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KÄSITTEET JA TERMIT 

 

Blogger 

Blogger on verkkosivu, jossa voi perustaa oman blogin (Blogger s.a.). 

 

Brändi (eng. brand) 

Brändi on mielikuva, joka ihmisellä on jostain asiasta ja jolla asia erottuu muusta tarjon-

nasta. Tämä asia voi olla esimerkiksi ihminen, yritys, tuote, organisaatio tai maa. Mielikuva 

eli brändi muodostuu kaikista tiedoista, mielipiteistä ja kokemuksista, joita ihmisellä on ky-

seisestä asiasta. Brändi tulkitsee asian merkityksen ja antaa kohteelleen lisäarvoa. (Lind-

roos ym. 2005, 17–21; Mäkinen ym. 2010, 16.) 

 

Brändikäsikirja (eng. brand guidelines) 

Brändikäsikirja kuvaa brändin sisällön ja toimii työkaluna brändin rakentamisessa. Sen si-

sältämät ohjeet auttavat pitämään brändin identiteetin johdonmukaisena ja eheänä. 

(Wheeler 2013, 202.) 

 

Brändin identiteetti (eng. brand identity) 

Brändin identiteetti pitää sisällään kaikki ne ominaisuudet ja tunnusmerkit, jotka tekevät 

brändistä tunnistettavan (Malmelin & Hakala 2010, 79–80; vrt. Wheeler 2013, 4). 

 

Brändin visuaalinen identiteetti (eng. visual identity) 

Visuaalinen identiteetti koostuu brändin nimestä sekä viestinnässä käyttämistä visuaali-

sista elementeistä, kuten logosta, väreistä ja symboleista (Malmelin & Hakala 2010, 81). 

 

Brändäys (eng. branding) 

Brändäys eli brändin rakentaminen on työtä, jonka tavoitteena on saada ihmisten mieli-

kuva brändistä vastaamaan mahdollisimman haluttua mielikuvaa (Mäkinen ym. 2010, 16). 

 

Etsy 

Etsy on verkkokauppa, jossa yksittäiset ihmiset ja yritykset myyvät käsin tehtyjä ja muita 

uniikkeja tuotteita (Etsy 2019). 

 

Facebook 

Sosiaalisen median palvelu, tarkoitettu verkostoitumiseen (Facebook s.a.). 

 



 
Flickr 

Ilmainen kuvien ja videoiden jakopalvelu ja yhteisö netissä (Flickr s.a.). 

 

Instagram 

Instagram on kuvienjako ja verkostoitumispalvelu (Instagram 2019). 

 

Liikemerkki (eng. brandmark) 

On merkki, josta esimerkiksi yrityksen tai brändin voi tunnistaa. Liitetään yleensä logon yh-

teyteen, mutta sitä voi käyttää tunnisteena yksinäänkin. (Wheeler 2013, 48.) 

 

Logo (eng. logotype) 

On esimerkiksi yrityksen, brändin tai tuotteen nimen visuaalinen muoto (Lindroos ym. 

2005, 24). 

 

Pallonivelnukke (eng. ball jointed doll, BJD) 

Pallonivelnukella tarkoitetaan taide-esineitä, jotka ovat useimmiten hartsista valmistettuja 

ja ihmishahmoja muistuttavia. Nimensä mukaisesti nukeilla on pallonivelet, jotka mahdol-

listavat niiden asennon muuttamisen. (Hartsilapset 2019.) 

 

Patreon 

Pateron on jäsenyyspalvelu netissä. Patreonin avulla verkossa voi luoda jäsenyys järjes-

telmän. Jäsenyydestä maksaneille asiakkaille annetaan jonkinlaisia palkintoja. (Patreon 

s.a.) 

 

Pinterest 

On sosiaalisen median kanava, joka toimii ikään kuin virtuaalisena muistitauluna ja inspi-

raation lähteenä (Pinterest s.a.). 

 

Typografia (eng. typography) 

Mitä tahansa tekstiin liittyvää suunnittelua ja korjausta, kutsutaan typografiaksi. Se antaa 

kirjoitetulle kielelle halutunlaisen visuaalisen ilmeen. Typografian tehtävä on edistää oike-

anlaisen viestin välittyminen. (Graafinen 2015.) 

 

 

 

 



 
Twitter 

Twitter on miniblogipalvelu, johon voi luoda profiilin ja kirjoitta päivityksiä ja jakaa kuvia. 

Twitter on olla reaaliaikainen palvelu, josta näkee mistä maailmalla puhutaan juuri nyt. 

(Twitter s.a.)  

 

YouTube 

On videoiden jakopalvelu netissä (YouTube s.a.). 

 

Yritystunnus (eng. signature) 

Yritystunnus on suunniteltu logon ja liikemerkin yhdistelmä, joka voi sisältää myös sloganin 

eli iskulauseen. Yritystunnuksesta voi olla useampia versioita, joissa nämä osat on järjes-

telty erillailla, esimerkiksi vaaka- ja pystymallisen yritystunnuksen muodostamiseksi. 

(Wheeler 2013, 48.)
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on oman tulevan fantasiataideyritykseni alustava 

brändinsuunnittelu. Valitsin tämän aiheekseni, sillä opintojeni aikana minua on 

kaikkein eniten kiinnostanut brändi ja yritysten visuaalisen identiteetin suunnit-

telu. Kiinnostus kumpuaa myös halusta perustaa oma yritys, johon tulen tarvit-

semaan näitä tietoja ja taitoja. 

 

Vaikka opinnäytetyöni asiakkaana on oma tuleva yritykseni, löysin opinnäyte-

työni aiheen työharjoittelun kautta. Harjoittelupaikassani opinnäytetyön teke-

minen tuli työpaikkaohjaajani kanssa puheeksi. Hän suositteli minua teke-

mään opinnäytetyöni omalle yritykselleni. Tätä suositusta tuki hänen henkilö-

kohtainen kokemuksensa, sillä hän sanoi itse toimineensa samalla tavalla. 

 

Tavoitteena opinnäytetyössäni oli luoda alustava brändikäsikirja, jonka avulla 

voin kehittää brändiäni tulevaisuudessa. Brändikäsikirjan luominen omalle yri-

tykselle on varmasti monelle mielenkiintoinen alkuasetelma, sillä kaikki, jotka 

ovat perustamassa omaa yritystä käyvät läpi opinnäytetyöni kuvaaman työpro-

sessin. 

 

Työni sisältää tutkimuksen fantasiataidebrändeistä ja loin brändikäsikirjan tu-

keutuen tämän tutkimuksen tuottamaan tietoon. Brändiä on käsitelty aiheena 

paljon esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä, mutta fanta-

siabrändeihin liittyvää tutkimusta en löytänyt. 

 

Opinnäytetyön aihe on opintojeni kannalta oivallinen, sillä joudun soveltamaan 

opiskeluaikana oppimiani taitoja ja lisäksi se antaa minulle mahdollisuuden 

tutkia jotain itselleni uutta. Tämän lisäksi oman yrityksen edistäminen auttaa 

opintojen jälkeen siirtymisessä työelämään. 

 

Brändin suunnittelu on aiheena ajankohtainen, sillä brändien merkitys koros-

tuu koko ajan. Brändi on keino erottua kilpailijoista. Globalisaatio on lisännyt 

kilpailua ja netti on tuo tuotteet ja palvelut kaikkien saataville, mistä päin maa-

ilmaa tahansa. (Sounio 2010, 27.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN KUVAUS 

Tämä on produktiivinen opinnäytetyö, jonka lopputuotteena on brändiohjeisto 

omalle uudelle Dragetarr fantasiataidebrändilleni. Brändillä ei ole minkään-

laista olemassa olevaa materiaalia, joten kyseessä on täysin uuden brändin 

suunnittelu. 

 

Dragetarr on fantasiataidebrändi, jonka päätuotteena on pallonivelletyt lohi-

käärmetaidenuket. Brändin kohderyhmänä ovat aikuiset ja nuoret aikuiset, 

jotka ovat kiinnostuneita fantasiasta ja nukeista. Brändin taiteellisesta tyylistä 

on löydettävissä esimerkki liitteestä 5. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella brändin perusta, joka mahdollistaa 

suunnitelmallisen ja yhtenäisen brändiviestinnän jo yrityksen alkuvaiheissa. 

Tämä tavoite pyrittiin saavuttamaan etsimällä vastausta kysymykseen: Minkä-

lainen on fantasiataideyritys Dragetarr:n brändi? Brändinsuunnittelun oli kui-

tenkin tarkoitus olla niin alustavaa, että se sallii yrityksen ja brändin kehityksen 

moneen suuntaan.  

 

Taustatietoa haettiin tutustumalla brändikirjallisuuteen ja tutkimalla muita fan-

tasiataidebrändejä, joiden tuotevalikoimassa on fantasiataidenukkeja. Tutki-

muksessa käytettiin tieteellistä havainnointia, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

mahdollisimman paljon tietoa tutkimuskohteista. Tutkimus ja sen tuottaman 

tiedon käsittely oli hyvin aikaa vievää. Tästä syystä en kyennyt tutkimaan 

enempää kuin kolmea brändiä. Opinnäytetyön aikajanan voi nähdä alla ole-

vasta kuvasta (kuva 1). 
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Kuva 1. Opinnäytetyön aikajana (Ylönen 2019) 

 

Opinnäytetyöprosessiini kuului viisi päävaihetta. Prosessi alkoi suunnittelulla 

ja taustatietoon tutustumisella. Tämän jälkeen suunnittelin tutkimusasetelman 

ja esittelin brändiaiheen. Tässä vaiheessa myös syvensin tietämystäni brän-

deistä. Havainnointitutkimus oli tutkimuksen kolmas vaihe, joka itsessään si-

sälsi kolme vaihetta: havainnoinnin, tiedon analyysin ja johtopäätöksien teke-

misen. Tutkimuksen jälkeen siirryin neljänteen vaiheeseen, eli brändikäsikirjan 

suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnäytetyöni päättyi jatkotoimenpide ehdo-

tusten pohdintaan, opinnäytetyöprosessin johtopäätöksien tekoon ja pohdin-

taan. 

 

Havainnointitutkimuksessa sovelsin tieteellistä havainnointia, jonka tuottaman 

tiedon analysoinnissa käytin sisällönanalyysiä ja kuva-analyysiä. Tutkimuk-

sessa käyttämistäni tutkimusmenetelmistä on lisää tietoa seuraavassa osi-

ossa: Tutkimusasetelma. 

 

Bränditutkimus ja brändinsuunnittelu ovat paljon käsiteltyjä aiheita opinnäyte-

töissä. Opinnäytetyöni kuitenkin poikkeaa aiemmista tutkimuksista, sillä en 

löytänyt aiemmin tuotettua tutkimusmateriaalia nimenomaan fantasiabrän-

deistä, joihin opinnäytetyöni ja tutkimukseni keskittyy. 
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3 TUTKIMUSASETELMA 

3.1 Suunnittelulliset ja teoreettiset lähtökohdat 

Kyetäkseni suunnittelemaan tutkimukseni, kartutin tietouttani brändeistä brän-

dikirjallisuuden avulla. Jo alusta lähtien huomasin taustatutkimusmateriaalis-

sani paljon eroja. Eroavaisuuksia oli muun muassa termeissä ja termien mää-

rittelyssä, löysin myös jonkin verran vanhentunutta tietoa. Edellä mainituista 

syistä tarkistin kaiken tiedon useammasta lähteestä, jotta saisin asioista luo-

tettavamman kokonaiskuvan. Tämän seurauksena tutustuin brändikirjallisuu-

teen hyvin laajasti. 

 

Brändikirjallisuuden lisäksi tutustuin tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuskirjalli-

suus auttoi minua valitsemaan tutkimustani parhaiten palvelevat tutkimusme-

netelmät ja suunnittelemaan tutkimukseni toteutusta. 

 

Kirjallisuuden lisäksi tutkimukseni vaati taustatietoa tutkimuksen aiheesta: tai-

debrändeistä. Tätä varten tein taustatutkimusta netissä muista alan brän-

deistä. Tunsin tämän aiheen aika hyvin ennalta, sillä olen ajatuksissani suun-

nitellut omaa taideyritystäni jo parin vuoden ajan. Tästä syystä olen katsonut 

tarkkaan muiden taiteilijoiden markkinointimateriaaleja, analysoinut heidän 

brändejään ja seurannut heidän digitaalista sekä sosiaalista mediaa. 

 

3.2 Käsitekartta ja viitekehys 

Loin käsitekartan perustuen lukemaani taustatutkimuskirjallisuuteen. Käsite-

kartta visualisoi käyttämieni käsitteiden välisiä suhteita toisiinsa. Brändin luo-

minen kattaa paljon enemmän asioita kuin käsitekarttani sisältää. Rajasin kä-

sitekarttaan vain opinnäytetyöhöni liittyen oleelliset asiat. 
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Kuva 2. Brändi käsitekartta (Ylönen 2019) 

 

Käsitekartan keskiössä on opinnäytetyöni aihe: brändin suunnittelu. Keskiöstä 

lähtee kaksi päähaaraa: brändäyksen kohde ja brändikäsikirja. Brändikäsikirja 

on brändin suunnittelun tuotos, brändäyksen kohde on se, josta brändin suun-

nittelussa lähdetään liikkeelle. Brändäyksen kohteesta haarautuu brändin 

suunnitteluun liittyen oleellisimmat asiat: nimi, tarina, arvot, missio, visio ja 

strategia sekä toimiala. Toimialaan liittyen tärkeitä tekijöitä ovat kilpailijat ja 

kohderyhmä. Toimialaan liittyvät myös tärkeät kysymykset: kuinka erottua kil-

pailijoista ja kuinka vedota kohderyhmään. Kohderyhmään nähden on myös 

tärkeää selvittää, mitä tunteita brändin on tarkoitus herättää. 

 

Toinen brändin suunnittelusta lähtevä haara on brändikäsikirja, joka on brän-

din suunnittelun konkreettinen tuotos. Brändikäsikirja on dokumentti, joka ku-

vaa brändin sisällön. Sen sisältämät ohjeet auttavat pitämään brändin identi-

teetin johdonmukaisena ja eheänä. (Wheeler 2013, 202.) 

 

Brändikäsikirja voi sisältää valtavan määrän tietoa. Opinnäytetyöni puitteissa 

en kuitenkaan voi käsitellä brändiä määräänsä enempää. Tästä syystä käsite-

kartassani brändikäsikirjasta haarautuvat vain ne asiat, jotka aion sisällyttää 

opinnäytetyöhöni. 
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Käsitekarttaa tukemaan kuvansin myös viitekehyksen. Viitekehyksen on tar-

koitus kuvata sitä, kuinka työn teoreettinen tietoperusta on rajattu ja minkälai-

nen näkökulma työhön on valittu (Vilkka & Airaksinen 2003, 43; Alasuutari 

2011, 79). Valitsin viitekehykseeni kolme päätekijää, joihin keskityn opinnäyte-

työssäni. 

