoleisesta. Valitsin koko vasemman puoleisen suden ”polut” ja siirsin yhden 

pistekoon verran kohti palloa. Se riitti, susien etäisyys toisistaan ja keskikohdasta oli 

sama. 

Huomasin, ettei vasen maila ollut täysin samalla tasolla kuin oikean puoleinen maila. 

Valitsin kaikki oikean puoleisen mailan polut, kopioin mailan ja liitin paikoilleen 

Illustratorin "liitä paikalle" komennolla. Otin horisontaalisen apuviivan alimman 

ankkuripisteen tasolle ja toisen, vertikaalisen apuviivan, keskelle logoa. Apuviivat 

ovat Illustratorissa työskentelyä helpottamaan kehitettyjä viivaimen tavoin toimivia 

apuviivoja. Peilaustyökalua käyttäen asetin pivot-pisteen keskellä olevan apuviivan 

päälle ja peilasin mailan kopion vasemmalle puolelle. Nyt logo oli täysin 

symmetrinen.  

Tämän jälkeen korjasin vielä logoa rajaavan harmaan ääriviivan ulkoasua. Kavensin 

viivan paksuutta kuonon kohdalta. Mielestäni viivan paksuuden supistuminen vetää 

katsetta kohti kuonoa sekä tuo myös kuonon muotoa esiin. Viivan paksuuden 

muutokset aiheuttavat epäsäännöllisyyttä kokonaisuuteen ja elävöittävät kuvaa (Speed 

1917, 144-184). 

Logon ollessa lähes valmis kohtasin ongelman joka esiintyi varsinkin jos logon asetti 

voimakkaan väriselle pinnalle, esimerkiksi valokuvan päälle - teksti "SUDET" ei 

tahtonut erottua. -- Loin logosta tällaisilla pinnoilla käytettävän version, joka 
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oikeastaan juontui melko helposti vanhasta logosta. Vanhassa logossa paksu harmaa 

ääriviiva kulki myös tekstin ympäri jättäen kuitenkin "reikiä" susien ja mailojen 

väliin. Tein harmaan väripinnan, jonka asetin mailojen ja susien päiden väliseen 

tilaan. Tämä esti taustaa sekoittumasta logon teksteihin ja mahdollisti logon käytön 

useilla erilaisilla pinnoilla. 

Loin valmiista logosta, värillisille ja vaaleille pinnoille tarkoitetuista, cmyk- ja rgb-

versiot erilaisia käyttökohteita varten. Rgb tarkoittaa ruudun väriavaruutta ja cmyk 

puolestaan, mutta niistä kerron tarkemmin luvussa ”Värit”. Tiedostot olivat niin 

vektorimuotoisina .pdf tiedostoina, .eps tiedostoina, kuin myös rasterigrafiikkana eli 

ns. kuvatiedostoina. Kuvatiedostot olivat .jpg ja .png muodoissa. Png-tiedoston etu 

verrattuna jpg-tiedostoon on se, että se tukee läpinäkyvyyttä. Logon pystyi siis 

tallentamaan ilman taustaa, jolloin se on helppo liittää vaikkapa kuvan päälle. Koska 

png on kehitetty internet-levitystä varten ei se kuitenkaan tue kuin rgb-väriavaruutta 

(Portable Network Graphics – Wikipedia, 2013). Png on kuitenkin häviötön 

tiedostomuoto, mikä tarkoittaa wikipedian mukaan sitä, että kuvan pakkauksessa 

käytettävät algoritmit säilyttävät kuvasta tarkkuudeltaan alkuperäistä vastaavan 

kopion (Image file formats - Wikipedia, 2013). Eps eli encapsulated post script-

tiedosto puolestaan on tiedosto, joka koostuu post script tulostuskomennoista ja joka 

sisältää yleensä vektorigrafiikan lisäksi matalaresoluutioisen eli tarkkuudeltaan 

matalan esikatselukuvan (Encapsulated PostScript - Wikipedia, 2013). 

Muuntaessani logon väriavaruuden rgb:stä cmyk:ksi määritin logon ääriviivojen 

väriksi viileän mustan. Mustaa väriä on, toisin kuin usein ajatellaan, monenlaista. 

Painoväreissä musta on oma väriaineensa. Mustaa väriä painettaessa pelkän mustan 

väriaineen sataprosenttinen käyttö luo niinsanotun perusmustan. Jos mustasta halutaan 

luoda voimakkaampi, voidaan siihen lisätä muita väriaineita. Lopputulokseen 

vaikuttaa mitä väriainetta lisää. Jos haluaa luoda lämpimän vaikutelman, mustan voi 

sävyttää suuremmalla määrällä magentaa. Jos taas halutaan terävämpi ja viileämpi 

vaikutelma lisätään enemmän syaania. Tällöin puhutaan "rikkaasta mustasta" (eng. 

rich black) (Rihlama, 1997). Viileän mustan määritin käyttämällä syaania 50 

prosenttia, sekä magentaa ja keltaista 30 prosenttia, sataprosenttisen mustan värin 

kanssa. 
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3.2.3 Ohjeistus logon käytöstä 

Yhtenäiselle ilmeelle tärkeää on sisällyttää yrityksen tai yhdistyksen graafiseen 

ohjeistoon ohjeistus logon käytöstä. Sudet ry:n pikaoppaassa logo-ohjeistus piti 

sisällään suoja-alueen, logon minimikoon, sekä pari kuvallista esimerkkiä logon 

käytöstä.  

