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1 JOHDANTO 

Avopuolisoni oli jo pitkään suunnitellut verkkopalvelua, jonka keskeisenä ta-

voitteena on kannustaa ja inspiroida ihmisiä toteuttamaan erilaisia haavepro-

jekteja, joille heidän on vaikeaa löytää aikaa tai motivaatiota. Hän oli pyhittänyt 

palvelun kehittämiselle viikosta yhden päivän, torstain, ja kannusti ystäviään 

kokeilemaan samaa. Tämä työskentelytapa sai lempinimen Torstaikerho, josta 

tuli pian nimi myös suunnitteilla olevalle palvelulle. 

Siinä missä avopuolisoni on etevä ohjelmoinnissa, minun vahvuuteni ovat 

graafisessa suunnittelussa. Opinnäytetyön aiheen valinnan tullessa ajankoh-

taiseksi päätimme yhdistää voimamme ja hyödyntää oppimistilaisuuden Tors-

taikerhon eteenpäin viemisessä. Sain tehtäväkseni suunnitella Torstaikerholle 

visuaalisen ilmeen, jota avopuolisoni voisi myöhemmin hyödyntää sekä itse 

palvelun ulkoasussa että tarvittaessa muussakin materiaalissa. 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyössäni tutkin sitä, millä tavoin Torstaikerhon edustamia arvoja ja 

tavoitteita voisi ilmaista visuaalisesti.  

 

2.2 Viitekehys 

Torstaikerhon visuaalisen ilmeen suunnittelun lähtökohtia olivat kohderyhmän 

tarpeet, estetiikka sekä asiakkaan tavoitteet (kuva 1). Näiden osa-alueiden ris-

teymäkohtien määrittely auttoi kartoittamaan toimenpiteitä, joiden suorittami-

nen edesauttaisi onnistuneen ilmeen luomista. 
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Kuva 1. Viitekehys 

Jotta asiakkaan palvelulle asettamat tavoitteet kohtaisivat kohderyhmän tar-

peet, tuli minun perehtyä erilaisiin psykologisiin teorioihin, jotka määrittelivät 

visuaalisten elementtien vaikutusta ihmisen toimintaan. Tällä tavoin palvelun 

keskeisiä toimintaperiaatteita voitaisiin korostaa visuaalisilla valinnoilla, jotka 

aktivoisivat palvelun käyttäjää asiakkaan toivomalla tavalla. Samalla palvelun 

käyttämisestä tulisi intuitiivisempaa myös kohderyhmälle. 

Jotta kohderyhmä tunnistaisi palvelun itselleen sopivaksi jo sen estetiikan pe-

rusteella, päätin tutkia muita kohderyhmälle suunnattuja vastaavanlaisia sivus-

toja ja palveluita ja niiden tekemiä esteettisiä ratkaisuja. Jotta visuaalinen ilme 

ei jäisi vain kauniiksi kuviksi vaan ottaisi huomioon asiakkaan palvelulle aset-

tamat tavoitteet, tarvittiin ilmeen suunnittelijaksi ammattitaitoinen tekijä. 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Ensisijainen tutkimusmenetelmäni on teoreettinen tutkimus (Koppa 2015a). 

Tutustun erilaisiin graafisen suunnittelun osa-alueisiin liittyviin psykologisiin 

teorioihin, kuten väripsykologiaan, joiden avulla pyrin hallitsemaan ja kohden-

tamaan Torstaikerhon visuaalisen ilmeen herättämiä mielikuvia. 

Toissijainen tutkimusmenetelmäni on vertaileva tutkimus (Koppa 2015b). Tu-

tustun olemassa oleviin saman aihepiirin verkkosivustoihin ja vertailen niiden 

toteutuksia toisiinsa. Pyrkimyksenäni on sekä kartoittaa niin sanottujen kilpai-

levien sivujen hyödyntämiä visuaalisen suunnittelun menetelmiä että pyrkiä 
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erottumaan niistä tavoilla, jotka vetoavat Torstaikerhon ensisijaiseen kohde-

ryhmään. 