 

 

Kuva 3. Teoreettinen viitekehys (Ylönen 2019) 

 

Viitekehyksen keskiössä on opinnäytetyöni produkti: brändikäsikirja. Kolme 

produktiini vaikuttavaa aihetta, joita aion käsitellä opinnäytetyössäni ovat brän-

däyksen kohde, kilpailijat ja brändin suunnitteluprosessi. Nämä aiheet liittyvät 

toinen toisiinsa: kohde määrittelee brändiä ja sen mukaan määräytyvät myös 

kilpailijat. Brändin on sovittava kohteeseensa saumattomasti ja sen on erotut-

tava kilpailijoista. 

 

3.3 Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

Tutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa on: Minkälainen on fantasiataide-

yritys Dragetarr:n brändi? Lähestyn tätä kysymystä toiminnallisen tutkimus-
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työn kautta. Erona tutkimukselliseen työhön, joka synnyttää uutta tietoa, toi-

minnallinen työ tarkoittaa, että lopputuotteena on jokin tuotos (Salonen 2013, 

5–6). Tämän tutkimuksen lopputuotteena on Dragetarr brändin alustava brän-

dikäsikirja, jonka sisältö painottuu brändin visuaaliseen identiteettiin. 

 

Käytännössä toiminnallinen tutkimus etenee siten, että ensin valitaan ja raja-

taan aihe. Aiheen rajauksen jälkeen suunnitellaan työskentelyn eteneminen ja 

organisointi. Työ toteutetaan suunnitelmaan pohjautuen. Aina työn valmistut-

tua on myös tapana arvioida tutkimuksen onnistuneisuutta. (Salonen 2013, 5–

6.) 

 

Tutkimukseni alakysymyksinä ovat: ”Minkälaisia ovat fantasiataidebrändit?” ja 

”Mikä on näille brändeille tyypillistä?”. Vastatakseni näihin kysymyksiin ja kye-

täkseni luomaan paremman brändikäsikirjan omalle yritykselleni, on tehtävä 

taustatutkimusta siitä, minkälaisia ovat muut alan brändit. Tämän tiedon han-

kintaan tässä tutkimuksessa hyödynnetään havainnointia. 

 

Tieteellisellä havainnoinnilla tarkoitetaan systemaattista, tarkoin etukäteen 

suunniteltua tietojen kokoamista. Havainnointitilanne on suunniteltava tarkasti 

etukäteen ja muistiinpanojen tekeminen havainnointitilanteessa on oltava sys-

temaattista. Jotta tutkijana kykenen tekemään havaintoja brändeistä, minulla 

on oltava etukäteen tarpeeksi taustatietoa aiheesta, sillä havainnoitava kohde 

itsessään ei kerro kaikkea. (Anttila 1996, 218.) 

 

Tämän tutkimuksen havainnointi suoritetaan strukturoimattomana havainnoin-

tina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkimustilanteessa kaikki havainnot 

tallennetaan muistiin ja ne jäsennellään myöhemmin. Kyseistä havainnointi-

metodia käytetään silloin, kun halutaan saada selville mahdollisimman paljon 

tietoa jostakin asiasta. (Anttila 1996, 219–220.) Tässä tutkimuksessa havain-

nointia hyödynnetään, jotta saadaan vastaukset tutkimuksen alakysymyksiin. 

 

Analysoidakseni ja jäsentääkseni havainnointitutkimuksessa saamaani tietoa, 

hyödynnän sisällönanalyysia ja kuva-analyysiä. Anttila (1996, 254) kertoo si-

sällönanalyysista seuraavaa: ”Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka 
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avulla voidaan tehdä toistettavia ja päteviä päätelmiä tutkimusaineiston suh-

teesta sen asia- ja sisältöyhteyteen. Se on työväline, jolla voidaan tuottaa 

uutta tietoa, uusia näkemyksiä sekä saattaa esiin piileviä tosiasioita.” 

 

Anttilan (1996, 254–255) mukaan tutkittavan materiaalin ei tarvitse olla ver-

baalista, eli kirjallista, mutta sisällönanalyysi on vakiintunut käytettäväksi pää-

asiassa verbaaliseen materiaaliin. Tämä johtuu siitä, että muunlaisille analy-

soinnin kohteille on olemassa muita analyysin keinoja, esimerkiksi kuva mate-

riaalille on olemassa kuva-analyysi ja semioottinen analyysi. 

 

Kuvamateriaalin tulkintaan tässä tutkimuksessa hyödynnetään kuva-analyy-

sia. Kuva-analyysia varten on ensin tiedostettava analyysin tavoitteet. Totuu-

denmukaisten tulosten varmistamiseksi työskentelyn on oltava loogista ja ta-

voitteellista. Pelkkään intuitioon kuvan tulkinnassa ei tule luottaa. Kuvan tulkit-

seminen edellyttää jonkinlaisia sääntöjä tai kriteereitä, joiden kontekstissa ku-

vaa analysoidaan. (Anttila 1996, 256–257.) 

 

Kuvaa analysoitaessa on tärkeää analysoida kuvaa monipuolisesti. Kuvassa 

on huomioitava muun muassa: sisältö, värit, muodot, sommitelma ja tun-

nelma. Analysoitaessa on myös ymmärrettävä, että analysointi on kommuni-

kaatioprosessi. Tätä prosessia kuvaa kuva 3. (Anttila 1996, 256–257.) 

 

 

Kuva 4. Kuva-analyysin viestintäteoreettinen malli (Anttila 1996) 

 

Kuva-analyysin kommunikaatioprosessi sisältää seuraavat asiat: viestin lähet-

täjän, kuvan tekijän, viestin, kuvallisen ilmaisun, viestin vastaanottajan ja ku-

van katsojan. Käytännössä tämä tarkoittaa, sitä, että kaikki nämä tekijät on 
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otettava huomioon, kun pyritään analysoimaan kuvan viestejä. (Anttila 1996, 

256–257.) 

 

Anttila (1996, 258–260) nostaa esiin kuvan viestien tulkitsemisesta myös seu-

raavanlaisen seikan: jokainen kuva, joka sisältää jonkun tulkittavan viestin, on 

jollain tavalla aika ja kulttuurisidonnainen. Mitä kauempana tulkitsija on ajalli-

sesti tai kulttuurillisesti analysoitavaan kohteeseen nähden, sitä hankalampaa 

kuvan tulkitseminen on. Kuvan tulkintaan vaikuttavat myös tulkitsijan persoo-

nallisuus, temperamentti, arvostukset ja mielipiteet ja käsitykset asioista. Jo-

kainen tulkitsija myös pukee tulkintansa sanoiksi eri tavoin. Tämä on kuvan 

tulkinnan henkilökohtainen taso ja tämä vaatii kompetenssia tutkijalta, jotta 

hän kykenee mahdollisimman luotettavaan kuvan analyysiin. 

 

Kuva-analyysissä hyödynnetään kuvasemiotiikkaa. Semiotiikka on kuvan tul-

kinnan väline, joka keskittää huomion kuvan välittämän viestin merkitykseen. 

Semioottinen kuva-analyysi erottaa tulkinnassa kolme tasoa: denotatiivisen, 

konnotatiivisen ja edellä jo mainitun henkilökohtaisen tason (Anttila 1996, 

Nordström 1986, 38-43 mukaan). Denotatiivinen taso tarkoittaa kuvan perus-

merkitystä. Tässä analyysin vaiheessa rekisteröidään vain kaikki, mitä ku-

vassa näkyy vielä tulkitsematta mitään. Konnotaatio on se tulkinta, joka kuvan 

sisällölle annetaan. Tämä on usein tunnesävyinen tulkinta kuvasta. (Anttila 

1996, 260.) 

 

Systemaattisessa kuva-analyysissa suoritetaan ensin yksityiskohtainen 

denotatiivinen analyysi. Tätä seuraa konnotatiivinen analyysi, jossa pyritään 

etsimään sellainen tulkinta, josta mahdollisimman moni olisi samaa mieltä. 

(Anttila 1996, 260–263.) 

 

3.4 Työprosessin eteneminen 

Loin työprosessia jäsentääkseni työprosessikaavion (kuva 4). Prosessikaavio 

auttaa minua työn tekijänä jäsentämään ja hahmottamaan prosessia. Se myös 

auttaa raporttini lukijaa ymmärtämään, kuinka tutkimus rakentuu ja etenee. 
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Kuva 5. Työprosessikaavio (Ylönen 2019) 

 

Opinnäytetyöprosessini alkaa brändiaiheen esittelyllä. Tämän jälkeen siirry-

tään havainnointitutkimukseen. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on tutkitta-

vien kohteiden määrittely. Ennen tutkimusta tutkimus suunnitellaan ja valmis-

tellaan, luotettavampien tulosten aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen suorite-

taan havainnointi. Tutkimuksesta kerätty informaatio jäsennetään analyysime-

netelmiä käyttäen. Informaation jäsentelyn jälkeen tehdään johtopäätöksiä ke-

rätystä materiaalista. Ennen brändin suunnittelua esitellään brändättävä 

kohde. Brändikäsikirja luodaan tukeutuen tutkimuksen tuottamaan informaati-

oon. Produktin valmistuttua tehdään johtopäätökset koko tutkimusprosessista 

ja jatkotoimenpide suunnitelma. Opinnäytetyö päättyy pohdinta osioon, jossa 

pohditaan koko opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena. 

 

 

4 BRÄNDI 

4.1 Mikä on brändi 

Brändi on mielikuva. Tämä mielikuva muodostuu kaikesta siitä tiedosta, mieli-

piteistä ja kokemuksista, joita henkilöllä on jostakin asiasta. Brändi tulkitsee 

kohteensa merkityksen ja antaa sille lisäarvoa. Edellä mainittu määritelmä so-
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pii käytännössä melkein mihin vain, mutta yleensä brändillä viitataan yrityk-

seen, ihmiseen, palveluun, tuotteeseen, organisaatioon tai valtioon. (Lindroos 

ym. 2005; Mäkinen ym. 2010; Sounio 2010.) 

 

Koska brändi on mielikuva, tämä tarkoittaa, ettei brändi ole kaikkien yksilöiden 

mielestä samanlainen. Yksilöillä on erilaisia kokemuksia, eri määriä oikeaa ja 

väärää tietoa sekä omat mielipiteensä brändin kohteesta. Henkilö käyttäytyy 

oman mielikuvansa mukaisesti, huolimatta siitä onko hänen mielikuvansa 

brändistä oikeanlainen vai ei. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi henkilön osto-

käyttäytyminen perustuu hänen mielikuvaansa tuotteesta tai tuotetta tarjoa-

vasta yrityksestä, riippumatta siitä, onko hänen mielikuvansa oikea vai ei. 

Brändi on aina totta, vaikka se vaihteleekin riippuen siitä, kenen mielikuvasta 

on kysymys. (Mäkinen ym. 2010.) 

 

Kaikkein merkityksellisin mielikuva brändistä sijaitsee kohderyhmän mielessä. 

Kohderyhmän mielikuvalla on eniten merkitystä, sillä he ovat brändin kohde. 

Brändiä rakennetaan heitä varten ja brändillä pyritään puhuttelemaan nimen-

omaan heitä. Tästä huolimatta kohderyhmästäkään ei aina kyetä tavoittamaan 

ja puhuttelemaan kaikkia. Brändin kannalta oleellista on se, että tarpeeksi 

suuri määrä kohderyhmää mieltää brändin halutunlaiseksi. (Mäkinen ym. 

2010.) 

 

Tässä vaiheessa on hyvä erottaa kaksi asiaa toisistaan. Mielikuva brändistä 

on riippuvainen yhdestä henkilöstä. Brändin maine on yksittäisten henkilöiden 

mielikuvia suurempaa. Maine muodostuu ajan kanssa, kun yksittäiset ihmiset 

keskustelevat brändistä. Maine muuttuu maininnoissa, tarinoissa ja huhuissa. 

Yksittäiset ihmiset osallistuvat maineen rakentamisen puhuessaan brändistä 

muille ihmisille. (Malmelin & Hakala 2007, 45.) 

 

Vaikka brändin tuomaa lisäarvoa ei haluaisi hyödyntää, brändi on silti ole-

massa. Niin kauan, kun ihmisillä on mielikuva, brändi on olemassa. Jotta 

brändi ei olisi sattumanvarainen, tehdään brändinrakennustyötä. Brändinra-

kennustyö eli brändäys on hyvin tärkeää, sillä muuten brändi on ihmisten mie-

lipiteiden ja -kuvien armoilla. Brändäys antaa mahdollisuuden vaikuttaa ihmis-

ten mielikuviin ja tehdä brändistä yhtenäisemmän. Brändäyksen tarkoitus on 
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saada nimenomaan kohderyhmän mielikuva brändistä vastaamaan mahdolli-

simman hyvin ennalta suunniteltua tavoitemielikuvaa. Tavoitemielikuvalla tar-

koitetaan sitä, mitä halutaan ja on suunniteltu brändin sisällöksi. (Mäkinen ym. 

2010.) 

 

Jotta brändäys onnistuisi, brändin sisältö eli tavoitemielikuva on suunniteltava 

huolellisesti. Tavoitemielikuvaan valitaan sellaisia asioita, joilla brändin halu-

taan erottuvan kilpailijoista. Näiden eroavaisuuksien on kuitenkin oltava koh-

deryhmälleen merkityksellisiä, muuten kohderyhmä ei välitä niistä. Jos kohde-

ryhmä ei välitä brändin sisällöstä, silloin brändillä ei ole merkitystä. Merkityk-

setön brändi ei anna kohteelleen lisäarvoa. (Mäkinen ym. 2010.) 

 

4.2 Miksi brändäys kannattaa 

Parhaimmillaan brändi selkeyttää asioita. Kuluttajan on helpompi ostaa tuot-

teita ja palveluita, jos brändi selkeyttää näiden asioiden viestiä tai merkitystä. 

(Wheeler 2013, 11.) Brändin merkittävin tehtävä on tuottaa kohteelleen lisäar-

voa valitun kohderyhmän keskuudessa ja auttaa yritystä kasvamaan kannatta-

vasti. Tämä lisäarvo saavutetaan huolellisella brändinrakennustyöllä. Kun 

brändin sisällöksi valitut kohderyhmälle merkitykselliset asiat saadaan ihmis-

ten mieliin, brändillä on valtaa ohjata ihmisten käyttäytymistä. Tämä valta pe-

rustuu siihen, että mielikuvat ovat faktoja voimakkaampia. (Mäkinen ym. 

