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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Väritila Värien luokittelua ja kuvaamista. Yleisiä väritiloja ovat RGB, 

CMYK, LAB, indeksoidut värit, bittikartta, harmaasävyt ja 

duotone. 

 

CMYK Lyhenne sanoista Cyan, Magenta, Yellow ja Key. Käytetään 

painotuotteissa, jolloin puhutaan neliväripainosta. CMYK-vä-

riavaruudessa voidaan muodostaa vähiten erilaisia värejä. 

 

RGB Lyhenne sanoista Red, Green ja Blue. Käytetään verkkojulkai-

sussa. 

 

Gemena Pienillä aakkosilla kirjoitettua tekstiä, niin sanottua normaalia 

tekstiä. 

 

Versaali Suuraakkosilla kirjoitettua tekstiä. 

 

Antiikva Päätteellinen fontti. 

 

Groteski Pääteetön fontti. 

 

Typografia Typografia on kokonaisuus, jonka muodostavat tekstit, kuvat 

ja tyhjä tila, sekä miten niitä käytetään. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa infolehti lasten ja nuorten pesäpalloleirille. 

Opinnäytetyössä käsitellään lehtitaiton teoriaa, suunnittelua sekä lehden luettavuutta. 

 

Työn tilaajana oli Suomen Pesäpalloliitto PPL ry, joka on perustettu 1931 ja kotipaikka on Helsingin 

kaupunki. Pesäpalloliitto vastaa pesäpallotoiminnasta Suomessa ja se järjestää jäsenseuroilleen kilpai-

lutoimintaa. 

 

Opinnäytetyö on jaettu neljään päälukuun. Ensimmäinen pääluku käsittelee infolehden kohderyhmää. 

Toinen pääluku käsittelee lehtitaiton teoriaa ja se on jaettu viiteen alalukuun, joissa käsitellään taiton 

pääperiaatteita, aukeamasuunnittelua, sommittelun periaatteita, luettavuutta ja typografiaa sekä kuvien 

sijaintia. Kolmannessa pääluvussa käsitellään infolehden suunnittelua ja toteutusta vaiheittain. Neljän-

nes pääluku sisältää yhteenvedon. 

 

Opinnäytetyössä on käytetty päälähteinä P.Loirin teosta HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirjaa, 

P.Mykkäsen teosta Yhteisölehti sekä L.Rantasen teosta Mistä on hyvät lehdet tehty. 
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2 INFOLEHDEN KOHDERYHMÄ 

 

 

Infolehti on sisällöltään informatiivinen ja sen tarkoituksena on välittää tietoa lukijakunnalleen. Yhtei-

sölehden tavoin infolehdellä ei välttämättä tavoitella voittoa, vaan niitä julkaisemalla tuetaan yhteisöjen 

toimintaa sekä tavoitteita. 

 

Asiakaslehdellä yritys pyrkii vahvistamaan yrityskuvaansa. Lehdellä rakennetaan mielikuvaa yhteisöstä 

asiakkaalle, samalla vaikuttaen heidän käyttäytymiseen. Rantanen mainitsee kirjassaan, että yritykset 

ovat huomanneet sen, että on fiksua julkaista asiakaslehteä yrityksen asiakkaille tai potentiaalisille asi-

akkaille ja täten tukea omaa liiketoimintaa siinä samalla (Rantanen 2007, 28). Lehdellä huolehditaan 

myös nykyisistä asiakassuhteista sekä uusien asiakkaiden hankkimisesta. Mykkänen mainitsee kirjas-

saan, että hyvä asiakaslehti aktivoi toimintaan. Toiminnalla tarkoitetaan sitä, että asiakas antaa pa-

lautetta, osallistuu kyselyihin, kilpailuihin ja arvontoihin, tilaa tuotteita tai pyytää lisätietoa (Mykkänen 

1998, 26). 

 

Tiedotuslehti on yksinkertainen infolehti, joita käytetään nopeaan viestintään ja uutisointiin. Tiedotus-

lehdellä tavoitetaan henkilöstö jättämällä lehtinen työpöydälle, taukotiloihin tai lokeroihin. Mykkänen 

kirjoittaa kirjassaan, että yhteisön oma tiedottaja tekee yleensä tiedotuslehden. Hän mainitsee myös, että 

tiedotuslehden toteutus on kevyt, mustavalkoinen moniste tai sen tekemisessä on käytetty vähän lisävä-

rejä. (Mykkänen 1998, 20.) Esimerkiksi työssä käytettiin aukeamasuunnittelussa vain kolmea väriä; val-

koista taustaa, mustaa tekstiä sekä punaista otsikointia. Joillekin sivuille lisättiin pelaajan silhuetti tuo-

maan täytettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 LEHTITAITON TEORIA 

 

 

Huolellinen perussuunnittelu on edellytys lehden taittamiselle. Suunnittelussa huomioidaan typografia, 

värien ja kuvien käyttö, sommittelu, kuvien ja tyhjän tilan käyttö, lehden sisältö sekä taitto ja palstoitus. 