 

3 POHJATYÖ 

Ennen varsinaisen suunnitteluprosessin aloittamista pyrin kartoittamaan mah-

dollisimman tarkkaan sekä Torstaikerhon arvot ja tavoitteet että erilaisia kei-

noja ja väyliä, joiden avulla lopullisesta visuaalisesta ilmeestä välittyvät mieli-

kuvat kuvastaisivat kyseisiä arvoja ja tavoitteita mahdollisimman uskollisesti. 

 

3.1 Torstaikerho 

Torstaikerho on rakenteilla oleva verkkopalvelu, jossa käyttäjät pyrkivät kehit-

tämään itseään ja oppimaan toisiltaan. Rekisteröitynyt käyttäjä voi luoda uusia 

projekteja ja raportoida niiden etenemisestä kuvien ja tekstin avulla. Käyttäjät 

voivat kommentoida toistensa projekteja ja antaa vinkkejä etenemiseen. 

Torstaikerho pyrkii tukemaan käyttäjiensä kehitystä ja kannustamaan näitä to-

teuttamaan unelmansa. Torstaikerhon keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, in-

dividualismi, positiivisuus, ekologisuus, avoimuus ja tahto kehittää itseään. 

Torstaikerho on suunnattu kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Torstai-

kerhon edustamien arvojen vuoksi todennäköisin ja/tai tavoitelluin käyttäjä-

ryhmä ovat 20–35 -vuotiaat arvoliberaalit suomalaiset. 

Torstaikerhon tavoitteena on mahdollistaa käyttäjille oman kehityksensä seu-

ranta sekä toistensa kokemuksista oppiminen. Torstaikerhon toissijaisena ta-

voitteena on kasvaa suomenlaajuiseksi ja myöhemmin mahdollisesti kansain-

väliseksi yhteisöksi, joka tarjoaa käyttäjilleen vertaistukea ja neuvoja tavoit-

teidensa saavuttamisessa. 

 

3.2 Olemassa olevan aineiston tutkimus 

Torstaikerho tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kehittää itseään itsenäisesti. 

Vaikka Torstaikerho poikkeaa suurimmista niin sanotuista self help -sivuista 

keskittymällä ”ylhäältä alaspäin” tarjoiltujen artikkelien sijaan käyttäjälähtöi-
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seen sisältöön, hyödyntävät artikkelipohjaiset sivut kuitenkin ulkoasunsa suun-

nittelussa osittain samoja psykologisia periaatteita ja tavoitteita kuin joita Tors-

taikerhon ilmeen suunnittelussa pyrin hyödyntämään. Kartoittamalla muiden 

self help -sivustojen visuaalisia ilmeitä voin sekä oppia muiden tekemistä rat-

kaisuista että löytää tapoja erottautua niistä. 

Koska Torstaikerhon toimintaperiaatetta vastaavia verkkopalveluita ei juuri ole 

markkinoilla, tutkin sen sijaan motivointikeskeiseen sisällöntarjontaan keskitty-

neitä sivustoja. Valitsin kolme eri sivustoa, Lifehack, Tiny Buddha ja Pick the 

Brain, jotka tarjoavat käyttäjilleen artikkeleita ja vinkkejä itsensä kehittämi-

sestä ja erilaisten tavoitteiden saavuttamisesta, ja vertailin niiden visuaalisia 

ratkaisuja keskenään (kuva 2). 

 

Kuva 2. Kuvankaappaus: Lifehack, Tiny Buddha, Pick the Brain (Lifehack 2016, Tiny Buddha 2016, Pick the Brain 

2016) 
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Vertailuun otetuissa sivustoissa toistuvat samat värit: vihreä, sininen ja valkoi-

nen. Jokaisen sivuston pohjaväri on valkoinen, johon Lifehack yhdistää koros-

tevärinä vihreän, Tiny Buddha sinisen ja Pick the Brain sekä sinisen että vih-

reän. Sininen ja vihreä ovat värisymboliikassa usein yhdistetty muun muassa 

kasvuun ja oppimiseen, ja todennäköisesti juuri siitä syystä nämä värit ilmene-

vät jokaisella kolmella sivustolla. 