2010.) 

 

Brändäys kannattaa erityisesti paljon kilpailuilla aloilla. Brändit erottavat kilpai-

lijat toisistaan. Jos brändi ei eroa kilpailijoista millään lailla, ainoa kuluttajaan 

vaikuttava tekijä on hinta. Hintakilpailussa pärjäävät vain ne, jotka tarjoavat 

kaikkein halvinta hintaa. (Laakso 2004, 105; Mäkinen ym. 2010, 45–46.) On 

sanomattakin selvää, että tässä taistossa ei ole montaa voittajaa. Brändinra-

kennus on työkalu, jolla voi välttää altistumisen tällaiselle hintakilpailulle.  

 

Brändin kyky mahdollistaa pyytämään tuotteista ja palveluista kilpailijoita suu-

rempaa hintaa johtuu siitä, että brändi antaa kuluttajalle muutakin kuin itse 

tuotteen tai palvelun. Se antaa lisäarvoa. Kuluttaja ostaa tuotteen, koska hän 

haluaa kyseistä brändiä. Tämä tarkoittaa, että brändillä on kilpailijoitaan pa-

rempi markkina-asema. (Mäkinen ym. 2010, 28.) 
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Hyvä markkina-asema antaa brändille konkreettisesti vahvemman roolin 

markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että brändillä on 

hyvä neuvotteluasema. Brändi saa neuvoteltua esimerkiksi parempia ja hal-

vempia yhteistyö sopimuksia, koska hyvän brändin kanssa halutaan tehdä yh-

teistyötä. Tällaiset edut nostavat yrityksen myyntivolyymia ja yrityksen arvoa. 

(Malmelin & Hakala 2007, 27; Mäkinen ym. 2010, 28.) 

 

Brändi auttaa säästämään yhteistyökumppaneiden välisissä sopimuksissa, 

mutta hyvä brändi auttaa säästämään rahaa muillakin keinon. Brändin kohde-

ryhmälleen tuottaman lisäarvon takia, kohderyhmä haluaa brändiä brändin 

vuoksi. Nämä brändille lojaalit asiakkaat palaavat aina takaisin, ilman mainon-

taakin. Tämä säästää markkinointikustannuksissa ja varmistaa, että brändille 

riittää kysyntää. Brändi antaa myös mahdollisuuden säästää palkkakustannuk-

sissa, sillä ihmiset ovat hyvin halukkaita tekemään töitä hyvien brändien pa-

rissa. Usein ihmiset tekevät mieluummin töitä pienemmällä palkalla hyvälle 

brändille, kuin paremmalla palkalla tuntemattomammalle työnantajalle.  Sääs-

töjen lisäksi tämä antaa brändille mahdollisuuden valita parhaat työntekijät. 

(Malmelin & Hakala 2007, 27; Mäkinen ym. 2010, 31–34.) 

 

Brändi auttaa myös suojaamaan vaikeuksilta. Kuluttajan tunneside brändiin 

suojaa mielikuvaa muuttumasta negatiiviseen suuntaan. Mutta koska mieliku-

vat eivät ole kovin helposti muutettavissa, tämä näkyy hyvissäkin asioissa. Jos 

Brändillä on huono maine, sitä on hankalaa muuttaa parempaan suuntaan. 

(Mäkinen ym. 2010, 31.) Brändi on vahva työkalu, mutta jos brändi on saanut 

negatiivisen leiman, siitä voi olla hankala, jopa mahdotonta päästä eroon. Tä-

män vuoksi brändin kanssa työskennellessä on oltava hyvin tietoinen päätök-

sien ja tekojen vaikutuksesta brändiin. 

 

4.3 Mikä on brändikäsikirja? 

Brändikäsikirja on dokumentti, joka auttaa pitämään brändin identiteetin joh-

donmukaisena ja eheänä riippumatta siitä, kuka toimii brändin kanssa. Brändi-

käsikirjan seuraaminen vaatii oman työnsä, mutta siitä on paljon hyötyä. Se 

säästää aikaa ja rahaa ja auttaa kasvattamaan brändiä ja pitämään sen yh-

denmukaisena. Brändikäsikirjan tulisi olla helposti luettava, ymmärrettävä ja 
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käytettävä sekä sen on annettava käyttäjälleen kaikki tarvittava tieto brändistä. 

(Wheeler 2013, 202–203.) 

 

 

5 FANTASIATAIDEBRÄNDIEN HAVAINNOINTITUTKIMUS 

Brändien havainnointitutkimus aloitetaan selvittämällä, ketkä ovat Dragetarr 

brändin mahdolliset kilpailevat brändit. Kilpailijoista valitaan sopivimmat ha-

vainnointitutkimukseen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta sopivimmilla tarkoi-

tetaan sellaisia kohteita, jotka tarjoaisivat mahdollisimman paljon informaa-

tiota. 

 

5.1 Kilpailijakartoitus 

Hannu Laakso esittelee teoksessaan Brändit kilpailuetuna (2004, 104–106) 

seikkoja, joita tulee kilpailijoita kartoittaessa ottaa huomioon. Ensimmäiseksi, 

ennen kilpailijoiden kartoittamista, on kartoitettava toimialan tärkeimmät osto-

motiivit eli syyt siihen, miksi asiakas ostaa kyseisen toimialan tuotteita tai pal-

veluita. 

 

Ostomotiivien määrittämisen jälkeen selvitetään, mitkä brändit tyydyttävät 

näitä motiiveja. Kilpailijakartoitusta lähdetään selvittämään ostomotiivien 

kautta siksi, että on otettava huomioon myös ne brändit, jotka eivät tarjoa ihan 

samaa ratkaisua asiakkaalle, mutta tämä ratkaisu kuitenkin kilpailee vertailun 

kohteen tarjonnan kanssa. (Laakso 2004, 104–106.) 

 

Ostomotiivien selvittäminen fantasiataiteelle on oma tutkimuskysymyksensä 

sinänsä. Laakson (2004, 104–106) mukaan tähän kysymykseen tarvitaan vas-

taus, jotta kyetään tekemään erittäin kattava kilpailijakartoitus. Koska tarvitsen 

tutkimukseeni vain muutaman kilpailijan, en kaikkia kilpailijoita, en pidä iso-

töistä ostomotiivien kartoitusta tutkimukseni kannalta oleellisena. 

 

Kilpailijakartoitusta helpottaa seuraavanlaisen kysymyksen esittäminen: ”Mitä 

brändejä kuluttaja harkitsee ostopäätöstä tehdessään?” Kysymyksen voi tul-

kita niin, että mitä brändejä kuluttaja harkitsee, jos kilpailijakartoituksen koh-

teen tuotteet tai palvelut eivät ole juuri nyt saatavilla. Näin saadaan selville 

brändin pääkilpailijat. (Laakso 2004, 106–107.) 
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Tutkittavana toimialana tässä tutkimuksessa on fantasiataide, ja tutkimuksen 

kohderyhmänä ovat fantasiataidebrändit, joiden tuotetarjonnassa on fantasia-

taidenukkeja. Valitsin tällaisen rajauksen siitä syystä, että Dragetarr tulee ole-

maan fantasiataidebrändi, jonka päätuotteena ovat taidenuket. Tällaisella tut-

kimuskohteiden rajauksella saan tietoa fantasiataidebrändeistä ja hyödyllistä 

tietoa fantasianukkealan brändeistä brändinsuunnitteluproduktia varten. 

 

Hankin tietoa mahdollisista kilpailijoista netistä. Tutkin sivustoja ja sosiaalisen 

median kanavia, joita tiedän taiteilijoiden käyttävän. Löysin monta mahdollista 

kilpailijaa, joista tein listauksen (liite 1). Tästä listasta valitsen sopivimmat ha-

vainnointitutkimukseen. En missään nimessä voi listata kaikkia kilpailijoita, 

sillä etsin brändejä ympäri maailmaa ja niitä on määrällisesti todella paljon. 

Tutkimuksen kohteita valitaan ympäri maailmaa, koska Dragetarr brändi on 

tarkoitettu kansainvälisille markkinoille. 

 

5.2 Havainnointitutkimuksen alkuasetelma 

En osannut sanoa mikä olisi sopiva tutkittavien kohteiden määrä, joten kään-

nyin tutkimuskirjallisuuden puoleen. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 87) kirjoittavat 

aiheesta seuraavaa: aika ja raha ovat suurimmat tutkittavien kohteiden mää-

rään vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät on otettava huomioon ei vain tutkimuk-

sessa mutta myös aineiston analyysissä. 

 

Koska harvat opinnäytetyöt ovat tieteelliseltä arvoltaan merkittäviä, aineiston 

määrää ei tulisi pitää merkittävimpänä kriteerinä. Tämä ei tarkoita, etteikö ai-

neiston määrään tule kiinnittää huomiota, mutta tällaisessa työssä tulkintojen 

kestävyys ja syvyys on ratkaisevampaa. Lopuksi Tuomi ja Sarajärvi toteavat, 

että opinnäytetyönä tehdyn laadullisen tutkimuksen aineiston koko on yleensä 

vähäinen. He myös muistuttavat, että laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

niinkään tilastolliseen yleistykseen, vaan siinä pyritään esimerkiksi kuvaa-

maan jotain ilmiötä tai tapahtumaa tai antamaan mielekäs teoreettinen tulkinta 

jollekin ilmiölle. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87–88.) 
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Tämän teorian puitteissa aika on ainoa tätä tutkimusta rajoittava tekijä. Koska 

tutkimuksella ei pyritä tilastoitavaan tiedonkeruuseen vaan fantasiabrändiä tut-

kitaan ilmiönä voisi kuvitella, että jo muutama noin 3 brändiä riittää antamaan 

tietoa aiheesta. Tätä useampi tutkimuskohde antaisi kattavamman vastauksen 

tutkimuskseni alakysymyksiin. Aika ratkaisee, kuinka moneen tutkimuskohtee-

seen päädytään. 

 

Tutkimus aloitettiin käymällä läpi fantasiataidebrändejä kilpailijakartoituksessa 

luomastani listasta (liite 1). Pyrin valitsemaan keskenään erilaisia brändejä, 

joilla on tarpeeksi paljon havainnoitavaa materiaalia julki. Jätän sosiaalisessa 

ja muissa digitaalisen median kanavissa ei niin aktiiviset brändit tutkimuksen 

ulkopuolelle. suosin erityisesti niitä brändejä, jotka mainitsevat tiedoissaan tai 

tarinassaan luovansa fantasia taidetta.  

 

Systemaattisesti tutkimuksenkohteista etsitään seuraavia tietoja: brändin nimi, 

yritystunnus, mahdollinen slogan, värit ja muut visuaaliset tunnisteet. Miten 

fantasia näkyy brändissä, missä medioissa brändi esiintyy ja minkälaista ma-

teriaalia brändi tuottaa kyseisiin medioihin. Minkälainen äänensävy brändillä 

on ja kuinka ihmiset käyttäytyvät brändin sosiaalisen median kanavilla. Näiden 

lisäksi muistiinpanoja tehdään kaikista muista havainnoista, jotka tuntuvat 

brändiin liittyen oleellisilta. 

 

5.3 Havainnointitutkimus 

Tutkimus aloitettiin brändillä: Anna Gorou Art. Muistiinpanot ja kuvamateriaali 

brändistä löytyvät liitteestä 2. Seuraavaksi havainnoitiin Fuego Fatuo niminen 

brändi. Muistiinpanot löytyvät liitteestä 3. Kolmantena havainnointikohteena oli 

Nightswood. Muistiinpanot havainnoinnista ovat liitteessä 4. Käytettävän ajan 

puitteissa kolme tutkimuskohdetta tuntui sopivalta. Analysoitavaa materiaalia 

kertyi näistä kolmesta brändistä hyvin paljon. 

 

 

6 TIEDONANALYYSI 

Tässä osiossa analysoidaan havainnointitutkimuksen tuottamaa tietoa. Kaikki 

tutkitut brändit analysoidaan yksi kerrallaan. Analyysien jälkeen on kirjattu joh-

topäätökset analysoiduista brändeistä. Johtopäätöksiä on tehty yksittäisistä 
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brändeistä, sekä brändien välisistä yhteneväisyyksistä ja eroista. Lopuksi on 

pohdintaa, kuinka saatua tietoa voidaan hyödyntää opinnäytetyön produktissa. 

 

Aloitin havainnointimuistiinpanojen analysoinnin kirjoittamalla muistiinpanoni 

yhtenäiseksi tekstiksi. Lisäksi tässä vaiheessa käänsin englanninkieliset muis-

tiinpanoni suomeksi. Tämän jälkeen luin analysoin kirjoittamaani tekstiä. Poh-

din mitä tekemäni havainnot kertovat brändistä ja kuinka fantasia näkyy mate-

riaalissa. 

 

Kirjallisen materiaalin jälkeen siirryin kuva-analyysiin. Myös kuvia analy-

soidessa pohdin, mitä kuvien elementit kertovat minulle brändistä ja kuinka 

fantasia näkyy brändin kuvamateriaalissa. 

 

Johtopäätökset brändeistä summaavat tutkimani materiaalin perusteella syn-

tynyt kuvaus minun näkemyksestäni, millainen kyseinen brändi on. Tämän jäl-

keen on kirjoitus siitä, kuinka fantasia näkyy kyseisessä brändissä. 

 

Brändien johtopäätöksien jälkeen on tarkoituksena vastata tutkimukseni alaky-

symyksiin: ”Minkälaisia ovat fantasiataidebrändit?” ja ”Mikä on näille brändeille 

tyypillistä?”. Tätä seuraa osio, jossa pohditaan, kuinka tutkimuksessa saatua 

tietoa voidaan hyödyntää opinnäytetyöni produktissa. 

 

6.1 Analyysi: Anna Gorou Art 

Tällä analyysillä viitataan havainnointitutkimuksen aikana kirjoittamiini muis-

tiinpanoihin (liite 2). Olen liittänyt analyysin oheen joitain oleellisia kuvia, jotta 

lukija näkee helposti mistä kuvan analyysissä on kysymys. 

 

Brändin nimi Anna Gorou – art dolls tulee taiteilijan nimestä – Anna Gorou. 