 

Lehden kansi houkuttelee lukijoita. Silmään pistävällä kuvalla tai otsikoinnilla voidaan saada lukija kiin-

nostumaan lehdestä ja sen sisällöstä, mutta lehden sisällön on oltava yhtä kiinnostavaa kuin kannessa on 

luvattu. Mykkänen kuvaa kirjassaan, että lehden kansi on lupaus sisällöstä (Mykkänen 1998, 58). Kan-

nesta käy ilmi mitä informaatiota lehti sisältää pääosin. Rantasen mukaan kansi on lehden tärkein sivu 

(Rantanen 2008, 85). Lehden kannella myydään lehteä sen sisällöstä poimituilla herkkupaloilla ja kansi 

toimii ikkunana lukijalle. Kannella voidaan raottaa sen visuaalisuutta ja vihjata lukijalle, millainen lehti 

on tyypiltään. 

 

Lehtitaitoissa käytetään palstoja, joihin teksti asetellaan. Sanomalehdissä voi olla jopa kahdeksan pals-

taa, mutta esimerkiksi tabloideissa palstamäärä on pienempi. Rantanen toteaa kirjassaan, että lehdille 

valitaan useimmiten kaksi palstajakoa siten, että alkuun ja loppuun tulisi 4-jakoinen ja keskelle 3-jakoi-

nen palstoitus (Rantanen 2008, 184). Teksteissä tulee huomioida kirjasintyyppi eli fontti, fontin- ja taus-

tan väri, tekstin asettelu ja itse palstoitus. Yhteisölehdissä käytetään yleisesti tasareunaisia palstoja, 

mutta kokeilemalla muitakin palsta-asetuksia voidaan löytää omaan taittoon sopiva vaihtoehto. 

 

 

 

3.1 Taiton pääperiaatteet 

 

Taitossa suunnitellaan sivujen visuaalista ilmettä, rakennetta, muotoilua ja typografiaa. Taitolla mahdol-

listetaan lukeminen sekä viestien ymmärtämisen. Rantanen kirjoittaa kirjassaan, että taitto on numero-

kohtaista visuaalista suunnittelua. Taitto sisältää sivujen, aukeamien ja artikkeleiden muotoilua. (Ranta-

nen 2007, 155.) Tässä tapauksessa numerokohtaista suunnittelua ei kuitenkaan ole. 

 

Taitossa voidaan käyttää monia erilaisia taittotekniikoita, joista kaksi yleisintä tekniikkaa ovat staattinen 

ja dynaaminen taitto. Staattisessa taitossa sivujen ulkoasu ja rakenne pysyvät samanlaisina aukeamasta 

toiseen, kun taas dynaamisessa taitossa jokainen aukeama on erilainen. Mykkäsen mukaan huolellinen 
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perussuunnittelu edellyttää yksittäisen lehden numeron taittoa. Sen lisäksi hänen mukaansa lehden kon-

septia noudetaan taitossa. Konseptissa on kuvattu lehden formaatti, typografia, perusrakenne, värien ja 

kuvitusten käyttää sekä paperin laatu. (Mykkänen 1998, 142.) 

 

 

 

3.2 Aukeamasuunnittelu 

 

Lukija etsii sivulta ja aukeamalta tietoa, joten on tärkeää, että hän hahmottaa nopeasti sivun tai aukeaman 

ja löytää mitä etsii sieltä. Rantanen mainitsee kirjassaan, että hyvällä typografisella muotoilulla voidaan 

vihjailla tekstin sisällöstä jo silmäilyvaiheessa. Esimerkkinä hän mainitsee, että haastattelujen kysymyk-

set on lihavoitu (Rantanen 2008, 109.) Mykkäsen mukaan kannattaa suunnitella mieluummin aukeamia 

kuin yksittäisiä sivuja. Ainoastaan kansia kannattaa suunnitella yksittäisinä sivuina. (Mykkänen 1998, 

147.) Tästä poikkeuksena esimerkiksi Helsingin Sanomat käyttävät sivusuunnittelua. Syy tähän voi Loi-

rin mukaan olla se, että aukeamat ovat yleensä turhan isoja sommiteltavaksi kokonaisuutena (Loiri 1998, 

65). Opinnäytetyössä aukeamien yksinkertaisuus ja yhteneväisyys ei vaatinut niin paljoa suunnittele-

mista kuin kansi, joka taas vaati enemmän suunnittelua. 