 

Kuva 3. Suoja-alueen määritys Palloliiton ohjeistossa (Noudettu 20.10.2013 o 

 

Suoja-alueen määrittämisen tulisi mielestäni olla verrattain helppoa, eikä sen pitäisi 

vaatia vaikeita laskutoimituksia mittasuhteista. Esimerkiksi tutkimassani Suomen 

Palloliiton graafisessa ohjeistossa Palloliiton markkinointitunnuksen suoja-alueen 

koko määritetään tekstilogon korkeuden kautta. Suoja-alue rakentuu tällöin 

sijoittamalla logon ympärille tekstilogon korkeutta vastaava tyhjä tila. Susien logon 

tapauksessa määritin suoja-alueen koon logossa keskellä olevan pallon mukaan, koska 

pallon halkaisija on mielestäni suhteellisen helppo ottaa mitaksi.    

3.3 Värit 

Visuaalisten eroavaisuuksien kautta on helppo erottua joukosta (World Branding 

Committee, 2007). Etenkin urheiluseurojen keskuudessa väriyhdistelmien avulla on 

erotuttu toisista seuroista. ”Tunnusta väriä” kehotetaan Veikkausliigan mainoksessa 

(Veikkausliiga, 2014).  

Susien perusvärit ovat punainen, musta, harmaa sekä valkoinen. Tarkkoja määrityksiä 

ei ollut tehty kuin punaiselle, mutta yhtenäisyyden ja tunnistettavuuden vuoksi pyrin 

säilyttämään mahdollisimman paljon samaa seuran perusväreissä kuin aiemmin 

tuotetusta materiaalista sain selville.  
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Toistuvina väriyhdistelminä aiemmin tuotetussa mainonnassa ja ilmoituksissa ovat 

juuri seuran omat värit, kuitenkin punaisen ollessa suurimmassa osassa ja hallitsevana 

värinä. Punainen oli myös usein tehostettu liukuvärjäyksen avulla. Liukuväri 

tarkoittaa wikipedian mukaan digitaalisissa julkaisuohjelmissa tietynlaisen 

laskukaavan avulla toteutettua värin siirtymää kuvapinnalla (Color gradient - 

Wikipedia, 2013). Väriliuku oli toteutettu joko lineaarisesti tai radiaalisesti - 

suoraviivaisesti tasaisena pintana lähtien tietystä suunnasta tai säteittäisesti jostain  

tietystä pisteestä. Wikipedian mukaan lineaarisessa liukuvärjäyksessä väriliukuma 

tapahtuu kahden pisteen välillä, joissa kummassakin tietty väri sijaitsee. Radiaalisessa 

liukuvärissä liuku värien välillä tapahtuu säteittäisesti jostain pisteestä kohti 

liukuvärialueen reunaa, jossa liu'un toinen väri sijaitsee. Liukuvärien muotoja on 

muitakin, mutta juuri edellämainitut esiintyivät susien materiaaleissa  (Color gradient 

- Wikipedia, 2013).  

Susien vanhoissa julkaisuissa liukuvärjäyksessä käytettiin punaisen värin valoorieroja, 

liu’un tapahtuessa siis tummasta kirkkaampaan sävyyn. Toistuvana elementtinä oli 

myös musta tai valkoinen viiva punaisen alueen yhteydessä, joko ylä- tai alapuolella 

tai sekä että.  

Ohjeistossa käyttämieni väripintojen muodon johdin kausijulkaisuissa, ilmoituksissa 

ja mainonnassa aiemmin esiintyneiden elementtien muotojen ja korostuneisuuksien 

mukaan, kuitenkin samalla värien käyttöä pelkistäen. Keskeisenä suunnittelussa oli 

juuri tunnistettavuus. Visuaalisten elementtien uudellen muotoilussa halusinkin 

säilyttää tuttuuden. Päädyin kuitenkin ratkaisuun, jossa värit voidaan esittää yksittäin 

seuran logon kanssa. Etenkin punaisen värin on todettu herättävän ihmisen huomiota.  

Muun muassa Hatva toteaa kirkkaiden ja puhtaiden päävärien toimivan parhaiten 

huomion kiinnittäjänä (Hatva, 1993).   

Määritin perusvärien lisäksi oppaaseen myös ”tehostesävyiksi” nimeämäni lisäsävyt. 

Varsinaisen väripaletin rinnalla käytettävien lisävärien merkitseminen graafisiin 

ohjeistoihin on varsin yleistä. Lisävärejä ei siis käytetä itsenäisesti vaan perusvärien 

rinnalla luomassa kontrastia sekä tuomassa mahdollisesti lisää syvyyttä 

värimaailmaan. Esimerkiksi liukuvärien yhteydessä tehostesävyjen käytöllä voidaan 

elävöittää värimaailmaa. Lisäsinkin punaiselle värille kaksi tehostesävyä käytettäväksi 

vaikka liukuvärjäyksessä. Määrittämäni punaiset tehostesävyt antavat mielestäni 
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värille hieman täyteläisemmän liu'un kuin aikaisemmin tuotetuissa materiaaleissa. 

Värin valoisuus ei muutu asettamieni värien yhteydessä niin paljon kuin aikaisemmin 

käytetyssä materiaaleissa. Niissä liuku tapahtui tummempaan sävyyn, mikä teki 

väriliu’usta voimakkaamman ja muodosti väripinnasta hieman tunkkaisen. 

Yhdistettynä seuran perusväreissä esiintyvän punaisen kanssa liukuvärjäyksen avulla 

voidaan tuottaa joko hieman heleämpi pinta tai hienoisesti tummentaa sävyä, tehoste, 

joka esiintyi aikaisemmissa materiaaleissa ja jota pyrin entisestään elävöittämään. 

3.4 Värin määritykset ohjeistossa 

Värimääritysten esittämistarkkuudeksi katsottiin jaoston palaverissa tarpeelliseksi 

laittaa pikaohjeistoon vain rgb- ja cmyk-värikoodit. Kun vaihdellaan väriarvojen 

määrityksiä tai kun liikutaan toiseen värijärjestelmään puhutaan yleensä 

värihallinnasta. Koska värihallinta on usein myös ammattilaiselle haasteellista ei 

jaostossa katsottu tarpeelliseksi liittää pikaohjeistoon kuin rgb- ja cmyk-määritykset.  