Loppuosa art dolls viittaa toimialaan eli taidenukkeihin. Kuvauksen mukaan, 

taiteilija tekee käsityönä fantastisia taidenukke eläimiä. Yrityksen sloganina 

on: ”Luo oma maailmasi”. Brändin netistä löytämäni käyttäjätilit: Instagram ja 

Etsy, ovat molemmat varsin nuoria, vasta kuuden kuukauden ikäisiä. Yritys on 

kreikkalainen. 
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Yrityksen ja taiteilijan tarina on kertomus siitä, kuinka tässä maailmassa on ol-

lut taikaa, mutta ajan myötä se on kadonnut. Taiteilija kertoo tarinassaan, 

kuinka hän on itse yksi näistä ihmisistä, jotka kykenevät tuomaan maagisia 

olentoja tähän maailmaan. Näin hän sisällyttää itsensä osaksi brändin tarinaa. 

Brändin tarina ei ilmene millään lailla brändin Instagramin viestinnässä. 

 

 

Kuva 6. Anna Gorou art dolls - yritystunnus (Anna Gorou Art 2019) 

 

Brändin yritystunnus näkyy kahdessa muistiinpanojen (liite 2) kuvassa. Yh-

dessä se on rajaamattomana värikkäällä taustalla, toisessa se on ulkoreunoil-

taan geometrinen. Koska en tiedä kuuluuko tämä geometrinen muoto yritys-

tunnukseen, jätän sen huomiotta. tunnuksessa suurimmalla ja tummimmalla 

lukee taiteilijan nimi Anna Gorou. Tähän osaan katsoja kiinnittää huomionsa 

ensimmäiseksi. Tekstin fonttivalinta on varsin feminiininen kaunokirjoitus. Nimi 

muistuttaa naisen nimikirjoitusta. 

 

Nimen jälkeen katse hakeutuu nimen yläpuolella oleviin sarviin. Sarvet tuovat 

mieleen eläimet ja luonnon. Nimen alla lukee teksti art dolls. Tällä viitataan yri-

tyksen toimialaan eli taide nukkeihin. Taustalla on utuinen, pilvimäinen pinta, 

joka luo hyvin pehmeän mielikuvan. Pilvi tausta on väriltään sekoitus sinistä ja 

violettia. 

 

Yritystunnuksessa käytetyistä väreistä, sinisestä ja violetista, Ambrose ja Har-

ris (2005, 118–123) ovat kirjoittaneet seuraavaa: sininen viittaa luonnon mys-

teereihin ja voimaan. Vaaleat siniset kuvaavat nuoruutta ja rauhallisuutta. Vi-

hertävät siniset liitetään hengellisyyteen ja mystisyyteen. Myös violetti on tun-

nettu hengellisyydestä. Yritystunnuksen värit tukevat hyvin brändin kertomusta 
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henkimaailman olennoista. Sininen antaa tunnukselle myös nuorekkaan il-

meen, jota brändin tuotteet edustavat. 

 

Nettikaupan tuotteet vaihtelevat. Tällä hetkellä siellä on kuusitoista tuotetta, 

yksi niistä on sesonkiin sopiva halloween tuote. Tuotteissa mainitaan käsin-

tehty, niissä on myös maininnat materiaaleista ja mahdollisesta uniikkiudesta. 

Tuotteet on suunnattu aikuisille ja niissä on maininta, ettei niitä tule pestä, sillä 

ne eivät ole pesun kestäviä. Myös pienet kustomoinnit ovat mahdollisia ti-

lausta tehdessä, sillä asiakas saa valita tuotteen silmien värin. 

 

 

Kuva 7. Kuvankaappaus Anna Goroun Etsy sivun pääkuvasta (Anna Gorou Art 2019) 

 

Nettikaupan yläosassa on iso kuva. Tämä kuva on hyvin tärkeä, sillä se on en-

simmäinen asia, jonka asiakas näkee saapuessaan nettikauppaan. Kuvassa 

vasemmalla näkyy yrityksen yritystunnus ja slogan. Tunnuksen vieressä on 

valokuva taiteilijan pörröisestä violetista nukesta. Nuken taustana on vihreää 

luontoa ja nuken vieressä lehtien seassa näkyy pieni keiju. Nuken violetti väri 

ja keiju tuovat mieleen fantasia maailman. Tavanomaisen näköinen luonto 

taustalla tuo mieleen, että tämä yliluonnollinen pari olentoja on meidän ihmis-

ten asuttamassa ja tuntemassa maailmassa. 

 

Taiteilijan profiilikuva nettikaupassa on yhteiskuva taiteilijasta ja yhdestä hä-

nen nukestaan. Kuvaan valittu nukke on hempeän vaaleanpunainen. Vaalean-

punainen on hyvin feminiininen väri (Ambrose & Harris 2005, 110). Taiteilijalla 

on yllään valkoista pitsiä ja hänellä on hyvin kevyt ja kaunis naisellinen meikki. 

Kuva antaa hyvin herkän ja feminiinisen mielikuvan. 

 

Nettikaupan tuotekuvissa taiteilijan nukeilla on pääasiassa luontotausta. Joi-

hinkin kuviin on liitetty yliluonnollisia asioita edustavia elementtejä. Yhdessä 
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kuvassa on muun muassa avonainen kirja, josta nousee valoa ja kultapölyä 

(kuva 15). 

 

Anna Goroun Instagram tilin nimimerkki on annagorouart. Nimi viittaa siihen, 

että tilillä on Anna Goroun taidetta. Käyttäjätilin kuvaus suoraan käännettynä 

menee näin: Satumaisten petojen luoja. Asuu Kreikassa. Keijujen rakastaja. 

Ja vähän poissa todellisuudesta. ”En ole hullu, minun todellisuuteni on vain 

erilainen kuin sinun”. Tämä kuvaus kuvaa taiteilijaa, ei yritystä. Tästä huoli-

matta profiilikuva on yksi taiteilijan tuotteista. Profiilikuva sopii nimimerkkiin. 

 

Suurin osa Instagramin kuvista on tuotekuvia. Kuvat ovat samantyyppisiä kuin 

Etsy verkkokaupassakin. Instagramissa on myös kuvia keskeneräisitä tuot-

teista. Nämä vahvistavat mielikuvaa käsintehdystä. Kuvien joukossa on myös 

muutama kuva taiteilijasta. Näissä kuvissa taiteilija esiintyy samanlailla herk-

känä ja naisellisena kuin Etsyn profiilikuvassakin. Instagramin kuvien joukossa 

on myös fantasia maailmaan liittyviä kuvia, joissa ei näy tuotteita tai taiteilijaa. 

Esimerkiksi kuva, jossa keijutyttö istuu perhosten ja violettien kukkien ympä-

röimänä luonnossa (kuva 16). 

 

Instagram kuvien oheen kirjoitetut tekstit poikkeavat hyvin paljon keskenään 

toisistaan. Kaikissa kuvissa ei ole tekstiä ollenkaan. Välillä kuvien ohessa on 

mietelauseita, esimerkiksi seuraavanlainen: ”Koska loppujen lopuksi me kaikki 

olemme unelmoijia loputtomassa universumissa.”. Joissain kuvissa esitellään 

tuotteiden ominaisuuksia. Ihmisten kommentit Instagram postauksiin ovat pää-

asiassa tuotteita ja taiteilijan taitoja ihailevia. 

 

6.2 Analyysi: Fuego Fatuo Art 

Tällä analyysillä viitataan havainnointitutkimuksen aikana kirjoittamiini muis-

tiinpanoihin (liite 3). Olen liittänyt analyysin oheen joitain oleellisia kuvia, jotta 

lukija näkee helposti mistä kuvan analyysissä on kysymys. 

 

Brändin nimi on Fuego Fatuo. Brändi on espanjalainen, käännettynä espanjan 

kielestä Fuego Fatuo tarkoittaa virvatulta. Virvatuli näkyy myös brändin lo-

gossa ja muissa kuvamateriaaleissa. Taiteilija myös valmistaa ja myy virvatuli 

tuotteita. Virvatuli on brändin materiaaleissa pääasiassa vaalean sininen. 
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Ilmatieteenlaitos (s.a.) määrittelee virvatulen seuraavasti: virvatulella tarkoite-

taan tulta tai valonlähdettä, joita havaitaan yleensä pimeässä asumattomilla 

alueilla. Nämä valot ilmestyvät yleensä lähelle maan tai veden pintaa ja se on 

muodoltaan liekin kaltainen. Liekki on ilmeisesti kylmempi kuin tavallinen tuli, 

eikä se polta ympäristöään. Soilla havaittuja sinertäviä tai vihertäviä liekkejä 

on selitetty suokaasujen lahoamisella. Oma käsitykseni virvatulista on, ettei 

niitä osata täysin tieteellisesti selittää ja siksi ihmiset pitävät niitä yliluonnolli-

sina ja mystisinä ilmiöinä. 

 

 

Kuva 8. Fuego Fatuo Art - yritystunnus (FuegoFatuo 2019) 

 

Virvatuli löytyy muun muassa brändin yritystunnuksesta. Tunnus on väriltään 

violettiin taittuva sininen. Tässä värissä yhdistyvät sinisen mystisyys ja voima 

violetin hengellisyyteen. Molemmilla väreillä on rauhoittava vaikutus (Ambrose 

& Harris 2005, 118–122). Fontti tuo mieleen keskiajan. 

 

Brändillä on verkkokauppa Etsyssä, materiaalia Bloggerissa, Instagramissa, 

Facebookissa, YouTubessa, Patreonissa ja Twitterissä. Vanhin materiaali on 

kymmenen vuoden takaa, joten kyseessä on jo varsin iäkäs ja kokenut taide-

brändi. 

 

Yrityksen tarina kertoo taiteilijasta, siitä kuinka hänet kidnapattiin lapsena kei-

jujen toimesta. Keijut palauttivat hänet myöhemmin, mutta keijujen luona ko-

ettu ja nähty fantasia ei koskaan poistunut taiteilijasta. Taiteilija kertoo nyky-

ään kasvattavansa ja myyvänsä taikaolentoja. Hän toivoo tulevaisuudessa 
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kasvattavansa yksisarvisia omalla farmillaan vuorilla. Tämä tarina liittää taitei-

lijan vahvasti brändiin ja fantasiamaailmaan. Tämä tarina ei näy muualla brän-

din viestinnässä. 

 

 

Kuva 9. Alvaro Herranz, Fuego Fatuo brändin taiteilija (FuegoFatuo 2019) 

 

Taiteilijan profiilikuva verkkokaupassa antaa sellaisen mielikuvan, että taiteilija 

on liikemies. Hänen tarinansakin antaa tällaisen mielikuvan, sillä se kertoo hä-

nen olevan tällä hetkellä taikaeläimiä työkseen välittävä henkilö. Tästä huoli-

matta brändiä ei ole rakennettu kaupanteon ympärille, sillä esimerkiksi In-

stagramissa kuvamateriaali antaa taiteilijasta hyvin miellyttävän kuvan. Liike-

miestä ei näy kuin taiteilijan verkkokaupassa. 

 

Yrityksen nettikaupassa on ennakkotilattavia ja heti ostettavissa olevia tuot-

teita. Ennakkotilaus tarkoittaa, että tuote valmistetaan vain tilattaessa, eikä 

niitä ole varastossa valmiina. Tämä kertoo myös nettisivuilla mainittavasta kä-

sityönä tekemisestä, joka on iso osa yrityksen toimintaa, sillä pääosa sen tuot-

teista on käsin tehty. Käsin tehtyjen nukkejen lisäksi yrityksen verkkokaupassa 

oli myös pinssejä myynnissä. Pinssit on valmistettu puusta, ne on laserilla 

muotoon leikattu ja kuva niiden pinnassa on digitaaliprintti (FuegoFatuo Etsy 

2019). 

 

Tuotteiden hinnat vaihtelevat yhdeksästä eurosta yhdeksään sataan euroon. 

Kaikissa tuotteissa on tarkasti eritelty käytetyt materiaalit. Taidenukeissa on 

maininta, ettei kyseessä ole lelu vaan taide-esine, jota on käsiteltävä varoen. 

Tämä viittaa siihen, että kohderyhmänä ovat aikuiset. Tuotteiden hinta tukee 
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tätä teoriaa, sillä satoja euroja maksava pehmoeläin on turhan arvokas antaa 

lapselle. 

 

 

Kuva 10. Kuvankaappaus Fuego Fatuon Etsy verkkokaupan pääkuvasta (FuegoFatuo 2019) 

 

Nettikaupan yläosan kuvassa näkyy kaupan lyhyt kuvaus, kirjoitettuna samalla 

keskiajasta muistuttavalla fontilla kuin yritystunnuksessakin. Kuvassa näkyy 

myös taiteilijan valmistama nukke. Kuvan värimaailma on hyvin maanlähei-

nen. Samanlainen värimaailma löytyy muualtakin brändin kuvamateriaaleista 

muun muassa Patreonissa ja Twitterissä. Ambrose ja Harris (2005, 116–120) 

kertovat tällaisesta värimaailmasta seuraavaa: ruskea on maanläheinen väri, 

joka yhdistetään usein luonnolliseen maailmaan. Ruskea on vakaa ja luotet-

tava ja se edustaa lämpöä ja luonnollista hyvää. Vihreä edustaa luontoa ja 

ympäristöä. Vihreällä on myös rauhoittava vaikutus ja se tunnetaan luotetta-

vana, harmonisena ja vakaana värinä. 

 

Verkkokaupan kuvauksessa mainitaan mystiset lemmikit. Tällä viitataan sii-

hen, että brändi myy näitä fantasianukkeja lemmikeiksi. Tätä ajatusta tukee 

muut brändin kuvamateriaalit, sillä monessa kuvassa tuotteen taustalla näkyy 

esimerkiksi takka tai muu kodin osa. Luontotaustat ovat myös hyvin yleisiä, 

tämä synnyttää mielikuvan siitä, että nämä fantasia olennot kulkisivat vapaana 

luonnossa. Näin brändi liittää fantasia olennot omaan maailmaamme. 

 

Harry Potter maailma on iso osa Fuego Fatuo brändiä. Taiteilijan käydessä 

Harry Potter teemapuistoissa hän julkaisee matkaltaan kuvia taidebrändinsä 

sosiaalisen median kanaviin. Hän kirjoittaa näiden kuvien oheen tarinoita ja 

kuvauksia, jotka antavat sellaisen mielikuvan, kuin tämä taikamaailma olisi oi-

keasti olemassa ja taiteilija olisi siellä käymässä ja jopa kuuluisi osaksi sitä. 
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Harry Potter on hyvin tunnettu fantasiakirjasarja, joka on tuotettu myös 
elokuviksi. Sarjaan liittyen on valmistettu hyvin paljon oheistuotteita ja 
muun muassa on olemassa Harry Potter teemapuistoja, joissa pääsee 
näkemään elokuvista tuttua Harry Potter maailmaa. 