Etusivulla pääosassa ovat suuret kuvat, jotka johtavat uusimpiin tai esille nos-

tettuihin artikkeleihin. Jokaisella sivulla on myös heti ensimmäisessä näky-

mässään linkki, jolla aktivoidaan selaajaa joko tilaamaan uutiskirje, liittymään 

foorumeille tai valitsemaan itselleen tavoitteita itsensä kehittämisessä, liitty-

mään palvelun jäseneksi ja suodattamaan sivuston tarjoamaa sisältöä valitse-

miensa tavoitteiden mukaan. Kuvat ovat pääosin valokuvia ihmisistä erilai-

sissa seesteisissä ympäristöissä. Osassa valokuvista ihmiset näkyvät vain si-

luetteina tai heidän kasvonsa ovat poispäin kamerasta, mikä tekee kohteesta 

ikään kuin anonyymin (Huovila 2006). Tämä saattaa tehdä kuvista helpommin 

samaistuttavia.  

Sivustoilla ei ole juurikaan kiinteitä graafisia elementtejä, vaan suurin osa ku-

vallisesta sisällöstä on erillisten artikkelien yhteydessä olevia kuvituskuvia. 

 

4 VISUAALISEN ILMEEN TOTEUTUS 

Toteuttamani visuaalinen ilme koostuu logosta, sekä väripalettien ja typogra-

fian määrittelystä. Näistä elementeistä rakentuu Torstaikerhon graafinen oh-

jeisto, jonka pohjalta palvelun tulevat materiaalit voidaan suunnitella. Graafi-

sesta ohjeistosta löytyy myös esimerkkejä elementtien sopivista käyttötavoista 

eri julkaisuissa. 

 

4.1 Logo 

Torstaikerhon logon suunnittelussa otin lähtökohdakseni mielikuvan palvelun 

keskeisistä teemoista: kasvusta, mahdollisuuksista ja itsetekemisen ilosta. 

Aloitin logon suunnittelun etsimällä inspiraatiota olemassa olevista logoista. 

Keskityin tutkimaan erityisesti Awwwards-sivustolla palkittuja logoja, tarkoituk-

senani löytää samoja teemoja tai tunnelmia kuin joita Torstaikerhon ilmeen 
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suunnittelussa pyrin ilmentämään. Palkittujen listassa oli kolme logoa, jotka 

kiinnittivät huomioni erityisellä tavalla (kuva 3). Näitä logoja yhdistivät muoto-

kielen pehmeys, karheat tekstuurit ja käsin tekemiseen yhdistyvä leimamai-

suus. Näiden aspektien herättämät mielikuvat olivat samoja, kuin joita pyrin 

Torstaikerhon ilmeellä luomaan. (Awwwards 2016) 

 

Kuva 3. Inspiroivia logoja (Awwwards 2016) 

Yondr-logon voimakkaan leimamaisuuden inspiroimana aloitin luonnostelun 

vastaavanlaisesta pyöreästä muodosta. Muodon alaosaan istutin Torstai-

kerho-tekstin ja yläosaan nousevaa torstaiaamun aurinkoa muistuttavan val-

kean muodon. Aloin tekemään luonnoksen pohjalta vektoriversiota suunnitel-

mistani, mutta lopputulos oli eloisaviivaiseen luonnokseen verrattuna kylmä ja 

vanhanaikainen. Kysyin palautetta asiakkaalta, joka totesi logon myös muis-

tuttavan liikaa jotakin hänen aiemmin näkemäänsä, jo olemassa olevaa logoa. 

(Kuva 4) 

 

Kuva 4. Logo, versiot 1 ja 2 (Olli 2016) 
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Palautteen myötä päätin kokeilla abstraktimpaa lähestymistapaa. Korvasin 

nousevan auringon pyöreän ja sädehtivän muodon kulmikkaammalla viivaku-

violla. Ylläpitääkseni mielikuvaa nimenomaan auringosta asetin kuvion edus-

talle maastoa muistuttavan, tumman silhuetin. Silhuetin päälle muotoilin sanan 

Torstaikerho kulmikkailla, maaston ääriviivaa mukailevilla kirjaimilla (kuva 5). 