Tähän päädyttiin, jotta säilytettäisiin selkeys ja helpostilähestyttävä kokonaisuus, 

mutta myös käytännön syistä - ne ovat kaikkein lähimpänä seuran arjen käyttötarpeita: 

suurin osa seuran materiaaleista tuotetaan Microsoft Office ja OpenOffice –

ohjelmistoilla. Muiden väriavaruuksien, kuten painoissa käytettävien prosessivärien ja 

internetissä käytettävien hex-värikoodien määrittämisestä päätettiin luopua ja liittää 

myöhemmin tehtävään laajaan ohjeistoon. Pikaohjeistossa niiden katsottiin myös 

helposti sekoittavan ihmisiä ja aiheuttavan turhaa hämmennystä. Vältin myös liian 

tarkkaa kuvailua värijärjestelmistä ohjeiston tietoiskussa. 

Koska värin muodostus näytöllä tai ruudussa tapahtuu yleensä kolmen värivalon, 

punainen, vihreä ja sininen avulla, kutsutaan värijärjestelmää englanniksi "rgb:ksi", 

värien alkukirjainten mukaan (Värien sekoittuminen, 2014). Rgb on myös yleisesti 

käytetty lyhenne puhuttaessa ruudun väreistä. Rgb on niin sanottu additiivinen eli 

lisäävä värijärjestelmä, jossa kolmea eriväristä valoa yhdistelemällä tuotetaan yli 16 

miljoonaa väriä. Jokaisen värin säätö tapahtuu välillä 0-255, nollan ollessa lamppu 

sammuneena ja arvon 255 lampun palaessa kirkkaiten.  

Cmyk puolestaan on niin sanottu subtraktiivinen väriavaruus, jossa värien synty 

perustuu valon heijastumiseen väripigmentistä (Albers, 1991). Lyhenne muodostuu 

jokaisen värin englanninkielisestä alkukirjaimesta, C:n ollessa syaani, M:n magenta, 
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Y:n keltainen ja K:n musta (Värien sekoittuminen, 2014). Värit määräytyvät kunkin 

värin käyttöprosentin mukaan nollasta prosentista aina sataan prosenttiin. 

Seppo Rihlama kertoo värin harmauden olevan valkoisen ja mustan värihiukkasten 

sekoitus (Rihlama, 1997). Susien harmaan värin määritin perusväreissä lähelle 

grafiitin harmaata, noin 80 prosenttisen mustaksi. Mustan värin määritin painoväreissä 

yleensä käytettyyn, arvoltaan 100 prosenttiin ja näytön väreissä 0.  

Halusin lähestyä uudella tavalla urheiluseurojen väriyhdistelmiin liittyviä käytänteitä. 

Mielestäni urheiluseurojen tunnistettavuus ei kärsi, vaikka kaikkia väriyhdistelmän 

värejä ei käytetä kerralla. Suunnittelin kolme asiakirjapohjaa, joista kahteen käytin 

vain yhtä Susien väriä, punaista tai harmaata, Susien logon yhteydessä. Näissä 

asiakirjoissa väripinnat ulottuivat sivun reunaan ja tästä syystä jouiduinkin 

muotoilemaan värielementit uudestaan. En ollut ottanut huomioon ylimenoja, joista 

johtuen sivu olisi pitänyt tulostaa ylisuurelle paperille ja leikata muotoonsa.  Koska 

tällainen on yleensä kirjapainoilta tilattava työ, ei tällainen ratkaisu tullut 

kysymykseen. Sudet ry pyrkii tuottamaan materiaalinsa itse ja mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. 

Päädyin pelkistämään asiakirjojen taustakuvissa esiintyvien elementtien ääriviivan 

muodon väriviivaksi, jonka kulku on sama kuin muodon reunan. Tämä mahdollisti 

sivun tulostamisen kotitulostimella, mutta oli mielestäni tunnistettavissa osaksi Sudet 

ryn visuaalista ilmettä. Ohjeistossa käytin kuitenkin juuri tällaista elementtiä 

kokonaisena ja asetin sen ohjeiston alareunaan. Rihlaman mukaan kirkkaat värit  

itsenäisinä herättävät voimakasta huomiota ja punainen väri varsinkin on 

ominaisuudeltaan erittäin yllyttävä (Rihlama 1997). Halusin saada juuri 

vastaanottajassa aikaan terävöitymistä ja herättää huomiota. Vaikka punainen 

elementti sijaitsee sivun alalaidassa ei se mielestäni vie huomiota itse sisällöstä 

(Hatva, 1993). Toisaalta asettelullisesti sivun alareunassa sijaitsevat objektit saatetaan 

tulkita lähellä oleviksi (Niemelä, 2003), mutta suhteellinen koko on mielestäni niin 

pieni verrattuna valkoiseen, tyhjään tilaan ettei elementti korostu liikaa. 

3.5 Fontit 

Vaikka kirjaimet toimivat pääasiassa viestin välittäjinä (Hintikka 2012, 125) on niiden 

merkitys yhtenevälle ilmeelle myös keskeinen. Kirjainten muoto ja ulkoasu 
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vaikuttavat lukijaan monella tavalla välittämällä pelkän faktisen viestin lisäksi 

hienostuneempia viestejä. Kirjaimet voivat harkitusti käytettynä tehdä yhdessä muun 

visuaalisen materiaalin kanssa vahvan vaikutuksen (World Branding Committee, 

2007).  

Aluksi pyrin luomaan yhtäläisyyttä käyttämällä samaa fonttia asiakirjoissa kuin 

Susien mainonnassa. Fontiksi valikoitui Myriad Pro, koska se oli ollut käytössä 

aikaisempina vuosina Susien kausijulkaisuissa sekä muissa virallissa julkaisuissa. 