 

Katse osuu lähes poikkeuksetta aina sivun tai aukeaman kuviin, jonka jälkeen vasta otsikoihin. Kuva ei 

ole pelkästään täytettä, koska sillä voidaan kertoa enemmän kuin sivullisella tekstiä. Mykkänen kuvaa 

kirjassaan, onnistuneella kuvituksella voidaan täydentää tekstiä tai hahmottaa aihetta enemmän, jos sa-

nat eivät riitä (Mykkänen 1998, 121.) Kuvilla voidaan myös kuvittaa tekstiä ja vedota tunteisiin. Kirjas-

saan Rantanen mainitsee, että kuva muovaa myyntitekstien kanssa mielikuvaa artikkelista. Kuva aiheut-

taa nopeana elementtinä tunnereaktion. Rantanen toteaa, että tekstiä ajatellaan, kuva tunnetaan. (Ranta-

nen 2007, 135.) Aukeamasta tulee suunnitella selkeä, helposti ymmärrettävä, looginen ja visuaalisesti 

miellyttävä. Hän mainitsee myös, että rönsyilemätön värien, kuvien sekä typografian käyttö tulee olla 

sellaista, ettei se rönsyile eikä poikkea lehden tyylistä (Rantanen 2007, 158). 

 

Rantasen mukaan sivuilla ja aukeamilla on vaikutusta toisiinsa sekä ne muodostavat kokonaisuuksia, 

artikkeleita sekä osastoja. Edellä mainitut puolestaan muodostavat kokonaisen lehden (Rantanen 2007, 

167). 

 

Lehden sivu jaetaan palstoihin ja riippuen lehden koosta palstojen määrä vaihtelee kahden ja yhdeksän 

välillä. Pienemmissä lehdissä, kuten A4-kokoisissa yhteisölehdissä palstoja voi olla kahdesta neljään, 
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kun taas sanomalehdissä palstoja voi olla jopa yhdeksän. Mykkänen kirjoittaa kirjassaan, että neljän 

palstan sivu voidaan tehdä yhdellä palstalla, jotta tekstin sisällön painavaa sanomaa voidaan korostaa 

tyhjällä tilalla (Mykkänen 1998, 147.) 

 

Kuvien käyttö on olennaista lehden suunnittelussa. Jo suunnitteluvaiheessa kuvat huomioidaan siten, 

että ne ovat keskeisessä osassa graafista kokonaisuutta. Suunniteltaessa tulee miettiä, että mitkä jutut 

tarvitsevat kuvitusta ja miten kuvitus toteutetaan. 

 

Tyhjällä tilalla voidaan korostaa otsikoita antamalla niille tarpeeksi tilaa. Rantasen mukaan tyhjälle ti-

lalle ominaista on sen kyky nostaa sille aseteltujen asioiden arvoa sekä merkitystä (Rantanen 2008, 170.) 

Tyhjällä tilalla voidaan myös ohjata katsetta, esimerkiksi tyhjä tila aukeaman oikeanpuoleisella sivulla 

viestii siitä, että uusi juttu alkaa seuraavalla aukeamalla. Ennen kaikkea tyhjä tila edesauttaa lukemista 

ja helpottaa ymmärtämistä. Esimerkiksi vähäisen tyhjän tilan käyttö saa tekstin tuntumaan uuvuttavalta 

ja täyteen ahdetulta, eikä lukijalle jää tilaa hengähtää. 

 

 

 

3.3 Sommittelun periaatteet 

 

Lehden ulkoasu muodostuu taiton ja muotoilun avulla. Näissä toiminnoissa käytetään lehden eri osia 

viestin visualisoimiseen. 

 

Lehden muotoilu on perussuunnittelua ja se tehdään lehdelle ennen ensimmäisen numeron julkaisua. 