Näytin vedoksen asiakkaalle, jota idea ei miellyttänyt. Logo ei hänen mieles-

tään ollut esteettisesti miellyttävä, eikä kulmikas tyyli loppujen lopuksi herättä-

nyt minunkaan mielestäni palvelun arvoja vastaavia mielikuvia. Pyörittelin au-

ringonnousu-teemaista logoa vielä hetken mielessäni, kunnes päätin kokeilla 

jotain muuta.  

 

Kuva 5. Logo, versio 3 (Olli 2016) 

Seuraavaksi kokeilin tekstipohjaisia logoja. Leima-ajatus yhä mielessäni pää-

tin pitää pyöreän kehyksen yhä mukana suunnittelussa, mutta pehmensin ja 

epäsäännöllistin sen muotoa vastapainoksi kuvan puuttumiselle ja korostaak-

seni mielikuvaa käsillä tekemisestä. Kirjoitin vapaalla kädellä Torstaikerho-

tekstin logon sisälle, pyrkimyksenäni tehdä logosta helposti lähestyttävä ja 

leikkisä. Vaikka pidinkin lopputuloksesta jonkin verran, oli logo kuitenkin mie-

lestäni hiukan liian naiivi. Päätin kokeilla aivan toista ääripäätä, ja täytin ympy-

rän samanhenkisellä kulmikkaalla tekstillä, kuin mitä olin aiemmassa, asiak-

kaan kritisoimassa logossa kokeillut. Tällä kertaa lopputulos oli kuitenkin aivan 

liian aggressiivinen, eikä tilannetta korjannut edes kulmikkuuden vähentämi-

nen ja orgaanisuuden lisääminen muotoon. (Kuva 6) 
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Kuva 6. Logo, versiot 4, 5 ja 6 (Olli 2016) 

Tässä kohden työstöä pysähdyin hetkeksi harkitsemaan vaihtoehtoja. Teksti-

pohjaiset logokokeiluni olivat suunnittelemattoman luonnostelun ja satunnais-

kokeilujen lopputuloksia, joten päätin tehdä seuraavan luonnoksen harkinnan 

pohjalta. Kertasin mielessäni Torstaikerhon arvoja ja tavoitteita, ja mietin, 

kuinka niitä voisi ilmaista kuvallisesti. Hain Googlesta kuvia sanalla growth. 

Hetken harkinnan jälkeen päätin piirtää ympyrän sisälle kasvin taimen. Sa-

malla pehmensin ympyrän tyyliä entisestään hajottamalla sen luonnos-

maiseksi ja useasta viivasta koostuvaksi. (Kuva 7) Kasvi toimi mielestäni mai-

niosti, mutta se oli hankalaa sijoittaa ympyrän sisälle esteettisesti. Tässä koh-

taa työskentelyä päätin vihdoin luopua kehysympyrästä, mikä vapautti kuvan 

ja tekstin keskinäistä sijoittelua huomattavasti. Tein useita nopeita eri kokeiluja 

yhdistelemällä erilaisia fontteja kasvikuvaan, kunnes lopulta päädyin piirtä-

mään kirjaimet käsin Oswald-fonttia mukaillen. Tällä tavoin sain tekstiin sa-

maa käsintehtyä tunnelmaa kuin kuvassa oli jo ennestään. 

 

Kuva 7. Logo, versio 7 (Olli 2016) 

Seuraavaksi pohdin, kuinka yhdistää teksti ja kuva toisiinsa. Kokeilin ensin 

kasvin sijoittamista tekstin ylle. Kasvin juuret jättivät ylimääräistä tyhjää tilaa 
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tekstin ja kuvan välille, joten päätin jatkaa juuret kasvin ympärille. Olin aluksi 

hyvin tyytyväinen logoon ja hetken aikaa pidin sitä lopullisena versiona. En 

kuitenkaan ollut tyytyväinen siihen, kuinka luonnosmaiselta logo loppujenlo-

puksi näytti, joten erotin kasvin ja tekstin uudelleen toisistaan. Seuraavaksi 

asetin kuvan konservatiivisesti tekstin vierelle, mutta kaikissa siihenastisissa 

versioissa läsnä ollut leimamaisuus katosi kokeilun myötä. Palasin hetkeksi 

takaisin ympyrämuottiin, mutta oivalsin pian, että ympyrän rajallisuus latisti 

mielikuvaa kasvin elinvoimaisuudesta. (Kuva 8) 