Myriad Pro on suuryritysten suosima, päätteetön kirjaintyyppi.  Myriad Pro:n käyttö ei 

kuitenkaan ole mahdollista kuin Adoben ohjelmistojen omistajille, ellei fontin 

käyttöoikeutta osta internetistä (Adobe - Fonts - Myriad Pro, 2013). Susilla toimii 

vapaaehtoisena graafikko, joka vastaa kausijulkaisun ja muiden materiaalien 

luomisesta. Päätimme jättää Myriad Pron mainosmateriaalin ja kausijulkaisujen 

käyttöön. Asiakirjoihin kirjaintyypin valintaa pohdin pitkään etenkin fontin 

saatavuuden kannalta. Koska kyseessä on vapaaehtoisvoimin toimiva seura, valinnan 

perusteena oli pääasiallisesti mahdollisimman suuri käyttäjäkunta, saatavuus ja 

helppokäyttöisyys, kuitenkin tyylin ja yhteneväisyyden mielessä pitäen.  

3.5.1 Fonttien saatavuus 

Otsikoiden fontiksi valitsin Arialin sen maksimaalisen käyttömahdollisuuden vuoksi - 

se on saatavilla jokaiselle vuonna 1992 julkaistun Windows 3.1 käyttöjärjestelmän ja 

sen jälkeen julkaistujen Windowsien omistajille (Gomez-Palacio & Vit, 2009). Myös 

Mac OS koneen omistajalla on mahdollisuus käyttää Arialia. Wikipedian mukaan Mac 

OS käyttöjärjestelmän, julkaistu 26.3.2001 (OS X - Wikipedia, 2013), jälkeen Arial on 

toimitettu Mac-koneissa (Arial - Wikipedia, 2013). 

Tyylillisesti myös asiakirjojen pistekoolla käytettynä Arial muistuttaa mielestäni 

verrattain paljon Myriad Pro -fonttia. Arial on päätteetön, niin sanottu sans-serif 

kirjaintyyppi. Tämä tarkoittaa, ettei kirjaimen muodossa ole päätteitä ja että kirjaimen 

muodostavat viivat ovat tasapaksuja (Itkonen, 2007). Arial on tämän vuoksi erittäin 

selkeä ja sopi mielestäni tästä syystä hyvin kokonaisulkoasuun, jossa hainkin selkeää 

ja pelkistettyä linjaa.  

Leipätekstinä asiakirjoissa päädyin käyttämään Calibria myös sen varsin hyvän 

saatavuuden vuoksi. Calibri toimitetaan Windows Vistan, julkaistu 30.1.2007, mukana 
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sekä myöhemmissä Windowsin versioissa (Fonts supplied with Windows Vista, 

2013). Se otettiin käyttöön Microsoftin Office 2007 -paketissa ja on 

oletuskirjaisimena myös myöhemmin julkaistuissa Microsoft Office -ohjelmistoissa 

(Calibri – Wikipedia, 2013). Calibri on Arialin tavoin päätteetön fontti. Vaikka 

Calibrin käyttömahdollisuus on lievästi kapeampi kuin Arialin sen luettavuus ja 

selkeys ovat mielestäni erittäin hyvät. Muun muassa ”Grafia” -lehden kolumnistina 

työskennellyt Jorma Hintikan (2012, 125) mukaan graafikon tehtävä on olla tekstin 

tulkki ja pitää huoli siitä, että tekstin muotoilu ei vaikeuta sisällön ymmärtämistä. 

Kahden sans-serif fontin yhtäaikainen käyttö johtaa Itkosen mielestä tyylirikkoon, 

mutta rinnastamalla kaksi eri lihavuutta voidaan luoda vahvuuskontrasti (Itkonen, 

2007). Lihavoidun Arialin käyttäminen otsikoiden kirjaintyyppinä kaksi pistekokoa 

suurempana muodostaa mielestäni selkeän vahvuuseron leipätekstin fonttiin.  

Tietotekniikkaan keskittyvällä Muropaketti -sivustolla julkaistussa artikkelissa 

kerrotaan, että NetMarketSharen heinäkuussa 2013 julkaiseman käyttöjärjestelmien 

internetin käyttöä mittaavan mittauksen mukaan Windows Vistan edeltäjä "Windows 

XP", julkaistu 25.10.2001, on edelleen maailman toiseksi käytetyin käyttöjärjestelmä 

(taulukko 1) (Muropaketti, 2013). Käytetyimpänä on "Windows 7" 45,63% osuudella 

ja kolmantena Windowsin uusin käyttöjärjestelmä "Windows 8". Marraskuussa 

NetMarketShare ilmoitti Vistan osuuden kasvaneen 46,42%:n. Vaikka Xp on listoilla 

edelleen toisena, Windows lopettaa vuoden 2014 huhtikuussa käyttöjärjestelmän 

tukipäivitysten tuottamisen  (Wiki: Windows XP, 2014). Netmarketshare on 

organisaatio joka tekee  muunmuassa tilastollista mittausta internetissä toimivien 

käyttöjörjestelmien käyttöjakaumasta. 
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Taulukko 1. Käyttöjärjestelmien jakauma internetissä NetMarketSharen mukaan  

 

Keskeisenä valintakriteerinä oli myös helppous. Jaoston kanssa käydyissä kokouksissa 

tuli selkeästi ilmi ettei fontin käyttäminen saanut vaatia monimutkaisia toimenpiteitä 

kuten asentamista, vaan ”Sudet” -tyylin piti olla helposti käytettävissä ja 

mahdollisimman monen saatavissa.  