Muotoilu on lehden läpi virtaavaa muotoilua ja siitä muodostuu lehden tunnistettavuus. Tunnistettavuu-

teen sisältyy rakenne, värit, typografia sekä tunnukset. Rantanen mainitsee kirjassaan, että muotoilu on 

tavallaan lehden kehon osien hallintaa (Rantanen 2008, 155.) Muotoilun avulla helpotetaan lukijaa ym-

märtämään lehteä visuaalisen järjestyksen sekä rakenteellisen jäsennyksen avulla. Esimerkiksi artikke-

leista voi saada helposti ymmärrettäviä käyttämällä monipuolisesti erilasia taittokaavoja. 

 

Taitto on lehden eri numeroiden visuaalista suunnittelua. Siinä yhdistetään kuvat ja tekstit toimivaksi 

kokonaisuudeksi sivuille, aukeamille ja artikkeleihin. Rantasen mukaan taitolla toteutetaan lehden muo-

toilua, joka taas mahdollistaa viestin ymmärtämisen sekä lehden lukemisen. Hän lisää, että ilman taittoa 

lehteä ei olisi. (Rantanen 2008, 155). Taitolla on mahdollista yhdistää teksti ja kuva helposti ymmärret-

täväksi kokonaisuudeksi.  
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Aktiivisilla elementeillä tarkoitetaan elementtejä, joihin katse osuu ensimmäisenä. Yleisesti aktiivisia 

elementtejä ovat suuri otsikko, kuva jossa on ihminen tai tuote sekä tapahtumakuva. Loiri kirjoittaa kir-

jassaan, että aktiiviset elementit ilmentävät ilmoituksen tai kuvan keskeisintä sanomaa (Loiri 1998, 64). 

 

Passiivisia elementtejä ovat puolestaan leipäteksti, huomaamattomat linjat sekä tyhjä tila. Tyhjä tila on 

myös aktiivinen elementti ja siksi osa lehteä. Sanoilla ja kuvilla voidaan aktivoida tyhjyyttä. Lehden 

kaikki tekemiseen liittyvät fyysiset elementit suhteutuvat tyhjään tilaan. Tyhjällä tilalla saadaan koros-

tettua otsikkoa, koska sen ympärillä on tyhjää tilaa. Tyhjää tilaa ei kuitenkaan saa säästellä, varsinkaan 

väärin. Rantanen kuvaa kirjassaan, miten tilaa usein säästetään lehdissä väärissä paikoissa. Esimerkkeinä 

hän mainitsee, että tärkeä artikkeli on ahdettu pieneen tilaan tai kuvallisen artikkelin kuvat ovat pieniä. 

Tällainen tilan säästely vie viesteiltä tehoa ja lehden luettavuus kärsii (Rantanen 2008, 171). Työssä 

haluttiin säilyttää aukeamien yhteneväisyys, eli jokaisella aukeamalla oli saman kokoiset tekstit. Esi-

merkiksi pesäpalloleirin sääntöjä oli todella paljon ja niiden sovittaminen aukeamiin vaati sen, että mui-

denkin sivujen tekstit olisivat samaa kokoa, jottei lukeminen rasittaisi tekstin koon vaihdellessa aika-

ajoittain. 

 

 

 

3.4 Luettavuus ja typografia 

 

Typografia vaikuttaa luettavuuteen huomattavasti, siksi sen tarkoituksena on palvella lukijaa. Loiri kir-

joittaa kirjassaan, että typografialla saatetaan sanoma siihen muotoon, jolla voidaan viestiä yhtä tehok-

kaasti kuin teksti sisältöineen ja vaikuttaa oleellisesti siihen, että lukija ymmärtää viestin (Loiri 1998, 

32). Kirjasintyyppien eli fonttien käyttö on huomioitava otsikoissa ja leipäteksteissä siten, että luettavuus 

ja visuaalinen miellyttävyys kulkisivat käsi kädessä. Fontin on myös syytä erottua taustasta tarpeeksi 

hyvin, esimerkiksi keltainen teksti on hankalasti luettavissa valkoisesta taustasta. Typografialla voidaan 

vedota myös tunteisiin muotonsa avulla. Rantasen mukaan typografialla on tärkeää saada teksteistä lu-

ettavia (Rantanen 2007, 106). Esimerkiksi tekstin tasaaminen vasemmalta helpottaa lukijaa löytämään 

ja aloittamaan uuden tekstirivin. Loiri mainitsee, että katse löytää helpommin alkavan rivin helposti, kun 

rivit ovat tasattuina vasemmassa laidassa tekstikenttää (Loiri 1998, 33). Leipätekstiin valittiin päätteetön 

kirjasintyyppi, koska tekstiä oli tarpeeksi vähän kappaleittain. Loirin mukaan groteskin kirjasintyypin 
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käyttö lyhyissä kokonaisuuksissa on suositeltavaa, koska silloin groteskin kirjasintyypin teho toimii pa-

remmin (Loiri 1998, 35). Musta teksti valkoisella taustalla on kaikista selkein luettavuudeltaan. 