 

Kuva 8. Logo, versiot 8, 9 ja 10 (Olli 2016) 

Hetken mietittyäni palasin askeleen taaksepäin vaiheeseen, jossa kasvi oli 

tekstin vierellä. Siirsin kasvin tekstin päälle. Kasvin epäsymmetrisyys ja va-

semmalle kallistuva painopiste yhdistettynä tekstin jämäkkään pystysuoruu-

teen toimivat mielestäni hyvin yhdessä. Leimamaisuutta logossa ei tässäkään 

versiossa juuri ollut, joten päätin varioida logoa vielä hieman. Lisäsin logon 

taustalle värillisen, reunoiltaan epätasaisen suorakulmion, ja muutin logon it-

sensä valkoiseksi, ikään kuin reiäksi värillisessä laatikossa. (Kuva 9) 

 

Kuva 9. Logo, versio 11 ja lopullinen versio (Olli 2016) 
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Logo herätti minussa mielikuvia kasvusta, helposti lähestyttävyydestä ja itse-

tekemisen ilosta. Annoin logon asiakkaalle tarkasteltavaksi ja hän hyväksyi 

sen. 

4.2 Värit 

Tavoitteenani oli valita Torstaikerholle väripaletti, joka aktivoisi käyttäjää toi-

mintaan ja luovaan ajatteluun. Selvittääkseni millaiset värit palvelisivat tätä tar-

koitusta parhaiten, päädyin tutkimaan värien symboliikkaa. 

Värien symboliikka vaihtelee huomattavasti eri kulttuureiden välillä. Vaikka 

Torstaikerhon ensisijainen käyttäjäkunta koostuu suomalaisista, on kansainvä-

lisen palvelun kehittäminen tulevaisuudessa realistinen mahdollisuus. Tästä 

syystä en halunnut sitoa palvelun väripalettia kulttuurikohtaiseen symboliik-

kaan. Sen sijaan päätin tutkia värejä psykologian näkökulmasta.  

Värien psykologisista vaikutuksista löytyy useita, hieman toisistaan poikkeavia 

lähteitä. Useat lähteistä ovat listanneet väreille samankaltaisia tai verratta-

vissa olevia mielleyhtymiä ja vaikutuksia, mutta yksikään löytämistäni listoista 

ei ole täysin samanlainen. Useat lähteet muistuttavatkin, että värien eksaktit 

psykologiset tulkinnat ovat vaikeita, sillä kulttuurin ja henkilökohtaisen koke-

muksen vaikutuksen lisäksi värit myös vaikuttavat toisiinsa ja näyttäytyvät 

mahdollisesti yhdessä erilaisina kuin yksinään. Myös värin esiintymisympäris-

töllä on vaikutus värin herättämiin mielleyhtymiin. Lopulta löysin artikkelin, 

jonka kirjoittaja Gregory Ciotti viittaa useisiin tutkimuksiin ja toteaa värien tul-

kinnan ja vaikutuksen ihmismieleen olevan liian subjektiivisia, jotta värisuun-

nittelun pohjaamista väripsykologiaan voitaisiin pitää tuottavana. Ciotti toteaa, 

että lähtökohtaisesti suunnittelijan tai yrityksen tulee pyrkiä valitsemaan värit, 

jotka tukevat yrityksen tai palvelun persoonallisuutta, sen sijaan että persoo-

nallisuutta yritettäisiin saada mahtumaan olemassa oleviin odotuksiin värien 

herättämistä mielikuvista. (Ciotti 2016.)  