Kuten kappaleessa ”Värit” kerroin, loin Sudet ry:n käyttöön kolme valmista 

asiakirjapohjaa Microsoft Wordilla käytettäväksi. Nimesin asiakirjat 

"Sudet_asiakirjoiksi" yhdestä kolmeen. Asiakirjat sisälsivät valmiit asetukset niin 

marginaalin, tekstin asettelun kuin fonttien osalta. Word-tiedostoihin on mahdollista 

luoda ja nimetä niinsanottuja tyylejä tekstin asettelulle ja fontin valinnalle. Asetuksista 

on myös mahdollista muun muassa säätää kirjain- ja riviväliä. Tekstin ja kappaleen 

tyylejä on myös mahdollista ketjuttaa toisiinsa siten, että tyylit vaihtuvat 

automaattisesti (Perustiedot Wordin tyyleistä, 2014). Tällaisia tyylejä käytin myös 

Susien käyttöön suunnatuissa word-asiakirjoissa. Tyylit nimesin käyttötarkoituksen 

mukaan "Sudet otsikko" ja "Sudet teksti" ja asetin ne ketjuttumaan automaattisesti, 

siten että tekstille muodostetut asetukset seuraavat otsikon jälkeen. Jos tyylit eivät 

syystä tai toisesta ole käytössä voidaan ne valita Wordin käyttöliittymässä olevasta 

ylävalikosta. Tämä kuitenkin toimii vain jos käyttäjällä on käytössään "Sudet 

asiakirja". 

Jokainen asiakirja sisälsi myös taustakuvan, jossa oli ylä- tai alatunnisteessa Sudet 

ry:n yhteystiedot sekä seuran logo. Taustakuvan asettelu oli jokaisessa 

asiakirjapohjassa yksilöllinen, mikä vaikutti myös säätöihin marginaaleissa. 

Taatakseni toimivuuden mahdollisimman monessa Word-versiossa, asiakirjat oli 



  27 

 

 

tallennettu yhteensopivuusmuotoon, joka toimii Microsoft Office 97:n jälkeen 

ilmestyneillä ohjelmilla (Yhteensopivuustila - Ajan tasalle Word 2007:ssä , 2013). 

3.6 Netiketti 

Koska Sudet ry:ssä jokainen joukkue ylläpitää omia sivujaan seuran internet-sivujen 

alisivuilla ja joukkueilla oli mahdollisuus itse muuttaa sivujensa ulkoasua sekä 

julkaista vapaasti materiaalia sivuillaan, yhtenäinen visuaalinen linja oli kadonnut 

myös nettisivuilta.  

Tämän vuoksi opinnäytetyöni alussa oli ajatus internet-käyttäytymiseen liittyvän 

ohjeistuksen sisällyttämisestä graafiseen ohjeistoon ja sitä kautta antaa joukkueille 

ohjeet sisällön tuottamiseen omille sivuilleen. Tämä osio päätettiin kuitenkin jaoston 

kokouksessa jättää pois pikaoppaasta, koska ohjeiston pituus olisi kasvanut liian 

pitkäksi ja olisi ollut käytännönläheiseksi tarkoitetun, rakenteeltaan kevyen oppaan 

vastainen.  

Sudet ry käyttää internetsivujensa alustana JoPox nimistä palvelua, joka on Poxnet 

Solutions Oy:n tuottama urheiluseuroille ja –joukkueille suunniteltu, 

tietokantapohjainen selainsovellus. JoPoxin nettisivuilla kerrotaan palvelun 

lähtökohdan olevan urheiluseuran toimijoiden arjen helpottamisessa ja mahdollistavan 

seurojen perusasioiden ammattimaisen hoidon (Jopox: Yrityksestä, 2013). Toisin 

sanoen kyseessä on valmis palvelupaketti, joka mahdollistaa esimerkiksi linkkien, 

kuvien ja tekstin lisäämisen sivuille, mutta esimerkiksi väriasetusten muuttaminen 

tapahtuu sivustojen ylläpidon kautta.  Susien internetsivuston ylläpitäjänä toimii 

Poxnet Solutions Oy.  

Opinnäytetyöni ajoittui aikaan jolloin JoPox-palvelua oltiin uudistamassa ja uuden 

ulkoasun ja käyttöliittymän lanseeraus oli ajoitettu vuoden 2014 kauden alkuun. 

Uuden  verkkosivujen laanseerausta päätettiinkin hyödyntää Sudet ry:ssä ja lanseerata 

uusi ilme samaan aikaan uuden sivuston kanssa.  

Ennen internetsivuille suunniteltua uudistusta joukkueiden oli mahdollista lisätä 

linkkejä sivujensa linkkivalikkoon lähes loputtomasti. Myös sivujen ulkoasu oli täysin 

jokaisen joukkueen hallittavissa. Tästä aiheutui, että Susien internet-sivujen 

visuaalinen ilme oli erittäin sekava. Joukkue-sivut olivat muodostuneet 
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vaikeaselkoisiksi ja mielestäni hieman sekaviksi linkkiviidakoiksi. Sivustolle tarvittiin 

mielestäni selkeää hierarkiaa ja selkeyttä  (Krug 2006, 31). 

Koska ohjeiston osuudesta luovuttiin, jaostossa päätettiin antamani sivuston 

rautalankamallin mukaisesti ottaa käyttöön selkeyttävä linja sivustojen rakenteessa. 

Ohjeistus joukkueille annettiin suullisesti ja yhteistyössä Poxnet Solutions Oy:n 

kanssa joukkueiden linkkien lisäämismahdollisuus rajattiin viiteen linkkiin per 

joukkue. Koska sivujen ulkoasun tekijöihin ei voinut  juurikaan vaikuttaa, selkeyttä 

hakiessani kiinnitinkin huomioni sisällön järjestyksen selkeyttämiseen, jotta sivua 

selaavan ihmisen olisi mahdollista saada helposti kuva sivuston rakenteesta (Vinh 

2011, 162). Myös  Steve Krug (2006) puoltaa kirjassaan ”selkeää ja helppoa 

visuaalista linjaa ”vähemmän on enemmän” periaatetta mukaillen. 