 

Myös brändin YouTube kanavalla Harry Potter on hyvin voimakkaasti esillä. 

Videoiden taustalla näkyy fanituotteita ja taiteilijalla on yllään yleensä joku ai-

heeseen liittyvä fanipaita. Myös YouTube kanavan kuvauksessa sanotaan: 

Jos olet samanlainen Potter fani kuin minä, olet oikeassa paikassa. Videoma-

teriaali YouTubessa on sekoitus taiteilijan tekemien taidenukkejen esittelyvide-

oita ja Harry Potter aiheisten tavaroiden ja matkojen esittelyä. 

 

Taiteilija näkyy itse kuvamateriaalissa paljon ja hän on hyvin oleellinen osa 

brändiä. Instagramissa on paljon kuvia, jotka näyttävät siltä kuin taiteilija olisi 

kohdannut taikaolentoja luonnossa. Ihmisten kommentit Instagramin materiaa-

liin ovat pääasiassa taiteilijan tuotosten ihailua. Pääasiassa kuvamateriaali si-

sältä aina jonkun taiteilijan tuotteista tai muista tuotoksista, sillä kaikki hänen 

esittelemänsä taidenuket eivät ole myynnissä. 

 

Patreonissa Fuego Fatuo Art tarjoaa palkintoina pääsyn näkemään luonnoksia 

ja keskeneräisiä töitä. On mahdollista nähdä taiteilijan luomaa opetusmateri-

aalia siitä, kuinka hän valmistaa taidettaan. Patreon mahdollistaa myös sen, 

että saa säännöllisesti taiteilijan valmistaman Woodface nuken. 

 

Twitter on kaikkein poikkeavin brändin kanava. Siellä taiteilija henkilökohtai-

nen elämä ja mielipiteet ovat näkyvillä enemmän kuin missään muissa kana-

vissa. Kuvamateriaali on samanlaista kuin muissakin kanavissa, mutta kirjalli-

nen sisältö on taiteilijan omiin arvoihin ja kiinnostuksen kohteisiin viittaavaa. 

Esimerkiksi hän on twiitannut seksuaalivähemmistöistä ja hänen mielestään 

kivoista konsolipeleistä. Twitteristä löytyy myös taiteeseen liittyvää materiaa-

lia, sillä taiteilija ilmoittaa Twitterissä esimerkiksi uusien tuotteiden saatavuu-

desta.  

 

6.3 Analyysi: Nightswood 

Tällä analyysillä viitataan havainnointitutkimuksen aikana kirjoittamiini muis-

tiinpanoihin (liite 4). Olen liittänyt analyysin oheen joitain oleellisia kuvia, jotta 

lukija näkee helposti mistä kuvan analyysissä on kysymys. 
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Nightswood brändin nimi tulee taiteilijan sukunimestä, taiteilijan nimi on 

Ksheyna Nightswood. Kyseessä on australialainen yritys, jolla on materiaalia 

Patreonissa, Twitterissä, facebookissa, Pinterestissä, Instagramissa, 

Flickr:ssä ja YouTubessa. Brändillä on myös oma nettisivu, jonka kautta tuot-

teiden myynti tapahtuu. 

 

Brändin tarina on taiteilijan tarina. Tarina kertoo, kuinka taiteilija löysi fantasian 

ja taidenukke maailman ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet hänen taiteelliseen 

tyyliinsä. Tarinaan kuuluu myös kuvaus siitä mikä Nightswood on. Tarinan mu-

kaan Nightswood on maailma täynnä fantasiaolentoja kuten peikkoja, keijuja 

ja maahisia. 

 

 

Kuva 11. Nightswoodin yritystunnus (Nightswood 2019) 

 

Nightswoodin yritystunnuksen keskiössä on vaakunamainen kuvio, jonka kes-

kellä on nimikirjaimet K ja N. Vaakunan sisällä on lehdetön puu ja vaakunaa 

kehystävät piikikkäät oksat ja perhoset. Kuvion alla on nauha, jossa lukee 

Nightswood. Koko komeuden alleviivaa lause ”The Fantasy Art of Ksheyna 

Nightswood”, mikä tarkoittaa Ksheyna Nightswoodin fantasia taidetta. 

 

Yritystunnus on väriltään mustavalkoinen. Piikkisyys, kalju puu ja värin puute 

luovat hyvin karun vaikutelman. Tunnuksessa on paljon luontoon liittyviä asi-

oita: puu, oksat ja perhoset. Tunnus on yhdistelmä piikikkäitä ja pehmeitä 

muotoja. 

 

Brändin nettisivulla pääroolissa ovat suuret kuvat taiteilijan töistä. Kuvissa on 

pääasiassa luontoa taustalla. Luonto ja maanläheiset värit ovat huomion kiin-

nittävin asia brändin kuvamateriaalissa kaikilla brändin kanavilla. 
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Nettisivu muistuttaa enemmän galleriaa kuin nettikauppaa. Kaikkien tuoteku-

vien ohessa on teksti, jossa kerrotaan tuotteesta, joillekin nukeille on annettu 

nimi. Muita tuotetietoja ovat materiaalitiedot, koko, valmistusvuosi ja käsin 

tehty maininta. Kuvien ohessa on myös maininta, onko tuote jo myyty ja mikä 

tuotteen hinta on, jos se on vielä myynnissä. Tuotteiden lisäksi verkkosivuilla 

myydään nukenteko kursseja. 

 

Nettisivulla on valmiiden töiden kuvien ja kuvausten lisäksi tietoa keskeneräi-

sistä projekteista. Nettisivulla on myös blogi, jonka kirjoituksissa on pääasi-

assa tuotteisiin ja toimintaan liittyviä uutisia. 

 

Patreonissa brändi tarjoaa palkinnoiksi pääsyn nähdä taiteilijan luonnosvai-

heita ja lukemaan blogia, joka on tarkoitettu vain Patreon jäsenille. Palkintoina 

on myös kaikenlaista materiaalia, jota ei julkaista missään muualla, kuten ku-

via nukenteko prosessista. Ylimpien tasojen palkintoina on pääsy ostamaan 

brändin tuotteita aikaisemmin kuin muut. Koska tuotteet ovat uniikkeja, pääsy 

ostamaan uniikkeja kappaleita ensimmäisten joukossa on iso etu, jos brändin 

tuotteet kiinnostavat. Korkeimmalla tasolla palkintona on taidenukke joka kol-

mas kuukausi. 

 

Brändin materiaali on samankaltaista Twitterissä, Facebookissa, Pinterestissä 

ja Instagramissa. Kuvasisältö on valmiita ja keskeneräisiä tuotteita. Postauk-

set ovat uutisia muun muassa uusien tuotteiden saatavuudesta ja Patreon si-

sällön esittelyä. Postauksia on myös niihin tapahtumiin liittyen, joissa taiteilija 

myy tuotteitaan. Kommentit brändin materiaaliin ovat pääasiassa ihmisten ke-

huja taitavalle taiteilijalle ja kauniille töille. Ihmiset ihastelevat erityisesti töiden 

yksityiskohtia. 

 

Brändin esittelyteksti Facebookissa ja Pinterestissä kuvailee brändin tarjoavan 

uniikkeja käsin tehtyjä fantasiataidenukkeja polymeerimassasta. Nämä nuket 

valmistaa taiteilija Ksheyna Nightswood. Instagramissa profiilin kuvaus on: 

uniikkien fantasianukkejen valmistaja, vesiväri taiteilija ja intohimoinen fanta-

sia ja keskiaika vaatteiden keräilijä. Instagramin kuvaus antaa sellaisen kuvan, 

että profiili on taiteilijan. Facebookin ja Pinterestin kuvaus on kuvaus brändin 

tarjonnasta. Eli brändin kuvaus on erilainen eri sosiaalisen median kanavissa. 
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6.4 Johtopäätökset brändistä Anna Gorou Art 

Anna Goroun fantasiataidebrändi on mielestäni feminiininen ja herkkä. Tällai-

nen mielikuva syntyy hempeistä väreistä, söpöistä taidenukeista ja yritystun-

nuksessa käytetystä typografiasta. Tätä mielikuvaa vahvistaa myös kuvamate-

riaaleissa paljon näkyvät kukat, perhoset ja keijut. 

 

Taiteilija on iso osa brändiä, sillä brändi kantaa taiteilijan nimeä. Taiteilijan mu-

kanaolo yrityksen tarinassa vahvistaa tätä tulkintaa. Brändin slogan ja kuvien 

luontotaustat antavat mielikuvan siitä, että brändi kehottaa luomaan oman tai-

anomaisen maailman tähän meidän tuntemaamme normaaliin maailmaan. 

 

Brändin keskeisinä teemoina ovat yliluonnolliset eläimet ja luonto. Pörröiset 

pehmoeläimet ja logon taustalla näkyvä pilvimäinen tekstuuri antavat oikein 

pehmeän ja rauhallisen mielikuvan. Myös hempeät värit, kuten vaalean sini-

nen ja punainen korostavat tätä pehmeää mielikuvaa. Brändin pääväreinä ku-

vamateriaalin perusteella näyttäisi olevan violetti, turkoosi ja vaaleanpunainen. 

 

Brändin tuotteet on suunnattu aikuisille. Brändin feminiinisyys puhuttelee var-

masti enemmän naisia, joten uskon, että naiset ovat brändin pääkohderyhmä. 

Brändin nuorekas ilme ja tarkentaa kohderyhmää pääasiassa nuoriin naisiin. 

 

Käsin tehty on yksi brändin arvoista. Tämä näkyy niin verkkokaupassa kuin 

sosiaalisessa mediassakin. Myös uniikkius on brändin tuotteille tärkeä ominai-

suus. Brändin nuori ikä selittää sitä, miksi Instagramin kirjallinen materiaali ei 

anna brändistä kovin selkeää viestiä. 

 

Fantasiaa ilmennetään Goroun brändissä monella tavalla. Yrityksen tarina 

kertoo, kuinka maailmassa on ollut taikaa ja kuinka tämän brändin avulla sitä 

on maailmassa edelleen. Brändin kuvamateriaalissa paljon näkyvä violetti väri 

vahvistaa hyvin brändin viestiä henkimaailmasta ja henkimaailman olennoista, 

joita taiteilija tuo tähän maailmaan. Brändin materiaaleissa paljon toistuva tur-

koosi liitetään myös hengellisyyteen ja mystisyyteen. Kuvamateriaalissa fanta-

siaa tuodaan esiin myös kuviin liitetyillä yliluonnollisilla elementeillä, kuten kei-

juilla. 

 



36 

6.5 Johtopäätökset brändistä Fuego Fatuo Art 

Fuego fatuo on taidebrändi, joka myy taikaolentoja ihmisille lemmikeiksi. Brän-

din kohderyhmänä ovat fantasiasta kiinnostuneet aikuiset. Tämä tulkinta pe-

rustuu tuotteiden hintaan ja siihen, että tuotteissa on maininta, ettei kyseessä 

ole lelu. Brändin maanläheinen värimaailma puhuttelee niin naisia kuin mie-

hiäkin. Erityisesti brändin kohderyhmänä ovat he, jotka pitävät Harry Potter 

sarjasta. 

 

Fuego Fatuo hyödyntää Harry Potter sarjaa ja sen suosiota omassa brändis-

sään. Harry Potter maailmassa on olemassa vain taikaolentoihin erikoistuneita 

henkilöitä. Fuego Fatuo brändin taiteilija Alvaro Herranz on kuin yksi näistä 

Harry Potter maailmaan kuuluvista taikaeläin spesialisteista. Tämä näkyy 

muun muassa sosiaalisessa mediassa. Harry Potter teemapuistoissa ote-

tuissa kuvissa taiteilija esiintyy kuvissa kuin kuuluisi tähän maailmaan. Tämän 

lisäksi hän kirjoittaa kuvien oheen tekstejä, liittyen valokuvissa näkyviin tilan-

teisiin. 

 

Yritystunnuksen ja muiden tekstiä sisältävien kuvamateriaalien fontti muistut-

taa keskiaikaista. Tämä sopii hyvin yhteen muuten brändiin liitettävän aikakau-

den kanssa. Harry Potter maailman tuntevat ihmiset tietävät, että sarjassa 

oleva noitien ja velhojen taikamaailma on kuin jämähtänyt menneeseen ai-

kaan. Teknologiaa ei ole, sillä taikuus ratkaisee valtaosan arjen ongelmista. 

Fuego Fatuon brändi näyttäisi olevan tässä samassa ajassa. 

 

Brändi on jo yli vuosikymmenen vanha. Tämä antaa ymmärtää, että taiteilijalla 

brändin takana on paljon kokemusta, johon perustuen hän on voinut hioa 

brändistään haluamansalaisen vuosien myötä. Tästä syystä hänen brändinsä 

on hyvin kiinteä kokonaisuus, jonka osaset sopivat hyvin yhteen. 

 

Käsin valmistetut tuotteet ovat suuri osa brändiä. Brändin nettikaupasta osaa 

tuotteista saa vain tilauksesta tehtynä. 

 

Fantasia näkyy brändin nimessä, jonka nimi perustuu selittämättömään luon-

nonilmiöön. Virvatulesta on tehty hahmo, joka näkyy brändin yritystunnuk-

sessa, tuotteissa ja siitä on tehty animaatio videomateriaalien alkuun. Virvatuli 
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sopii oikein hyvin fantasiabrändiin, siihen liittyvän mystisyyden vuoksi. Virvatuli 

on brändin materiaaleissa kuvattu pääasiassa vaalean sinisenä, mikä koros-

taa virvatulien mysteeriä, sillä liekki voi olla, luonnossa sininen tai vihertävä, 

mikä on hyvin epätyypillistä tulelle. 

 

Fantasia näkyy myös brändiin liitetyssä Harry Potter maailmassa, joka on tun-

nettu fantasia maailmana, jossa taikaolennot ovat arkipäivää. Fantasia näkyy 

myös tuotteissa, jotka edustavat taikaolentoja. Taiteilijan tuotteet ovat brändin 

kuvamateriaalissa sijoitettu useimmiten luontoon tai kotiympäristöön, joka an-

taa mielikuvan siitä, että brändi tarjoaa fantasiaa ihmisten jokapäiväiseen elä-

mään ja kotiin. 

 

6.6 Johtopäätökset brändistä Nightswood 

Mielikuvani Nightswoodista on maanläheinen. Tämä mielikuva syntyy maanlä-

heisistä väreistä ja brändin tuotteista, jotka ovat hyvin maanläheisen näköisiä. 