Ciottin lausunnon pohjalta päätin lähestyä paletin luomista ensisijaisesti este-

tiikan ja asiakkaan toivomusten näkökulmasta, mutta pidin mielessä myös eri 

väreihin yleisimmin liitetyt tulkinnat. Tutkin hetken erilaisia värioppiin pohjautu-

via paletinmuodostustyökaluja, mutta päädyin loppujen lopuksi rakentamaan 

paletit itse. 
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Ensimmäinen paletti oli yhdistelmä violettia ja vihreää ja pohjautui ensisijai-

sesti väripsykologisiin väittämiin, sillä useat lähteet yhdistävät violetin värin 

luovuuteen ja vihreän kasvuun (Color Psychology: The Emotional Effects of 

Colors 2016). Toinen paletti oli sekoitus estetiikkaa ja väripsykologiaa: punai-

nen ja keltainen väri aktivoivat ja näyttävät hyvältä turkoosin kanssa. Kolmas 

paletti pohjautui yksinomaan asiakkaan toivomuksiin, sillä asiakas oli toivonut 

ilmeen pääväriksi sinistä. (Kuva 10) 

 

Kuva 10. Palettivaihtoehdot (Olli 2016) 

Näytin paletit asiakkaalle, joka yllätyksekseni piti niistä kaikista. Etenkin sini-

painotteinen paletti oli hänelle mieluinen, mutta myös violetti-vihreä paletti kiin-

nitti hänen huomionsa. Loppujen lopuksi hänen oli vaikea valita näiden kah-

den paletin välillä. Koska violetti-vihreä paletti oli hänen mielikuviensa pohjalta 

perustellumpi, asiakas valitsi sen. Sovimme kuitenkin, että myös sinistä tee-

maa voi tarvittaessa hyödyntää itse palvelun ilmeessä esimerkiksi erikoistilan-

teissa tai käyttäjän valittavissa olevana vaihtoehtoisena teemana. 

 

4.3 Typografia 

Fontteja valitessa etusijalla olivat luettavuus ja soveltuvuus käyttöön ensisijai-

sesti verkossa. Toissijaisina motiiveina olivat puoleensavetävyys ensisijaisen 

kohderyhmän keskuudessa sekä soveltuvuus tavoitemielikuvaan. 

Aloitin typografian suunnittelun tutkimalla eri fonttien herättämiä mielikuvia. 

Valitsin kolme erilaista leipätekstifonttia ja kolme erilaista käsintehdyn näköistä 
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otsikkofonttia, joista muodostin kolme erilaista fonttiparia. Asetin fonttiparit vie-

rekkäin, ja liitin niiden yhteyteen asiakkaan valitseman väripaletin sekä paletin 

mukaisesti värjätyn logon. Tällä tavoin pyrin kartoittamaan kokonaisuutta, 

jonka värit, fontit ja logo yhdessä muodostavat, sekä arvioimaan sitä, mikä yh-

distelmä vastaisi Torstaikerhon tavoitemielikuvia kasvusta, yksilöllisyydestä ja 

tekemisen ilosta. (Kuva 11) 

 

Kuva 11. Typografian määrittely, vaihe 1 (Olli 2016) 

Otsikkofonteista paksu Nexa Rust Slab toimi parhaiten, sillä se tarjosi riittä-

västi kontrastia logon piirroksellisuudelle ja vapaamuotoisuudelle. Seuraavaksi 

valintavuorossa oli leipätekstifontti. Vaihdoin fonttiparien otsikot Nexaksi, ja ar-

vioin leipätekstifonttien yhteensopivuutta sen kanssa. Päätteelliset fontit Mi-

nion Pro ja Calluna tasapainottivat hyvin rosoisen voimakasta Nexaa, joten 

päätin valita näistä jommankumman. Lopulta valitsin Callunan, sillä se oli Mi-

nion Prota ilmavampaa luettavaa, ja mikäli palvelun ulkoasu vaatisi jossain ti-

lanteessa päätteettömän fontin käyttöä, oli Callunasta olemassa myös sellai-

nen versio. (Kuva 12) 
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Kuva 12. Typografian määrittely, vaihe 2 (Olli 2016) 

Fonttien karheus, paletin kylläiset värit ja logon leimamaisuus tasapainottivat 

toisiaan ja toimivat hyvin yhdessä.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Valmis visuaalinen ilme kattaa elementit, joiden pohjalta Torstaikerhon materi-

aalit tullaan tulevaisuudessa suunnittelemaan. Ilme on suunniteltu ensisijai-

sesti verkkokäyttöön, mutta on tarvittaessa sovellettavissa käytettäväksi myös 

painetussa materiaalissa. Ilmeen pohjalta tullaan suunnittelemaan esimerkiksi 

verkkopalvelun käyttöliittymä. 