 

Kirjasintyyppi kannattaa valita luettavuuden perusteella, joten on hyvä vertailla eri kirjasintyyppejä ja 

miltä ne näyttävät tekstissä. Vertaillessa kannattaa huomioida miltä teksti näyttää palstoilla, samoin jos 

tekstin lihavoi tai kursivoi. Mykkänen mainitsee kirjassaan, että otsikoinnissa ja iskuissa voi käyttää eri 

kirjasintyyppejä, mutta niiden erot tulee olla selvät (Mykkänen 1998, 149). Otsikot olivat väriltään pu-

naisia ja kirjasintyyppi jokseenkin kalligrafista. Rantasen mukaan typografian koko on yksi tärkeim-

mistä tekijöistä, joka vaikuttaa luettavuuteen. Hän lisää, että koko ei yksinään määritä luettavuutta, vaan 

myös rivivälit, tekstin lihavuusaste sekä marginaalit ovat oleellisia. (Rantanen 2008, 106.) Edellisen 

kappaleen viimeinen lause erotettiin uudesta väliotsikosta selkeästi kahdella rivinvaihdolla. 

 

Tekstissä voidaan käyttää erilaisia tehokeinoja, joilla voidaan korostaa yksittäisiä kohtia, mutta liiallinen 

tehostaminen vaikuttaa luettavuuteen negatiivisesti. Loiri huomauttaa liiallisen tehostusten käytön ai-

heuttavan sen, että niiden teho heikkenee sen mukaan, mitä enemmän niitä käyttää (Loiri 1998, 43). 

Erilaisia tehokeinoja on lihavointi, kursivointi, alleviivaus sekä harvennus. 

 

Tekstistä voidaan nostaa esille tiettyjä kohtia nostoilla, iskuilla tai äläyksillä, mutta esille nostettavan 

kohdan täytyy olla perusteltavissa. Rantasen mukaan äläys on normaalia äänekkäämpi ilmaus (Rantanen 

2007, 122). Näillä tavoilla voidaan herättää lukijoiden kiinnostus leipätekstiin huomiota herätteleväm-

mällä visuaalisuudella. Suorat lainaukset toimivat hyvinä houkutuksina lukijoille. Rantanen mainitsee 

kirjassaan, että äläyksellä on mahdollista rikkoa suuria ja harmaita tekstikenttiä, mikäli käytössä ei ole 

toimivaa kuvaa (Rantanen 2007, 122). Edellä mainitut tavat erottuvat selvästi muusta tekstistä typogra-

fisesti. Niitä ei kuitenkaan kannata käyttää ylenpalttisesti, ettei tehokeinojen tehokkuus kärsisi. 

 

Typografiaa hyödyntämällä voidaan erottaa lehdissä olevat mainokset itse sisällöstä valitsemalla ilmoi-

tuksista huomattavasti poikkeava kirjasintyyppi. Näin lukija ei sekoita ilmoitusta sen vieressä olevaan 

artikkeliin. 

 

Tekstin tasaamista palstoilla kannatta miettiä, koska se vaikuttaa luettavuuteen. Teksti voidaan tehdä 

tasareunaiseksi, jolloin tekstikappale on molemmista reunoista tasattu ja tekstiltään suora (KUVA 1). 

Mykkänen mainitsee kirjassaan, että tasareunaisesta palstasta on tullut tavallisin ratkaisu leipäteksteissä 

(Mykkänen 1998, 150.) Teksti voi myös liehua vasemmalle tai oikealle (KUVA 2). Liehun käyttöä tulee 

miettiä, sillä se toimii vain tietynlaisissa tilanteissa ja muotoilussa. 
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KUVA 1. Tasattu teksti. 

 

 
KUVA 2. Liehuvat tekstit. 

 

 

 

Fontit jaetaan viiteen ryhmään; antiikva, groteski, egyptienne, fraktuura ja kalligrafiset kirjasintyypit. 

Lehdissä kuitenkin käytetään pääsääntöisesti antiikvaa pitkissä teksteissä ja groteskia lyhyissä teksteissä 

kuten opastus- ja myyntiteksteissä. Rantanen kuvaa kirjassaan, että käyttämällä yhtä antiikva- ja yhtä 

groteskityyppiä pärjää mainiosti (Rantanen 2007, 106). 