3.7 Maskotti 

Visuaalista kokonaisuutta luotaessa tulee ottaa huomioon kohderyhmä. Koska 

kyseessä oli urheiluseura, jonka jäseniä ja faneja on kaikissa ikäpolvissa, ilmeen tuli 

olla mahdollisimman suurelle yleisölle sopiva. Juuri esimerkiksi maskotin ulkoasua 

luodessa oli tärkeää keskittyä esittämiseen, joka on sopiva niin lapsille kuin 

aikuisillekin. Jaoston kokouksessa käydyissä keskusteluissa tuotiin asiakkaan puolelta 

esiin toivomus, ettei maskotin tullut olla liian lapsellinen. Toisaalta maskotin ei tullut 

myöskään olla pelottava. 

Maskotin suunnittelu alkoi pikaisesta luonnoskuvasta, jonka olin piirtänyt 

havainnollistaakseni maskotin olemusta jalkapallojaoston kokouksessa (liite 2). 

Kuvassa iloinen susihahmo potkaisee jalkapalloa. Mielestäni, ja myös 

jalkapallojaoston mielestä, kuva toi liikaa mieleen Walt Disneyn Sepe Suden, mutta 

maskotti oli kuitenkin jaoston mielestä ehdottomasti jatkokehittelyn arvoinen idea. 

Käytössäni oli koko suunnitteluprosessin ajan wacom intuos piirtopöytä, joka 

mahdollistaa kuvan piirtämisen suoraan tietokoneelle. 

Vaikka olin tehnyt nopean luonnoksen Adobe Photoshopilla, jatkoin suunnittelua 

piirtämällä maskotista versioita kuitenkin ensin paperille. Maskotin ulkoasua 

kehittäessäni tutustuin erilaisiin susimaskotteihin. Tällä pyrin löytämään hyviä 

lähestymistapoja maskotin ilmeikkyyden kuvaamiseen, mutta myös estämään sen ettei 

Kouvolan Susien maskotin ulkoasua vastaavaa maskotti-sutta olisi olemassa jossain 
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muualla. Yhtenäisenä tekijänä havaitsin susi-kuvituksissa eläimen ruumiinosia 

karrikoivia elementtejä kuten esimerkiksi kallon muodon korostaminen. Professori 

András Szunyoughy huomauttaa kirjassaan "Eläinten anatomia taiteilijalle" 

(Szunyoughy & Fehér, 2010) koiran purulihasten olevan erittäin kehittyneet ja 

korostuvan pään sivuilla. Juuri tällaisia ominaisuuksa pyrin myös itse korostamaan 

maskotissa. Koska kuvituksessa ilmeikkyys esitetään juuri kasvojen ilmeillä korostin 

myös silmiä ja kasvojen piirteitä, kuten silmäkulmia. 

Ulkoasussa käytin koko maskotin kehityksen ajan sarjakuvallista ilmaisua. 

Suunnittelemani suden figuuri on ihmismäinen ja vastaa mittasuhteiltaan aikuisen 

ihmisen ruumiinrakennetta pään ollessa kuitenkin hieman tavanomaista suurempi. 

Pyrin liikkumaan visuaalisessa ilmaisussani pois Walt Disneylle tyypillisestä 

esittämisestä, siinä aluksi kuitenkaan onnistumatta. Lähdin tuomaan esiin maskotin 

luonteenpiirteitä tilannekuvia hyödyntäen. Tein maskotista värillisiä versioita käyttäen 

susien omia värejä kuten harmaata, punaista. Sainkin sitä kautta esiin puolia 

jalkapallosta, joita en ollut ajatellut olleen mahdollista ilmaista kuvallisesti. Tällainen 

oli esimerkiksi viekkauden kuvaaminen. 

Tämän jälkeen skannasin tai piirsin mallista maskotin puhtaaksi Photoshop 

ohjelmassa. Piirtopöydän käyttö mahdollistaa viivan muotoon ja paksuuteen 

vaikuttamisen suoraan piirtämisen yhteydessä kynän painetta muuntelemalla  (Tonge, 

2008). Julkaisuohjelmissa pyritäänkin matkimaan todellisia siveltimien vetoja sekä 

pensselien jälkeä.  

Maskotin ääriviivoissa käytin runsaita vetoja. Runsaalla ja hieman luonnosmaisella 

viivalla halusin matkia tussityön kaltaisia runsaita vetoja (Smith 1997), sekä tuoda sitä 

kautta esiin jalkapallon karua luonnetta ja energisyyttä. Maskotin ilmeikkyyden kautta 

taas pyrin välittämään tunteita ilosta ja riemusta, joka urheilun kautta on mahdollista 

kokea. Koin kuitenkin pelkän iloisuuden yksiulotteiseksi ja loin myöhempää käyttöä 

varten maskotista myös viekkaan kuvan asiakkaalle. Kilpaurheilussa taktiikka ja 

strategia ovat keskeisessä roolissa ja siksi myös maskotin on mielestäni tuotava 

kaikkia lajien osa-alueita esiin. Tämä luo myös syvyyttä maskotin luonteeseen.  

Maskotin tehtävä on välittää mielikuva seurasta ja hengestä joka seurassa vallitsee. 

Yhtenäistäessäni maskotin visuaalista ulkoasua seuran materiaaleihin otin myös 

pelkistetyn, sarjakuvamaisen linjan käyttöön. Syvyysvaikutelma luodaan kolmella 
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valoorillä eli värin valoarvolla. Varjo-, keskisävy- ja huippuvalokohdat esitetään 

selkein rajoin, värityksessä ei siis ole liukuvärejä.  