Valmiin visuaalisen ilmeen toimivuutta on vaikea arvioida, sillä palvelun kehi-

tys on vielä kesken, eikä ilme ole näin ollen vielä käytössä. Ilme vastaa kuiten-

kin asiakkaan toivomuksia, ja koska se koostuu vain oleellisista peruselemen-

teistä, siitä voi tarvittaessa soveltaa verkkopalveluun useita erilaisia teemoja, 

joista käyttäjät voivat valita mieleisensä.  

6 POHDINTA 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen sen vaatimaan työmäärään nähden liian myö-

hään. Olin ollut työharjoittelussa toukokuusta asti ja olin keskittynyt vain har-

joittelun suorittamiseen. Kun harjoittelun viimeiseksi olettamani kuukausi alkoi 

lokakuun alussa, tutustuin opinnäytetyön ohjeistukseen ja huomasin olevani 
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aikatauluista jäljessä. Koska olin päättänyt kuitenkin valmistua vielä tänä jou-

luna, tartuin toimeen. Sain viikon lisäaikaa opinnäytetyön työstämiseen ja aloi-

tin projektiosuuden tekemisen päivänä, jona työ olisi alkuperäisen aikataulun 

mukaan pitänyt jo palauttaa välitarkistukseen.  

Pyrin kiireestä huolimatta toteuttamaan projektin opinnäytetyön vaatimalla va-

kavuudella. Alun perin tarkoituksenani oli määritellä visuaalisessa ilmeessä 

logon, värien ja typografian lisäksi myös palvelussa käytettävän kuvamaail-

man tyyli, mutta ajan vähyyden vuoksi päätin panostaa vain ilmeen perusele-

mentteihin. Koska asiakas on avopuolisoni, sovimme, että voin jatkaa ilmeen 

määrittelyä ja hiomista opinnäytetyöhön sisältyvän projektin ulkopuolella, kun 

aikaa on enemmän. 

Edistääkseni opinnäytetyötä riittävän rivakasti päätin käyttää korkeintaan kaksi 

päivää logon suunnitteluun. Tästä syystä suunnittelukertojen välissä ei ollut 

kovin pitkiä taukoja ajatusten kypsyttämiseksi ja logon eri versiot erosivat toi-

sistaan hyvin vähän. Etenkin ympyrämuodosta luopuminen vei turhan paljon 

aikaa. Logo toimii väliaikaisversiona, mutta ammattitaitoisen mielikuvan luomi-

seen siitä ei ole. Myös värien ja fonttien valinta pohjautui löytämääni tutkimus-

tietoon, mutta saman tiedon pohjalta olisi voinut päätyä useisiin erilaisiin rat-

kaisuihin. Näiden vaihtoehtoisten ratkaisujen laajempi kokeilu ja keskinäinen 

vertailu jäivät myös ajan puutteen vuoksi tekemättä.  

Puutteistaan huolimatta ilmeen pohjalta voidaan luoda toimivia väliaikaisrat-

kaisuja palvelun ulkoasuun.  

 

  



19 
 

LÄHTEET  

Awwwards. 99 Creative Logo Designs for Inspiration. Saatavissa: 
http://www.awwwards.com/99-creative-logo-designs-for-inspiration.html  
[viitattu: 10.10.2016]. 

Ciotti, G. 2016. The Psychology of Color in Marketing and Branding. 
HelpScout 17.5.2016. Saatavissa: https://www.helpscout.net/blog/psychology-
of-color/ [viitattu: 10.10.2016].  

Color Psychology: The Emotional Effects of Colors. Art Therapy. Saatavissa: 
http://www.arttherapyblog.com/online/color-psychology-psychologica-effects-
of-colors/#.V_vRlCT84Wt [viitattu: 10.10.2016].  

Huovila, T. 2006. ”Look” – visuaalista viestisi. Hämeenlinna: Inforviestintä Oy. 

Koppa 2015a. Teoreettinen tutkimus. 23.4.2015. Saatavissa: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimus-
strategiat/teoreettinen-tutkimus. [viitattu 11.10.2016]. 