 

Antiikva kirjasintyypeille ominaista on päätteet ja eri paksuiset kirjainten osat (KUVA 3). Antiikvalla 

kirjoitettu teksti on paremmin luettavissa. 
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KUVA 3. Antiikva kirjasintyyppi, kirjainten eri osien paksuuserot. Fontti Times New Roman. 

 

 

 

Groteskit kirjasintyypit ovat pääteettömiä ja eikä kirjaimissa ole paksuuseroja (KUVA 4). Groteskeissa 

fonteissa on eri vahvuuksia, siksi niillä voi hyvin korostaa tekstin eri osia. Otsikoissa käytetään yleensä 

päätteetöntä kirjasintyyppiä. 

 

 
KUVA 4. Groteski kirjasintyyppi. Fontti Lucida Sans. 

 

 

 

Egyptienne kirjasintyypeissä yhdistyy antiikvan ja groteskin kirjasintyyppien piirteet. Kirjaimissa on 

päätteet ja kirjaimet ovat yhtä paksuja (KUVA 5). 

 

 
KUVA 5. Egyptienne kirjasintyyppi. Fontti Typo Slab Serif. 

 

 

 

Fraktuura kirjasintyyppiin kuuluvat kirjasimet kuuluvat goottilaisiin kirjasintyyppeihin eli murrettuihin 

kirjaimiin (KUVA 6). Niitä käytetään lähinnä koristekirjoituksessa.  
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KUVA 6. Fraktuura kirjasin tyyppi. Fontti Old English Text. 

 

 

 

Kalligrafiset kirjasintyypit ovat niin sanotusti käsi tehtyä kaunokirjoitusta (KUVA 7). 

 

 
KUVA 7. Kalligrafinen kirjasintyyppi. Fontti Rage Italic. 

 

 

Teksti voidaan kirjoittaa normaalisti tai isoin kirjaimin. Pidempi teksti kannattaa kirjoittaa normaalisti, 

jotta luettavuus olisi mahdollisimman kevyttä ja teksti hahmottuu paremmin. Sen lisäksi normaalisti 

kirjoitettu teksti ei aiheuta suuria tunteita, kun taas suuraakkosin kirjoitettu teksti. Suuraakkosin kirjoi-

tettu teksti puolestaan toimii lyhyissä teksteissä, esimerkiksi lasten kirjoissa. 

 

 

 

3.5 Kuvien sijainnit 

 

 

Kuva on elementtinä sellainen, joka osuu silmään ensimmäisenä aukeamalta tai sivulta. Rantanen kir-

joittaa kirjassaan, että lehden luettavuuteen ja kiinnostavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti kuvien ja tekstien 

esillepano (Rantanen 2007, 135). Olisi hyvä käyttää yhtä kunnollisen kokoista kuvaa monen pienen ku-

van sijaan. Kuvan oikeanlainen käyttö lisää ulkoasuun visuaalista ilmettä ja dynamiikkaa. Rantasen mu-

kaan kuvan ympärille voidaan helpommin rakentaa toimiva visuaalisuus (Rantanen 2008, 138.) Kuvien 

ja tekstien asettelulla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti lehden luettavuuteen ja kiinnostavuuteen. 
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Taitolla luodaan sille oma ilme eri kokonaisuuksista, jonka voi nähdä lehden ensimmäisiltä aukeamilta. 

Rantanen mainitsee kirjassaan, että käyttämällä eri kuvien ja otsikkotypografian kokoja sekä sommitte-

lua voidaan luoda lehdelle mielenkiintoinen rytmi (Rantanen 2008, 160.) Rytmiä voidaan tehostaa käyt-

tämällä harkitusti tyhjää tilaa sekä värejä. 

 

Vinjettikuvat ovat pieniä, ne symboloivat aihetta ja ovat yleensä eri vakiopalstojen toistuvana tunnuk-

sena. Vinjettejä voi käyttää pitkän artikkelin tunnisteena. 
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4 INFOLEHDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

 

Ensimmäiseksi lehdelle suunniteltiin kansi. Koska selvää visiota kannesta ei ollut, lähdettiin sitä suun-

nittelemaan intuitiolla ja kokeilemalla. 