 

3.8 Ohjeiston ulkoasu 

Graafisen ohjeiston taiton tein Adobe InDesign ohjelmalla. Luodakseni kauttaaltaan 

niin asettelultaan kuin ulkoasultaankin yhtenäisen ohjeiston, käytin hyödykseni 

InDesignissa olevia master-sivuja, kappaletyylejä sekä hyödynsin ohjelmassa olevia 

apuviivoja ja marginaaleja. Sivupohja on eräänlainen käyttäjän luoma taustatyyli, jota 

voi käyttää useilla sivuilla (Adobe InDesign * Sivupohjat, 2013). Sivu kerrallaan 

liikuttaessa asettelun tarkkuus on keskeisessä osassa, sillä toistuvien kuvallisten 

elementtien asetteluissa tapahtuneiden muutosten havaitsee mielestäni melko helposti. 

Varsinkin nopeasti sivuja selatessa perättäisillä sivuilla sijainniltaan lähekkäin 

sijaitsevien objektin havaitsee liikkeenä.  

Sivun kooksi määritin vaakasuuntaisen a4-paperin, sen näytölle skaalautuvuuden 

vuoksi, mutta myös siltä varalta, että joku haluaa tulostaa ohjeiston. Sivuilla sijaitsee 

useita ylimenokohtia, mutta sisältö on aseteltu siten, että tulostettaessa sivulla olevat 

tiedot tulostuvat. Ylimeno tarkoittaa leikkuuvaraa, jonka sivun reunaan ulottuva kohde 

vaatii (Ohjeita aineiston tuottajalle, 2013). Kyseessä on siis sivun reunan yli ulottuva 

kohde, joka sivu oikeaan kokoon leikattaessa rajautuu sivunreunaan. Koska tällainen 

vaatii ylisuuren paperin, ns. sra-kokoisen paperin, yleisesti kotikäytössä olevilla 

tulostimilla on tuskin mahdollista tulostaa ohjeiston sivuja "kokonaisina" vaan 

tulosteeseen jää todennäköisesti tyhjä reuna, ns "naukkarivara", jonka tulostin vaatii 

paperin kuljettamiseen ja johon ei tule painoväriä. 

Graafisen ohjeiston julkaisumuodoksi valikoitui niinsanottu sähköinen muoto eli 

kyseessä oli siis tiedosto. Valitsin ohjeiston tiedostomuodoksi .pdf-tiedoston erittäin 

korkean  käyttömahdollisuuden vuoksi. Erilaisia pdf-tiedostojen lukemiseen 

käytettäviä ohjelmia on saatavilla todella monia kaikille käytössä oleville alustoille 

tietokoneesta älypuhelimeen ja tabletteihin. Muunmuassa erittäin käytetty Adobe 

Reader niminen ohjelma on saatavilla kaikkiin edellämainittuihin laitteisiin 

käyttöjärjestelmästä riippumatta (Adobe Reader, 2013). Ohjeiston jako tapahtuu sudet 

ry:n nettisivujen kautta ja tarvittaessa myös sähköpostitse. 
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Koska ohjeisto on pdf-muodossa, sivujen selaus tapahtuu dia-esityksen tapaan yksi 

sivu kerrallaan. Jos käytössä on jokin pdf-tiedostojen muokkaamisen mahdollistava 

ohjelma, esim Adobe Acrobat, on ehkä mahdollista valita tiedostosta näytettäväksi 

aukeama kerrallaan. Tiedoston muokkaus on kuitenkin poissuljettu ominaisuus 

graafisen ohjeiston ollessa tietoa etsivien käsittelyssä.  

Loin maskotista tietoiskuihin viekkaan näköisen ja ropelihattuisen kuvan, 

elävöittämään ohjeiston sisältöä. Ilmeeltään susi on ovela ja kertoo ikään kuin salaista 

tietoa osiosta antaessaan lisätietoja. Susien jaostossa kuvituksen ropelihattu herätti 

assosiaatioita Pahkasika-sarjakuviin ja päätin poistaa hatun sudelta.  

Ohjaavan opettajan kanssa neuvoteltuani päätin luopua maskotin suorasta 

esittämisestä ohjeistossa. Varsinaisen maskotin esittämisen sijaan muutin kuvituksen 

viitteelliseksi. Maskotti esiintyy erilaisten käsimerkkien kautta tietoiskuissa, joissa 

kiteytetään luvun pääkohdat tai annetaan lisätietoa aiheesta. Tämä luo ohjeistosta 

vakavammin-otettavan, mutta vahvistaa kuitenkin mielikuvia maskotin mukanaolosta 

(Hatva 1993). Käyttämässäni kuvituksessa maskotin kädet osoittavat, näyttävät 

peukkua ja tarjoavat Word-logolla varustettuja papereita. 

Puhekuplien ulkoasun muutin saman tyyliseksi kuin maskotin käsien esityksen. 

Puhekuplan ääriviivan käyttö on yhtä runsasta kuin maskotin käsissä. Tämän 

viivankäytön ansiosta aiemmmin kuivan ja kankean oloinen puhekupla muuttui 

eläväisemmäksi ja toi myös maltillisesti maskotin ääntä näkyviin.  

4 POHDINTA 

Sudet ry:lle tuottamassani ohjeistuksessa yhtenevän visuaalisin ilmaisun keskiössä 

toimi selkeys. Selkeyden kautta haluttiin ilmentää seurassa olevaa ammattitaitoa ja 

pitkiä perinteitä. Juuri logon kautta henkilöityvässä urheiluseurassa logon ulkoasun 

merkitys on mielestäni keskeinen. Sellaisen mielikuvan välittäminen, jonka juuri 

visuaalinen selkeys luo on mielestäni tavoittelemisen arvoista kaikessa suunnittelussa.  

Selkeys on mielestäni tekijä, jota ei ilman perustetta tulisi vähätellä visuaalista 

identiteettiä luodessa.  