Luonto on hyvin paljon käytetty elementti brändin kuvamateriaaleissa. 

 

Taiteilija on suuri osa Nightswood brändiä, sillä brändi kantaa taiteilijan nimeä 

ja brändin tarina kertoo pääasiassa taiteilijasta. Brändin slogan: ”The Fantasy 

Art of Ksheyna Nightswood” kertoo brändin edustavan kyseisen taiteilijan tai-

detta. Myös yritystunnuksessa komeilevat taiteilijan nimikirjaimet vahvistavat 

taiteilijan roolia brändissä. Nightswood on Ksheynan luoma maailma täynnä 

fantasia olentoja. 

 

Brändin keskiössä ovat Nightswoodin olennot. Brändi antaa sellaisen mieliku-

van, että nämä perinteisissä kansantaruista tunnetut fantasia olennot lymyile-

vät omassa luonnossamme. Brändin kuva- ja värimaailma on hyvin maanlä-

heinen ja luonto on taustalla pääasiassa kaikissa tuotekuvissa. 

 

Käsillä tekeminen on iso osa brändiä. Brändin kuvamateriaalissa on paljon ku-

via keskeneräisistä töistä ja brändin nettisivuilla on tietoa keskeneräisistä pro-

jekteista. Myös tuotteiden käsintehty maininta korostaa käsin tehtyjä tuotteita. 

Tämän lisäksi brändi tarjoaa nukenteko kursseja ja Patreon palkinnoissa on 

myös opetusmateriaalia.  
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Fantasia näkyy Nightswood brändissä brändin tarinassa, kuvauksissa ja tuot-

teissa. Nightswood on maailma, jossa fantasia olennot ovat olemassa. Brän-

din taidenuket edustavat näitä fantasia olentoja. 

 

6.7 Johtopäätökset fantasiataidebrändeistä  

Tutkimukseeni pohjautuen on varmasti turvallista tehdä johtopäätöksiä myös 

siitä, mikä on tyypillistä taidebrändeille ei vain fantasiataidebrändeille. Taide 

brändeille on tyypillistä, että brändi on nimetty taiteilijan mukaan, fantasiatai-

debrändit on myös mahdollista nimetä jonkin fantasia-aiheen mukaan. 

 

Nimen lisäksi taiteilijalla on muutenkin hyvin suuri merkitys taidebrändeissä. 

Taide on taiteilijan tuotos, joten ilman taiteilijaa brändillä ei ole tuotteita tai si-

sältöä. Taiteilija voidaan sisällyttää brändin tarinaan, tai brändin tarina voi ko-

konaisuudessaan muodostua taiteilijan tarinasta. Fantasiataidebrändeille on 

mahdollista, että brändin tarina on keksitty fantasiaa sisältävä tarina, johon 

fantasiaa on sisällytetty. Joskus taiteilijallakin on oma roolinsa brändin yliluon-

nollisessa tarinassa. 

 

Taiteilijan merkitystä taidebrändissä ei ole aina helppoa erotella, koska taiteili-

jan rooli voi olla on niin suuri. Koska taiteilija on yleensä brändin sisällöntuo-

tannon takana, vaatii brändinhallinnan osaamista pitää brändiin kuulumatto-

mat henkilökotaiset asiat brändin ulkopuolella. Tyypillisesti taiteilijan henkilö-

kohtaiset mielipiteet ja arvot näkyvät brändissä, koska taiteilija on koko brän-

din sisällöntuotannon takana henkilökohtaisesti. 

 

Taidebrändeissä isossa roolissa ovat käytetyt materiaalit ja tekniikat, sillä esi-

merkiksi nukketaide ja kuvataide eroavat paljon toisistaan. Tuotteiden ohessa 

on tyypillistä kertoa mistä materiaaleista ja mitä tekniikoita käyttäen tuote on 

valmistettu. 

 

Taidebrändeille on tyypillistä pienet tuote-erät, pieni määrä erilaisia tuotteita ja 

täysin uniikit tuotteet. Koska tuotteet on käsin tehty, myös kustomoinnin tarjoa-

minen on mahdollista. Tyypillisesti pienen tuotantokapasiteetin vuoksi tuotteita 

valmistetaan myös tilauksesta, eli niitä ei ole varastossa lainkaan. Tämä luon-

nollisesti pidentää tuotteen saapumisaikaa asiakkaalle. 
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Taidenuket on pääasiassa suunnattu aikuisille, niiden arvon ja mahdollisen 

särkymisherkkyyden vuoksi. Esimerkiksi taidenukkeja ei ole tarkoitettu lasten 

leikittäviksi, sillä ne voivat mennä rikki tai niiden puhdistaminen on hankalaa 

tai mahdotonta vahingoittamatta tuotetta. 

 

Kuvamateriaalin merkitys on taidebrändeillä suuri, sillä brändin viestintä on ku-

vapainotteista. Kuvasisältö koskee pääasiassa brändin tuotteista. On tyypil-

listä myös jakaa kuvia keskeneräisistä töistä. Korostaa käsin tehtyä. Tämä on 

hyvä tapa näyttää kuinka paljon työtä taideteokset vaativat. Kuvamateriaalissa 

yleisesti käytetty elementti on luonto. Nukkeja kuvataan luonnossa ikään kuin 

ne eläisivät siellä. 

 

Jotkut taidebrändeistä tarjoavat opetusta siitä, minkälaisia työvaiheita työ si-

sältää ja kuinka he tekevät taidettaan. Taiteilijoiden työvaiheiden näkeminen 

on ihmisten mielestä mielenkiintoista, jopa niin paljon, että ihmiset ovat val-

miita maksamaan siitä, että he näkevät tällaista materiaalia. On ilmeisesti 

myös mielenkiintoista nähdä ja tietää mitä taiteilijalla on kulisseissa työn alla. 

 

Taidebrändin ja sen kohdeyleisön välisessä viestinnässä kohdeyleisölle on 

tyypillistä ihailla taiteilijoiden taitoa ja heidän valmistamiaan taideteoksia. Myös 

yksityiskohtien määrää ja työn haasteellisuutta arvostetaan paljon. 

 

Fantasiataidebrändeille värimaailma on yksi tapa ilmentää fantasiaa. Myös 

tyypillisesti yliluonnollisina asioina pidettyjen asioiden ilmentäminen esimer-

kiksi nimessä, kirjallisessa materiaalissa tai kuvamateriaalissa kertoo fantasi-

asta. Typografiallakin voi edesauttaa halutunlaisen mielikuvan syntymistä. 

 

Fantasiataidebrändeille on tyypillistä luoda mielikuvaa fantasiamaailmasta. 

Tätä mielikuvaa luodaan kuvamateriaalilla ja kirjoitetulla materiaalilla. Tyypilli-

sesti mainontaan ja rahaan ei haluta kiinnittää huomiota. Nukketaiteessa on 

esimerkiksi tyypillistä puhua nuken adoptoimisesta ostamisen sijaan. Näin 

sekä inhimillistetään nukkeja että pidetään rahasta puhuminen poissa brändin 

kielestä. 
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6.8 Hankitun tiedon hyödyntäminen 

Tekemäni tutkimus sai minut tajuamaan, kuinka iso osa taiteilijalla on taide-

brändissä. Minun pitää pohtia omaa rooliani brändiä suunnitellessa. Haluan 

sen olevan tietoinen päätös, kuinka paljon itseäni, omia arvojani ja elämääni 

haluan sisällyttää brändiin. 

 

Tiedän, että brändini tulee olemaan fantasiapainotteinen. Tutkimuskohteeni 

saivat minut pohtimaan sitä, kuinka haluan tuoda fantasiaa esille brändissäni. 

Onko se sisällytetty tarinaan, olenko minä itse sisällytetty tarinaan. Kuinka fan-

tasia näkyisi brändin kuvamateriaalissa. 

 

Vaikka taidebrändille on tyypillistä olla tunnettu tietyistä materiaaleista tai tek-

niikoista, en halua rajata sitä vielä omassa brändissäni. Olen niin alussa 

omalla taiteellisella matkallani, että en vielä tiedä mihin suuntaan alan kehit-

tyä. Tutkimukseni jälkeen kuitenkin tiedän ja tiedostan sen, että materiaaleilla 

ja tekniikoilla on väliä, se vaikuttaa kohdeyleisöön ja se vaikuttaa toimialaan. 

Esimerkiksi esimerkiksi nukke ja kuvataide ovat hyvin erilaisia keskenään ja 

niiden kohderyhmät ovat erilaisia. 

 

Havainnointitutkimuksessani käymäni kuvamateriaalin määrä ja se fakta, että 

suurin osa tutkimieni taiteilijoiden sosiaalisen median kanavista olivat visuaali-

sia kanavia, jotenkin herätti minut siihen ajatukseen, että kuvamateriaali on 

tärkeintä, mitä brändilläni on. Siihen tulee kiinnittää paljon huomiota. Minkälai-

sia kuvia tuotan, minkälaisen yleisilmeen brändini kuvamateriaali antaa. Joten 

valokuvaussuunnitelman ja valokuvien suunnittelu on brändinsuunnittelun osa, 

jota en ollut ajatellutkaan tekeväni, ennen tätä tutkimusta. 

 

Tulin siihen lopputulokseen, että kuvamateriaalissa on hyvä tuoda esille töiden 

yksityiskohtia ja prosessia. Töiden eteen nähtyä vaivaa ja työmäärää on taide-

brändille tyypillistä esitellä. 
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7 PRODUKTI: DRAGETARR BRÄNDIKÄSIKIRJA 

Tämä osio alkaa brändin suunnittelun kohteen, eli Dragetarr fantasiataide-

brändin, esittelyllä. Osio sisältää myös teoriaa brändinsuunnittelusta sekä Dra-

getarr brändin identiteetin suunnittelun vaiheet ja sisällön.  

 

7.1 Brändinsuunnittelun kohteen esittely 

Olen aina rakastanut kuvataiteen ja käsitöiden tekemistä, tekniikasta ja mate-

riaaleista riippumatta. Taiteessani on aina ollut löydettävissä vahvana kaksi 

teemaa: fantasia ja luonto. Kaikkein erottuvin piirre taiteessani on ollut lohi-

käärmeet. Olen piirtänyt, maalannut ja muotoillut niitä lapsesta asti, niin kauan 

kun olen tiennyt niiden olemassaolosta. Muita taiteelleni ominaisia piirteitä 

ovat puolirealistinen tyyli ja yksityiskohtaisuus. (Kts. liite 5.) 

 

Taide ja käsityöt on aina ollut mukava harrastus. Ajatus perustaa taideyritys ja 

suunnitella brändi ei tullut niinkään palostani kädentaitoihin, vaan huomasin 

alalla kysyntää, jolle ei ole paljoa tarjontaa. Tämä mahdollisuus löytyy nukke-

taiteesta. Olen jo melkein vuosikymmenen ollut tietoinen pallonivelnukke har-

rastuksesta. Nämä nuket kiehtovat minua niiden taivuteltavuuden vuoksi. Kun 

tulin tietoiseksi näistä nukeista, ajattelin heti, että olisi ihanaa omistaa lohi-

käärmepallonivelnukke. Kyseisenä ajankohtana löysin netistä vain kaksi lohi-

käärmenukkemallia, joista kumpikaan ei miellyttänyt. Tästä syntyi ajatus nu-

ken tekemisestä itse. 

 

Seurattuani nukentekijöitä sosiaalisessa ja digitaalisessa mediassa vuosia 

huomasin, että huomaamattani unelma-ammatikseni oli muodostunut nuken-

tekijä. Ajan kuluessa markkinoille myös ilmestyi enemmän lohikäärmepallo-

nivelnukkeja, mutta kaikki ovat saman taiteilijan valmistamia. Hänen tuotteil-

leen on paljon kysyntää. Koska kyseessä on käsityönä valmistetut tuotteet, 

hän ei yksin kykene vastaamaan kaikkeen kysyntään. Tässä huomasin mi-

nulle, käsitöistä, nukeista ja lohikäärmeistä kiinnostuneelle, mahdollisuuden 

perustaa kannattava, kysyntään perustuva taideyritys. 

 

Yritykseni nimi Dragetarr perustuu yhdistelmään suomen- ja englanninkieltä. 

Yhdistelmä muodostuu englanninkielisestä sanasta dragon, joka tarkoittaa lo-

hikäärmettä sekä suomen kielen naiseen viittaava sanan päätettä -tar. Olen 
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käyttänyt tätä nimimerkkinäni lapsesta asti. Se on tarkoittanut minua, yhdistel-

mää lohikäärmeitä ja feminiinisyyttä. Tämä nimi tuntui hyvin luonnolliselta tai-

deyritykselleni. 

 

Dragetarr:n tuotteita ovat taidenuket, kuvataide ja satunnaiset erät muunlaista 

taidetta esimerkiksi koruja. Taidenuket tulevat hintatasoltaan olemaan toimin-

nan alussa keskiluokkaa. Yleensä halvimpien nukkejen hinta on noin 200 eu-

roa. Kalleimmat nuket myydään jopa kymmenillä tuhansilla euroilla. Drage-

tarr:n taidenukkejen hinta tulee toiminnan alussa olemaan noin 500–1000€. 

Tavoitteena on tulevaisuudessa kyetä valmistamaan aikaa vievämpiä töitä, joi-

den arvo olisi huomattavasti suurempi. 

 

Kuvataidetta tarjoavia taiteilijoita on paljon, ja minulla ei ole kiinnostusta kil-

pailla heidän kanssaan. Perustan yritykseni perustuen lohikäärmenukkeihin. 

Tästä syystä pidän fantasianukentekijöitä lähimpinä kilpailijoitani. Kohderyh-

määni kuuluvat fantasiasta ja nukeista kiinnostuneet aikuiset ja nuoret aikui-

set. 

 

Dragetarr:n missio eli olemassaolon syy on tuoda fantasiaa tähän maailmaan 

ja ihmisten elämään. Tavoitteena on tulla tunnetuksi lohikäärmepallonivelnu-

keista. Yrityksen rahallisena tavoitteena on turvata toimeentulo, jotta taidetta 

voisi tehdä kokopäivätyönä. Yrityksen visio on tulevaisuudessa luoda uniik-

keja, hyvin yksityiskohtaisia nukkeja, jokaisen nuken tavoitteena on olla edel-

listä parempi ja kauniimpi. paljon aikaa vievä työ nostaa tuotteiden hintaa huo-

mattavasti. Tällaisten tuotteiden valmistus ei ole tuntemattomalle brändille toi-

minnan alussa kovin järkevää, mutta tämä on Dragetarr:n tulevaisuuden tavoi-

tetila. 