Koppa 2015b. Vertaileva tutkimus. 23.4.2015. Saatavissa: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimus-
strategiat/vertaileva-tutkimus. [viitattu 11.10.2016]. 

 

  



20 
 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Viitekehys. 

Kuva 2. Kuvankaappaus: Lifehack, Tiny Buddha, Pick the Brain. Lifehack 
2016, Tiny Buddha 2016, Pick the Brain 2016. [viitattu 10.10.2016]. 

Kuva 3. Inspiroivia logoja. Awwwards 2016. [viitattu 10.10.2016]. 

Kuva 4. Logo, versiot 1 ja 2. Olli, L. 2016. 

Kuva 5. Logo, versio 3. Olli, L. 2016. 

Kuva 6. Logo, versiot 4, 5 ja 6. Olli, L. 2016. 

Kuva 7. Logo, versio 7. Olli, L. 2016. 

Kuva 8. Logo, versiot 8, 9 ja 10. Olli, L. 2016. 

Kuva 9. Logo, versio 11 ja lopullinen versio. Olli, L. 2016. 

Kuva 10. Palettivaihtoehdot. Olli, L. 2016. 

Kuva 11. Typografian määrittely, vaihe 1. Olli, L. 2016. 

Kuva 12. Typografian määrittely, vaihe 2. Olli, L. 2016. 

 



GRAAFINEN 
OHJEISTO

Liite 1. Torstaikerhon graafinen ohjeisto



1. Tunnus

2. Värimaailma

3. Typografia

Sisällys



Torstaikerhon tunnus, mullasta kasva-
va verso, symboloi kasvua ja itsensä ke-
hittämistä. Käsinkirjoitettu nimilogo ja 
leimasin mainen pohjamuoto kannustavat 
palvelun käyttäjää olemaan pelkäämättä 
itse tehdessä väistämättä eteen tulevia vir-
heitä ja vahinkoja.

Tunnuksen pohjamuotoa voidaan eri-
tyistilanteissa käyttää myös muissa 
Torstaikerhon väreissä.

tunnus



x

x

x

x

x
Tunnuksen ympärille tulee kaikissa ti-
lanteissa jättää riittävän suuri suoja-alue. 
Tällä taataan tunnuksen riittävä erottumi-
nen muusta sisällöstä.

Viereisessä kuvassa on esitetty suoja-alueen 
mittasuhteet suhteessa tunnukseen.

tunnus



värimaailma

Torstaikerhon pääväri on kylläinen purp-
puranpunainen, joka symboloi luovuutta, 
ja pohdiskelua. Yhdessä kasvua ja ener-
giaa symboloivan korostevärin, kirkkaan 
keltavihreän kanssa ne muodostavat mie-
likuvan omaehtoisesta ja omassa tahdis-
sa tapahtuvasta kasvusta ja kehitykses-
tä. Kokonaisuutta tasapainottavat tumma 
luumunvioletti ja hiekanharmaa, joita käy-
tetään visuaaliselta huomioarvoltaan tois-
sijaisissa elementeissä, kuten teksteissä ja 
taustalaatikoissa.

RGB 129 57 38
CMYK 51 89 0 0
#81398a

RGB 28 13 41
CMYK 95 97 49 73
#1c0d29

RGB 192 201 0
CMYK 34 4 100 0
#c0c900

RGB 244 242 238
CMYK 10 10 15 0
#f4f2ee



typografia

Torstaikerhon typografia koostuu kahdes-
ta fontista. Otsikoissa ja lyhyissä, huomio-
arvoltaan suurissa yksittäisissä elementeis-
sä voidaan käyttää fonttia Nexa Rust Slab.  
Leipätekstissä käytetään fonttia Calluna. 
Painikkeissa, infolaatikoissa ja muussa toi-
minnallisessa tai huomioarvoltaan vähäi-
sessä sisällössä, tai mikäli tekstin luetta-
vuus jossakin yksittäisessä elementissä on 
huono päätteellisellä Callunalla, voidaan 
käyttää myös Callunan päätteetöntä ver-
siota Calluna Sans. 

Karhea ja voimakas typografia toimii tasa-
painona logon ja värimaailman staattisuu-
delle.

Calluna

Calluna Sans

Nexa Rust Slab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890