 

Alusta asti kannessa haluttiin nähdä pesäpalloilija, sekä kannesta haluttiin saada enemmän piirrosmainen 

kuin realistinen. Viime vuosina järjestetyiltä leireiltä otetuista valokuvista saatiin käyttöön materiaalia, 

joita hyödynnettiin kannessa. Pelaajan piirtäminen käsin vektorigrafiikalla olisi vaatinut useita työtun-

teja, joten päätettiin tehdä kuvan jäljennös vektoriksi, joka nopeutti työtä huomattavasti, mutta aiheutti 

lisää ongelmia. Ensinnäkin kasvot eivät olleet enää miellyttävät ja niitä ei saanut automatisoidun toimin-

non avulla järkeviksi. Kuva päätettiin viedä Photoshop-ohjelman kautta kanteen siten, että kasvot hiot-

tiin sileiksi ja siihen lisättiin internet meemeistä tuttu hymiö. Tämä ei toiminut, sillä kantta ei voitu ottaa 

vakavasti ja näin tämä vedos joutui roskakoriin. Kyseessä olevien vedosten yksinkertaisuus ja rumuus 

heijastivat amatöörimaisuutta, joten niistä luovuttiin (KUVA 8). Samaan vedokseen kuitenkin tehtiin 

erilaisia kokeiluja, esimerkiksi otsikointia ja miten eri kirjasimet toimisivat kannessa (KUVA 9). 

 

                        

KUVA 8. Ensimmäinen vedos.  KUVA 9. Toinen vedos. 
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Uudenlaista kantta lähdettiin hakemaan uudesta kuvasta. Arkistoista löytyi sopiva kuva, jossa lähiku-

vassa oli nuori poika lyömässä pesäpalloa. Kuvaa päätettiin käyttää kannessa, ja ensimmäiseksi tausta 

leikattiin pojasta irti kokonaan, jättäen kuvaan pelkän pelaajan. Tämän jälkeen kokeiltiin, miltä kuva 

näyttää piirrosmaisena. Lopputulos oli lähes sama kuin edeltävässä vedoksessa kasvojen suhteen 

(KUVA 10), joten päätettiin jättää kasvot ennalleen muun kuvan ollessa piirrosmaisempi. Kuva asetel-

tiin kanteen ja sen ympärille alettiin rakentaa otsikoita ja elementtejä. Kannen väreinä käytettiin pelaajan 

vaatetuksesta löytyneitä värejä siten, ettei kyseisen pelaajan joukkue kuitenkaan kävisi ilmi. Lehden 

nimi asetettiin hieman kallelleen tuomaan vauhdikkuutta (KUVA 11). Sen lisäksi muutamia kirjasimia 

vaihdettiin ja viralliset päivämäärät päivitettiin kanteen. 

 

                     

KUVA 10. Piirrosmainen pelaaja, uusi tausta.      KUVA 11. Lopullinen versio. 

 

 

Aukeamasuunnittelussa haluttiin säilyttää yksinkertaisuus siten, että teksti olisi mustalla valkoisella 

taustalla. Tekstiä oli paljon, ja sisällön tärkeyden takia tekstiä ei voitu korvata kuvilla joista olisi välit-

tynyt sanoma. Leipätekstin kappaleet olivat lyhyitä, joten niissä käytettiin päätteetöntä fonttia, jotta lu-

ettavuus olisi helppoa. Sivulla neljä palstoitusta käytettiin siten, että teksti jaettiin kahdelle palstalle. 

Näin tekstit saatiin sovitettua kuvan kanssa yhdelle sivulle. Muutoin palstoitusta ei käytetty muilla si-

vuilla tai aukeamilla. Kokeilun kautta selvisi, että sivumäärä tuplaantui ja tekstin lukeminen vaikeutui 
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hiukan tekstin paljouden takia. Asiaan vaikutti myös se, että säännöt haluttiin helppolukuisiksi. Otsi-

koissa käytettiin punaista väriä, jotta ne korostuisivat ja erottuisivat leipätekstistä. Otsikoiden kirjasin-

tyyppi oli päätteellistä (KUVA 12). 

 

 

KUVA 12. Aukeama, jossa on paljon tekstiä. 