 

Olen ajatellut lähestyväni Dragetarr:n alkavaa liiketoimintaa seuraavanlaisella 

strategialla: ensimmäiseksi minun on valmistettava tuote – lohikäärmepalloni-

velnukke. Tarkoituksenani on jakaa nukenvalmistusprosessin vaiheita In-

stagram kuvapalvelussa. Visuaalisuutensa vuoksi pidän sitä hyvänä sosiaali-

sen median kanavana kuvapainotteiselle viestinnälle. Instagramin kautta ai-

heesta kiinnostuneiden on mahdollista löytää brändi, tuotteen valmistuspro-

sessin ollessa vielä käynnissä. Näin valmiille tuotteelle on mahdollisesti haluk-

kaita ostajia heti tuotteen valmistuttua. 
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Tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa useammille sosiaalisen median kana-

ville ja luoda yritykselle nettisivu. Myynti tapahtuisi pääasiassa netissä, mutta 

tarkoituksena myös osallistua erilaisiin tapahtumiin, jossa tällaisille taide-esi-

neille löytyy ostajia. 

 

Kun Dragetarr on tunnettu lohikäärmenukkejen valmistajana, on tarkoitus laa-

jentaa tuotevalikoimaa esimerkiksi satunnaisiin kuvataide töihin. Tästä huoli-

matta pallonivelnukkejen on tarkoitus pysyä yrityksen päätuotteena. Kokemuk-

sen karttuessa ja kun brändistä tulee tunnetumpi, on tarkoitus nostaa tuottei-

den hintoja, jotta tavoitettaisiin yrityksen rahallinen tavoite. 

 

7.2 Brändinsuunnittelu 

Brändinrakentajalla tulee olla jotain sanottavaa. Brändiä suunniteltaessa on 

tärkeää vastata kysymykseen: mitä brändi tarjoaa kohderyhmälleen? Tämä on 

tärkeää koska brändi syntyy sen tarjoaman lisäarvon kautta. Jos lisäarvoa ei 

ole, ei brändi voi syntyä. (Kortesuo 2011, 27.) 

 

Brändinrakennus on suunnitelmallista identiteetin rakentamista. Suunnitelmal-

lisuudesta huolimatta brändille ei ole hyväksi olla täysin virheetön. Ihmiset 

kiintyvät ja samastuvat helpommin inhimillisiin virheisiin, sillä kukaan ei ole 

täydellinen. Liian täydellinen brändi vaikuttaa epäaidolta. Hyvä brändi on aito 

ja omaperäinen, tällainen brändi puhuttele ihmisiä ja siihen on helpompi muo-

dostaa tunneside. (Kortesuo 2011, 28–29; Sounio 2010, 24.) 

 

Kohderyhmän määrittely ja tunteminen on hyvin tärkeää brändiä suunnitelta-

essa, jotta tietää, kehen sillä halutaan vaikuttaa (Mäkinen ym. 2010, 45). Kun 

tiedetään, ketä brändillä halutaan puhutella, on selvitettävä, missä tätä kohde-

ryhmää voi puhutella (Kortesuo 2011, 28). Brändin viestinnällä on hyvä pyrkiä 

herättämään tunteita kohderyhmässä, sillä ne tekevät viestin muistamisesta 

todennäköisempää (Laakso 2004, 66). 

 

Brändin rakentamiseen kuuluu paljon osia. On hyvä pitää mielessä, että yksin-

kertaiset asiat ovat helpoiten muistettavissa. Ihmiset ovat myös vastaanotta-
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vaisempia yksinkertaisille asioille. Henkilön on oltava hyvin kiinnostunut ai-

heesta, jotta hän yrittäisi ymmärtää jotain monimutkaista. Myös viestin omak-

suminen vie aikaa, joten on todennäköisempää, että kohderyhmä unohtaa 

viestin, ennen kuin se ankkuroituu heidän mieliinsä. Tästä syystä brändiä ra-

kentaessa kannattaa keskittyä yksinkertaiseen viestiin. Vaikka tämä saattaa 

tuntua tylsältä, se on tehokasta. (Laakso 2004, 71.) 

 

Brändi ei synny, kun brändin suunnitelma on valmis. Brändin on ilmennettävä 

ominaisuuksiaan ja viestejään pitkän aikaa, ennen kuin kohderyhmä havaitsee 

ne. Tähän ei riitä yksi mainoskampanja, tämä voi viedä vuosia. Brändi on oi-

keasti syntynyt vasta, kun kohdeyleisö näkee brändin tuoman lisäarvon. (Kor-

tesuo 2011, 38; Laakso 2004, 64.) 

 

Brändin suunnittelun lopputuotteena on brändikäsikirja. Wheelerin (2013, 205) 

mukaan brändikäsikirja voi sisältää seuraavia asioita: alkusana, viesti toimitus-

johtajalta, missio ja arvot ja brändin kuvaus. Kuvaus siitä, miksi brändi on ole-

massa, brändin identiteetin rooli ja ohje kuinka brändikäsikirjaa käytetään. 

Brändikäsikirjassa esitellään myös seuraavat brändin identiteetin osat ja nii-

den käyttö: liikemerkki, logo, yritystunnus, slogan, brändin nimen kirjoitusasu 

leipätekstissä ja kuvaus siitä kuinka edellä mainittuja elementtejä ei tule käyt-

tää. 

 

Visuaalinen identiteetti on suuri osa brändikäsikirjaa. Käsikirja sisältää brändin 

informaatiota brändin väreistä ja kuinka niitä käytetään. Typografia ja sen 

käyttö on eritelty. Visuaalisen identiteetin osien lisäksi brändikäsikirja sisältää 

brändiin liittyviä visuaalisia kokonaisuuksia, eli kuinka näitä osia käytetään yh-

dessä. Tällaisia esimerkkejä tai käyttöohjeita voi olla esimerkiksi brändin pa-

perinen materiaali, kuten kirjepaperi, kirjekuoret, lomakkeet, julisteet ja muu 

printtimateriaali. Esimerkkejä digitaalisesta materiaalista ovat verkkosivu ja so-

siaalisen median materiaali. Brändin visuaaliseen identiteettiin kuuluvat myös 

esimerkiksi tilasuunnittelu, työntekijöiden vaatetus ja autotarroitukset. (Whee-

ler 2013, 205.) 
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7.3 Dragetarr brändin suunnittelu 

Ennen brändin suunnittelun aloittamista on tunnettava toimiala ja kilpailuti-

lanne sekä määriteltävä, kuinka erottua kilpailijoista (Kortesuo 2011, 26). 

Brändin toimialana on havainnointitutkimuksessani tutkima fantasiataide ja 

brändin kilpailijoita ovat yritykset, joiden tuotevalikoimassa on fantasiatai-

denukkeja. 

 

Brändin kannalta erottuminen on äärimmäisen tärkeää (Kortesuo 2011, 26). 

Tässä tapauksessa, kun yritys on vasta aluillaan ja ei ole vielä varmuutta siitä, 

mihin suuntaan yrityksen toiminta ja brändi halutaan viedä, en voi tehdä liian 

suuria brändiä koskevia päätöksiä tässä vaiheessa. Yrityksenä Dragetarr:n 

erottaa kilpailijoista selkeästi tarjonnasta poikkeava tuote, sillä yrityksen suun-

nitteilla olevalle lohikäärmenukelle ei vielä löydy vastaavaa tuotetta markki-

noilta. 

 

Kilpailijoiden lisäksi on hyvä etsiä brändille esikuvia. Esikuvilta voi oppia paljon 

ja käyttää tätä informaatiota hyödyksi omassa tekemisessään. Tärkeintä esi-

kuvien määrittämisessä on se, että esikuvilla on samanlaisia ominaisuuksia 

kuin brändin suunnittelun kohteella. Brändin ei tarvitse olla esikuvan tasolla, 

eikä brändin ole tarkoitus kehittyä esikuvan kopioksi. Esikuva toimii vain ikään 

kuin mallina ja tavoitteena siitä, mitä brändin halutaan tulevaisuudessa olevan. 

(Kortesuo 2011, 26.) 

 

Dragetarr:n esikuvia ovat Popovy Sisters ja Enchanted Doll. Molemmat ovat 

taidepallonivelnukke yrityksiä, jotka valmistavat ihmisiä muistuttavia nukkeja. 

Popovy Sisters kiehtoo minua heidän brändinsä ja tuotteiden visuaalisen il-

meen vuoksi. Heidän nukeissaan ja graafisissa materiaaleissaan on sellaista 

tavallisesta poikkeavaa kauneutta, johon pyrin omassa brändissäni. 

 

Enchanted Doll inspiroi minua toimintaperiaatteellaan. Taiteilija Marina Bych-

kovan tavoite on luoda jokaisesta nukestaan maailman kaunein nukke. Tämän 

vuoksi hän saattaa käyttää monia satoja tunteja yhden nuken valmistamiseen. 

 

Brändin suunnittelu alkaa identiteetin määrittämisellä. Brändin identiteetin on 

oltava selkeä, jotta brändi voi viestiä kohderyhmälleen johdonmukaisesti. 
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(Malmelin & Hakala 2007, 79.) Identiteetissä on monta osaa, mutta karkeasti 

sen voi jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa on ikään kuin brändin sielu. 

Tämä sisältää persoonan, historian, brändin tarinan sekä brändin tavan käyt-

täytyä ja viestiä. Toinen osa sisältää kaiken visuaalisen esimerkiksi yritystun-

nuksen, värit, kuvamateriaalin ja muodot. (Sounio 2010, 24.) 

 

Brändin identiteetin määrittämisessä auttavat arvojen, mission, vision ja stra-

tegian määrittäminen, sillä brändi rakennetaan näiden varaan (Mäkinen ym. 

2010). Esittelin mission ja vision yritysesittely osiossa. Jätin arvot tietoisesti 

määrittelemättä, koska arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, 

jotka näkyvät brändin päivittäisessä toiminnassa, ovat ne sitten tarkoitukselli-

sesti valittuja tai ei (Mitä tarkoittavat yrityksen arvot, missio ja visio? 2018). 

Koska en ole vielä aloittanut yritystoimintaani, en vielä osaa sanoa, mitkä ar-

vot toiminnassani näkyvät. En halunnut määritellä arvoja, koska haluan että 

ne ovat sellaiset, jotka autenttisesti kumpuavat yrityksen toiminnasta. 

 

Brändin vahvuuksien määrittäminen ja heikkouksien tunnistaminen on osa 

brändin identiteetin määrittämistä (Kortesuo 2011, 38). Aloitin pohdinnan brän-

din heikkouksista. Dragetarr:n heikkouksia ovat kokemuksen puute sekä uusi 

tuntematon brändi. Brändin vahvuuksia on kilpailijoista erottuva tuote, brän-

diosaaminen sekä graafisen suunnittelun osaaminen. 

 

Mielestäni oli luontevinta aloittaa brändin persoonan määrittäminen pohtimalla 

brändin tarinaa. Havainnointitutkimukseni oli hyödyksi tässä pohdinnassa, 

koska analysoimistani kolmesta brändistä kahdella oli keksitty yliluonnollinen 

tarina, johon taiteilija oli sisällytetty. Tarinat jäivät kuitenkin vain tarinoiksi, sillä 

ne eivät näkyneet muualla brändin viestinnässä millään lailla. Tämä teki tari-

nat irralliseksi ja merkityksettömiksi, vaikka sitä voisi hyödyntää isona osana 

brändiä. 

 

En tiedä onko tutkimieni brändien tarinan irrallisuus ollut tietoinen valinta vai 

ajattelemattomuutta. Tämän asian huomaaminen sai minut pohtimaan, että 

keksityssä tarinassa olisi pitäydyttävä ja se määrittelee brändin viestintää. On 

huomattavasti helpompaa pitäytyä totuuteen perustuvassa tarinassa ja sellai-

nen tarina tuntui minulle luontaisemmaltakin. Tästä syystä päätin kirjoittaa 

brändin tarinan perustuen omaan tarinaani. 



47 

 

Tarina: Olipa kerran pieni tyttö, joka rakasti askartelemista, leluja ja lo-
hikäärmeitä. Tämä sama tyttö näki unia lentämisestä. Ne olivat niin to-
dentuntuisia, että hän oli varma siitä, että oli ollut edellisessä elämäs-
sään lohikäärme. 
 
Tänäkin päivänä tämä samainen tyttö rakastaa leluja ja ei halua menet-
tää uskoaan siihen, että lohikäärmeitä on olemassa. Ehkä hän vielä jo-
nain päivänä oikeasti lentää omilla siivillään. Sitä päivää odotellessa 
tämä jo naiseksi kasvanut taiteilija luo omaa fantasia maailmaansa, 
jossa on paikka lohikäärmeille ja muulle fantasialle. 

 

Tajusin, että tämän valinnan seurauksena minulla on hyvin iso ja näkyvä rooli 

taidebrändissäni. Vaikka olen hahmotellut taidebrändiäni mielessäni jo pitkän 

aikaa, tämä ratkaisu yllätti minut. Koska brändin tarina kertoo minusta, olen 

iso osa brändin persoonaa. Tarinan kirjoittaminen auttoi persoonan määritte-

lyssä, sillä sen tuli perustua tarinan hahmoon. Määrittelin brändin persoonan 

seuraavasti: iloinen aina positiivisen puolen asioista löytävä käsityöläinen ja 

unelmoija, joka rakastaa fantasiaa, lohikäärmeitä ja leluja. 

 

Pohtiessani brändin tapaa käyttäytyä ja viestiä käytin apuna havainnointitutki-

muksen tuloksia. Käsityön korostaminen oli tutkimukseni mukaan taidebrän-

deille tyypillistä ja halusin sisällyttää sen myös Dragetarr brändiin. Brändin 

persoonaan perustuu seuraavat ominaisuudet: positiivinen viestintä ja fanta-

siapainotteinen sisällöntuotanto. Dragetarr:n yksityiskohtaiseen taiteelliseen 

tyyliin sopiva ja bränditutkimukseni tuloksiin perustuva hyväksi todettu töiden 

yksityiskohtien korostaminen kuuluu viestintään.  

 

Brändin visuaalisen identiteetin suunnittelussa halusin ensimmäisenä tarttua 

väri- ja kuvamaailmaan. Koska luonto on yksi suurimmista taiteeni inspiraation 

lähteistä, luonnon sisällyttäminen brändin visuaaliseen identiteettiin tuntui 

luontevalta ja hyvältä ratkaisulta. Bränditutkimukseni osoitti, että luonto on hy-

vin yleinen fantasiataidebrändien elementti. Tutkimukseni brändeistä poiketen 

päätin lähestyä luonto aihetta eri tavalla. Koska kyseessä on fantasiapainottei-

nen brändi, myös luonnosta pyritään kaivamaan esiin yliluonnollinen ja mysti-

nen puoli. 