Selkeyden tavoittelussani jäin kuitenkin miettimään asioita, jotka vaikuttavat 

kokonaisuuden tunteen syntymiseen tai siitä poispäin liikkumiseen.  Esimerkiksi 
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yhtenäisen värimaailman kannalta jäin miettimään ratkaisuani käyttää yksittäisiä 

väripintoja Susien väripaletista Sudet ry:n visuaalissa ilmeessä. Tarkoitukseni oli 

luoda selkeyttä, mutta saattaa tässä myös mahdollisesti piillä sudenkuoppa. Koska  

Sudet ovat jo vuosikymmenien ajan henkilöityneet tietyllä väripaletilla, ainoastaan 

yhden värielementin käyttö ei välttämättä avaudu kaikille vastaanottajille heti. 

Uskonkin, että tottuminen uuden tyyppiseen esittämiseen vaatii aikaa. Alina Wheeler 

siteeraa kirjassaan ”Designin Brand Identity” (2009, 82) markkinoinnin best-seller 

kirjailija Rohit Bhargavaa, jonka mukaan persoonallisuus on brändin sielu ja se voi 

herättää vahvoja tunteita. Mielestäni tämä kuvaa hyvin ihmisten kykyä ottaa 

omakseen jokin tietty tyyli tai vaikkapa logo ilman suoranaista omistamissuhdetta. 

Etenkin jalkapallossa tunteet kuohuvat ja omaa joukkuetta kannustetaan, syntyy 

monenlaisia tunnesiteitä niin joukkueeseen, väreihin kuin seuran logoonkin.  

Jäin myös miettimään pikaohjeistoon asettamiani tehostesävyarvoja ja niiden käytön 

ohjeistusta. Monen sävyarvon asettaminen saattaa kannustaa liian monen värisävyn 

yhtäaikaseen käyttöön ja mahdollisesti sekoittaa visuaalista linjaa, jos värien käytössä 

ei käytä harkintaa. Mietin myös olisiko liukuvärjäystä pitänyt avata esimerkiksi 

tietoiskumuodossa tai muuten selittää tarkemmin. Toisaalta, suunnitelmissa on ollut 

kauden 2014 alussa julkaista graafisesta ohjeistosta laajennettu, kattava versio, jolloin 

voidaan myös tarkemmin ohjeistaa tällaisissa asioissa.  

Myös word-tiedostoihin luomieni taustakuvien tyylien yhtenevyys muuhun 

materiaaliin jäi hieman mietityttämään. Mietin onko pelkistys graafisen muodon 

reunaviivan muodosta riittävä yhdistämään assosiaation väripinnan muotoon. Mikä on 

pelkistyksessä liikaa ja milloin liikutaan jo poispäin tarkoitetusta? Viivan käytön 

sijaan taustakuvassa olisi graafisena elementtinä voinut mahdollisesti käyttää 

esimerkiksi pienempää elementtiä toisella tapaa aseteltuna.  

Kirjaintyyppien saatavuus on mielestäni myös keskeinen tekijä, joka tulee 

vaikuttamaan Sudet ry:lle luomani pohjamateriaalin käyttöön. Tämänkin uskon 

vaativan ainakin osalla seuran jäsenistä aikaa, osalla saattaa olla Windows XP 

käytössä vielä parin vuoden päästäkin vaikka vuoden 2014 huhtikuussa 

tukipäivitykset lakkautetaankin. Tietokonevastaisuus on myös kuuleman mukaan 

varsinkin seuran vanhemmilla jäsenillä varsin korkea. Toisaalta kielteisesti 

suhtautuvat henkilöt tuskin ovat materiaaleja myöskään luomassa. 
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Opinnäytettä tehdessäni selkeytyi muutamia keskeisiä asioita myös kommunikoinnin 

tärkeydestä. Havaitsin, että aika ajoin asiakkaan kanssa kommunikointi ja viestiminen 

on, jos ei aina asiakkaalle, niin etenkin itselle hyödyllistä. Asiakkaan kanssa viestiessä 

asioita joutuu kertaamaan ja kiteyttämään selkeiksi kokonaisuuksiksi, jolloin tavoitteet 

on helppo hahmottaa myös itse. Monesti itsellekin hieman hämäränä ollut tavoite 

kirkastui kun kertasi tilannetta asiakkaalle. Samalla saattoi syntyä myös täysin uusia 

oivalluksia. Näin kävi esimerkiksi juuri maskotin kanssa. 

Moni aikaisemmin oppimani asia terävöityi mieleeni opinnäytetyön edetessä. 

Varsinkin logon suunnitteluun liittyvien yksityiskohtien tarkentuminen ja logon 

monimuotoisen käytön suunnittelu auttoi ajattelua kehittymään ja opin havaitsemaan 

uusia puolia graafisesta suunnittelusta. Opin myös viivasta ja viivan käytöstä. 

Esimerkiksi jännitteen rakentaminen viivan paksuutta muuttamalla oli minulle uusi 

asia. Myös tutustuminen Harold Speedin ajatuksiin viivan liikkeistä, rytmistä ja 

kerronnallisuudesta avasivat uudenlaisia näkökulmia viivatyöskentelyyn. 

Selkeyden saavuttaminen on ajoittain kovin vaikeaa, etenkin visuaalisessa 

suunnittelussa. Itse luotujen raamien sisäpuolella liikkuminen, mutta silti elävän ja 

vaihtelevan sisällön tuottaminen voi olla erittäin monimutkainen prosessi. Sillä 

selkeys on kuitenkin mielestäni parhaimmillaan jotain muuta kuin tasapaksu 

kokonaisuus. Monipuolinen, mutta kokonaisuudeltaan yhtenevä visuaalinen ilme 

onkin mielestäni juuri selkeyttä parhaimmillaan. 
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