 

Jokaisen aukeaman ulkoreunoille sijoitettiin punainen palkki. Sivunumeroinnissa käytettiin palloa, joka 

oli väriltään sama kuin palkki, ja jonka sisällä oli sivunumero valkoisella kirjasimella. Sivujen tyhjiä 

tiloja täytettiin sponsoreiden mainoksilla, ja joillakin sivuilla tyhjää tilaa täytettiin haalealla, punaisella 

pesäpalloilijan silhuetilla. Yhdelle sivulle haluttiin korostaa asioita, mitä leirille tulisi ottaa mukaan, jo-

ten teksti vaihdettiin valkoiseksi ja taustalle laitettiin punainen laatikko (KUVA 13). 
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KUVA 13. Muistilistan korostus. 
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Sisällysluettelo sekä luettelon aukeama haluttiin pitää vielä värikkäänä kannen takia. Ensimmäiselle si-

vulle sijoitettiin Kärkkäisen mainos, koska sen värit olivat lehden väriteemaa lähimpänä. (KUVA 14). 

 

KUVA 14. Ensimmäinen aukeama, sisällysluettelo. 

 

 

Mainokset pyrittiin laittamaan siten, että ne täyttäisivät tyhjää tilaa sivuilla sekä aukeamilla (KUVA 15), 

että asiakkaan toiveiden mukaan (KUVA 16). 

 

 

KUVA 15. Mainos tyhjää tilaa täyttämässä. 
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KUVA 16. Mainos sijoitettu asiakkaan toivomalla tavalla. 

 

 

Pohjanmaan Leipomo toivoi, että heille tehtäisiin uusi mainos lehteen. He antoivat valmiin taustakuvan, 

liikemerkin sekä tekstit. He halusivat mainokseen aukioloajat, puhelinnumeron, mainoslauseen sekä lii-

kemerkin (KUVA 17). 

 

 

KUVA 17. Pohjanmaan Leipomon mainos. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Aiheena ja tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa graafinen taitto nuorten pesäpalloleirille, joka pidettiin 

kesällä 2016. Jokavuotisessa lehdessä on aina ollut erilainen toteutus, joten kädet olivat vapaat suunnit-

telun osalta.   

 

Yleisesti ottaen lehden taitto meni hyvin. Materiaalia toimitettiin sitä mukaa kun tilaaja sai ne haltuunsa 

tai kirjoitettua. Tekstien korjaaminen tapahtui sujuvasti, sillä korjattu materiaali toimitettiin pikimmiten. 

Kannen suunnittelu ja toteutus onnistuivat hyvin. Lehteen tehtiin myös mainos Pohjanmaan Leipomolle, 

jonka toteutukseen ei tarvinnut käyttää paljoa aikaa. 

 

Aukeamasuunnittelussa olisi voinut olla omaperäisempi ja tehdä erilaisia aukeamia käyttäen eri tyylejä 

ja elementtejä, sillä aukeamat olivat hiukan laatikkomaisia sekä toistuvia asetelmiltaan. Valmiin lehden 

aukeamat vaikuttivat tekijän mielestä lopulta pelkistetyiltä ja tylsiltä. Vinjettien käyttö jäi olemattomaksi 

työssä, niitä olisi voinut käyttää enemmän.  

 

Aikataulutuksen osalta kehitettävää olisi jonkin verran dokumentoinnin osalta, sillä dokumentointia ve-

nytettiin turhankin kauan. 

 

Tulevaisuudessa voisi käyttää enemmän aikaa suunnitteluun ja opetella graafista suunnittelua enemmän, 

sekä hioa piirtämistä ja toteutustapoja. 
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6 KUVIOT, TAULUKOT JA KUVAT 

 

 

KUVA 1. Tasattu teksti. 

KUVA 2. Liehuvat tekstit. 

KUVA 3. Antiikva kirjasintyyppi, kirjainten eri osien paksuuserot. Fontti Times New Roman. 

KUVA 4. Groteski kirjasintyyppi. Fontti Lucida Sans. 

KUVA 5. Egyptienne kirjasintyyppi. Fontti Typo Slab Serif. 

KUVA 6. Fraktuura kirjasin tyyppi. Fontti Old English Text. 

KUVA 7. Kalligrafinen kirjasintyyppi. Fontti Rage Italic. 

KUVA 8. Ensimmäinen vedos. 

KUVA 9. Toinen vedos. 

KUVA 10. Piirrosmainen pelaaja, uusi tausta. 

KUVA 11. Lopullinen versio. 

KUVA 12. Aukeama, jossa on paljon tekstiä. 

KUVA 13. Muistilistan korostus. 

KUVA 14. Ensimmäinen aukeama, sisällysluettelo. 

KUVA 15. Mainos tyhjää tilaa täyttämässä. 

KUVA 16. Mainos sijoitettu asiakkaan toivomalla tavalla. 

KUVA 17. Pohjanmaan Leipomon mainos. 
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