 

 Aloitin tämän ajatuksen käsittelyn pohtimalla, mikä luonnossa voi olla yliluon-

nollista. Ajatukseni siirtyi heti Fuego Fatuon nimen alkuperään – virvatuleen. 
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Oikeasti virvatuli ei ole yliluonnollinen asia, se on vain harvinainen ja epäta-

vanomainen. Tämä ajatus tuntui johtavan johonkin. Pohdin mikä on luonnossa 

epätavallista. Tällainen ajatuksenjuoksuni johdatti minut aiemmin tutkimukses-

sani käsittelemään violettiin väriin. Tämä johti minut tutkimaan violetin esiinty-

vyyttä luonnossa (kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Violetti väri luonnossa (Ylönen 2019) 

 

Katsellessani kuvia violetin luonnollisesta esiintyvyydestä luonnossa ajattelin, 

että kuvissani näkemät väriyhdistelmät olivat oikein kauniita ja oikein käytet-

tynä varmasti saisivat aikaan mystisen ja fantasiamaisen vaikutelman. Näin 

päädyin suunnittelemaan brändini värit (kuva 13). 

 

 

Kuva 13. Dragetarr brändin päävärit (Ylönen 2019) 
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Valitsin brändin väreiksi violetin ja purppuran, sekä niille sopivat neutraalit vä-

riparit. Pääväreinä käytetään kuvion vasemmassa ja oikeassa laidassa olevia 

värejä. Keskellä sijaitsevia värejä käytetään lisäväreinä harkitusti. 

 

Värien jälkeen siirryin kuvamateriaalin pohdintaan. Havainnointitutkimukses-

sani selvisi, että muiden fantasiataidebrändien kuvamateriaali on pääasiassa 

tuotekuvia. Näin tämä tulee olemaan minunkin brändini kohdalla. Aion myös 

käyttää alalle tyypillistä työvaiheiden valokuvausta ja keskeneräisten töiden 

esittelyä kuvin. Tämä vahvistaa mielikuvaa käsityöläisyydestä ja lisää kohde-

ryhmän tietoutta siitä työmäärästä, jonka tuotteiden eteen joutuu näkemään. 

 

Anna Goroun kuvamateriaalissa oli kuviin liitettyjä fantasia elementtejä. Tämä 

antoi minulle ajatuksen kuvamanipulaatiota vähätöisemmästä fantasiaele-

menttien sijoittelusta brändin kuvamateriaaliin. Esimerkiksi kivillä uskotaan 

olevan parantavia mystisiä voimia (Rajatieto 2017) ja yrtit voidaan liittää noi-

tiin. Esimerkiksi väriltään violetit ametisti ja laventeli sopisivat Dragetarr:n 

brändiin. Tämä toisi fantasiaa kuvasisältöön ja edellä mainitut esimerkit halut-

tua luontoa brändin kuvamateriaaliin. 

 

Pohdin myös brändin identiteettiin sopivaa typografiaa. Koska värit ja kuvasi-

sältö viestivät fantasiasta, ajattelin typografian voivan viestiä käsityöläisyy-

destä. Otsikoissa käytettäisiin käsin kirjoitetun näköistä fonttia, joka sopii brän-

din taiteen tyyliin. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä vaiheessa opinnäytetyötä palaan tutkimusasetelmani äärelle. Opinnäy-

tetyöni tarkoituksena oli löytää vastaus kysymykseen: minkälainen on fanta-

siataideyritys Dragetarr:n brändi. Painotuksen oli tarkoitus olla brändin visuaa-

lisessa identiteetissä. Lopputulos on kuitenkin painottunut brändin persoo-

naan. Kysymykseen ei siis vastattu suunnitellulla tavalla, mutta kysymykseen 

vastattiin. 
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Fantasiataidebrändi Dragetarr sijoittuu fantasiataidebrändien kentälle. Kilpaili-

joihin kuuluvat yritykset, joiden tuotetarjonnassa on fantasiataidenukkeja. 

Brändin liiketoiminta erottuu kilpailijoista tuotteen avulla, sillä yrityksen suun-

nitteleman tuotteen kaltaista tuotetta ei vielä löydy markkinoilta. 

 

Brändin missio on tuoda fantasiaa tähän maailmaan. Visiona on kehittää yri-

tyksen toimintaa sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaisi paljon aikaa vievien 

tuotteiden valmistuksen. Tästä seuraa entistäkin pidemmälle vietyjä ja aikaa 

vieviä tuotteita. Tämä nostaa tuotteiden hintoja, jolloin brändin identiteetin 

muuttaminen hintatasoltaan kalliimpia tuotteita vastaavaksi on todennäköistä 

ja toivottua. 

 

Brändin identiteettiin kuuluvat myös sen vahvuudet ja heikkoudet: Dragetarr:n 

heikkouksia ovat kokemuksen puute sekä uusi tuntematon brändi. Brändin 

vahvuuksia on kilpailijoista erottuva tuote, brändiosaaminen sekä graafisen 

suunnittelun osaaminen. 

 

Brändin tarina perustuu taiteilijaan, jonka taiteesta brändissä on kysymys. Ta-

rina kuvaa brändin sisällöksi fantasia maailmaa. Brändin synty on taiteilijan 

lapsuudesta, sillä sieltä asti hän on edustanut brändin piirteitä: käsitöitä, leluja 

ja fantasiaa, erityisesti lohikäärmeitä. 

 

Brändin persoona on positiivinen, fantasiaa, lohikäärmeitä ja leluja rakastava. 

brändin käytöksessä ja viestinnässä korostuu käsityö, positiivisuus ja fantasia 

sekä tuotteiden valmistuksen vaatiman taidon ja työmäärän esille tuominen. 

 

Brändin visuaalinen identiteetti ilmentää luontoa, fantasiaa ja käsillä teke-

mistä. Fantasiaa tuodaan esille brändin väreissä ja kuvien sisällössä. Brändin 

pääväreinä on violetti ja purppura sekä näihin sopivat neutraalit väriparit. Ku-

vien sisällössä fantasia näkyy fantasiaan yhdistettävien elementtien kautta. 

Nämä elementit pyritään ottamaan luonnosta. 

 

Visuaalisen identiteetin käsillä tekemistä korostava osa on typografia. Typo-

grafia suunnitellaan näyttämään ainakin osittain käsin tehdyltä. 
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Brändi ei kuulosta erottuvan kilpailijoistaan kovinkaan paljoa. Se kuitenkin si-

sältää kaikki tutkimiani fantasiabrändejä yhdistävät osatekijät: käsityöläisyys, 

fantasia ja luonto. Tästä voidaan päätellä, että brändin perusta on rakennettu 

alansa brändeille tyypillisellä tavalla. 

 

Vaikka sainkin opinnäytetyöni produktin myötä vastauksen tutkimuskysymyk-

seen, lopputulos ei vastannut suunniteltua. Työni alussa mainitsin, että brän-

dinsuunnittelu on tarkoitus painottaa visuaalisen identiteetin suunnitteluun, 

mutta lopputuloksessa ei ole paljoa visuaalista materiaalia.  

 

Pääkysymyksen lisäksi opinnäytetyöhöni kuului kaksi alakysymystä: ”Minkälai-

sia ovat fantasiataidebrändit?” ja ”Mikä on näille brändeille tyypillistä?”. Näihin 

kysymyksiin vastattiin havainnointitutkimuksella ja tarkat tutkimuksesta tehdyt 

johtopäätökset löytyvät osiosta: 6.7 Johtopäätökset fantasiataidebrändeistä. 

 

Opinnäytetyön alkuasetelma oli luoda alustava brändisuunnitelma ja -käsikirja. 

Lopputuotteena ei ole fyysinen brändikäsikirja, mutta kirjan sisältö on ole-

massa ja sitä on tarpeeksi toimiakseen brändin alustavana ohjenuorana brän-

din jatkokehitystä varten.  

 

 

9 TOIMENPIDE EHDOTUKSET DRAGETARR:LLE 

Uutta brändiä ylläpitäessä on muistettava, että brändin suunnittelun jälkeen 

kaiken toiminnan on tapahduttava brändin mukaisesti, jotta ihmisten mielikuva 

brändistä pysyisi selkeänä ja yhtenäisenä. Brändinrakennustyötä on jakset-

tava tehdä jatkuvasti, sillä brändi muodostuu ihmisten mieliin ajan kanssa. 

Ajan kuluessa myös uudet ihmiset kohtaavat brändin ja viestin on oltava heille 

yhtä selkeä kuin ihmisille, jotka kohtasivat brändin aiemmin. (Mäkinen ym. 

2010.) 

 

Aloittavana yrityksenä on pidettävä mielessä, että uudet ihmiset löytävät brän-

din jatkuvasti, mutta uusien ihmisten haalimista ei saa pitää brändin tärkeim-

pänä päämääränä. Tämä on yleinen virhe, johon moni brändi lankeaa. Miksi 
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asia on näin? Koska yksi brändin tärkeitä tehtäviä on vaalia sille uskollisia ih-

misiä. On tärkeää pitää huolta näistä ihmisistä ja palkita heitä heidän uskolli-

suudestaan. (Laakso 2004, 264–273.) 

 

Brändiuskollisuudella tarkoitetaan kuluttajan uskollisuutta brändiä kohtaan. 

Jos asiakas on uskollinen esimerkiksi vain fyysiselle tuotteelle, kyseessä ei 

ole brändiuskollisuus. Brändille uskollinen asiakas tarvitsee syyn vaihtaa brän-

diä ja kynnys vaihtaa sitä on korkea. Brändille uskollisia ihmisiä hyvin kohtele-

malla voi vähentää todennäköisyyttä brändin vaihtamiseen toiseen. Brändius-

kollisuudesta on jopa rahallista hyötyä, sillä brändille uskolliselle asiakkaalle 

on paljon helpompi ja kustannustehokkaampi myydä kuin uudelle asiakkaalle. 

(Laakso 2004, 264–273.) 

 

Brändin viestinnässä on hyvä ottaa huomioon, että nykypäivänä viestintä on 

vuorovaikutteista. Tästä syystä on tärkeää, että brändi elää vuorovaikutuk-

sessa kohderyhmänsä kanssa. Sosiaalinen media on yksi hyvä keino tämän 

vuorovaikutuksen ylläpitoon. Sosiaalisessa mediassa on hyvä ottaa huomi-

oon, että jos brändillä on monta kanavaa, eri kanaviin ei tule tuottaa päällek-

käistä materiaalia. Muuten yleisö kyllästyy saadessaan saman materiaalin mo-

nesta eri kanavasta. (Kortesuo, 2011.) 

 

On hyvä muistaa, että brändi ei ole koskaan valmis, se kehittyy ja muuttuu 

ajan kuluessa. Brändin alalla voi tapahtua muutoksia, teknologia kehittyy, kil-

pailijoiden ja kuluttajien toiminta muuttuu. Uudistumiskyky on brändille tärkeä 

ominaisuus. (Malmelin & Hakala 2007, 33.) Muutoksia ei tule pelätä, ne ovat 

luonnollisia. Muutoksissa on otettava huomioon muutoksen koko. Pienet muu-

tokset uudistavat brändiä, suuret muutokset muuttavat sitä. (Kortesuo 2011, 

31.) 

 

Joskus toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat hyvin nopeita, mutta 

mihinkään ei kannata reagoida hätiköidysti. Muutoksia kohdatessa on ensin 

päätettävä, tarvitseeko muutokseen reagoida ollenkaan. Riippuen muutok-

sesta, on pohdittava tarkkaan, vaatiiko muutos pienen muutoksen brändissä 

vai muuttaako se brändiä kokonaan. Muutos voi aiheuttaa jopa tarpeen luoda 

täysin uuden brändin. (Laakso 2004, 277.) 
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Tulevaan brändimateriaalin suosittelen sisällytettäväksi taidenukkejen oheen 

aitoustodistuksia. Taustatutkimusta tehdessäni törmäsin kirjaan, joka kertoo 

nukeista ja niiden keräilyharrastuksesta. Teoksessa oli monia asioita, jotka on 

hyvä ottaa huomioon Dragetarr:n toiminnassa. Robertson (2003, 8–10) kertoo 

kirjassaan Life Like Dolls, että aitoustodistukset ovat arvostettuja nukenkeräili-

jöiden keskuudessa. Niihin kannattaa siis panostaa.  

 

Muita Robertsonin (2003, 8–10) kirjassa mainittuja mahdollisesti hyödyllisiä 

huomiota on, että rajoitetut erät ja niiden osoittaminen numeroin sekä taiteili-

jan allekirjoitus, ovat aitoustodistuksen ohella osia, joita taiteilijoiden valmista-

missa nukeissa arvostetaan paljon. Myös nukkejen nimeäminen ja identiteetin 

luominen on arvostettua ja haluttua. Yksityiskohtaisuus ja realismi ovat erityi-

sesti aikuisyleisölle mieluisia ominaisuuksia. Robertson myös kuvaa nukenke-

räilijöiden unelmien maailmaa nukkemaiseksi – vakaaksi, muuttumattomaksi, 

kuolemattomaksi ja täydelliseksi. Pohdi sitä, onko Dragetarr:n maailman kehi-

tyttävä sellaiseksi. 

 

Koska henkilön rooli Dragetarr brändissä tuli niin yllätyksenä, suosittelen kiin-

nittämään jatkossa huomiota myös henkilöbrändäyksen ominaisuuksiin. Korte-

suo korostaa teoksessaan Tee itsestäsi brändi (2011), että inhimillisyys on hy-

väksi brändille. Inhimillisyys ja aitous puhuttelee ihmisiä. Kortesuo suosittelee 

myös, muiden hyvien alan tekijöiden esille tuomista, se ei ole keneltäkään 

mistään pois, päinvastoin. 

 

Henkilöbrändäykseen tutustumisen lisäksi suosittelen graafisten materiaalien 

suunnittelua. Heti yritystoiminnan alussa on hyvä, että brändillä on tunnistet-

tava visuaalinen identiteetti. 

 

Viimeisenä haluan mainita, että brändi ei ole koskaan valmis, ei myöskään 

asiantuntija. Itsensä kehittämistä on jatkettava tietoisesti jatkuvasti, jos ei ha-

lua jäädä jälkeen. Oman tietotaidon kehittäminen auttaa myös brändin kehittä-

misessä. (Kortesuo 2011, 64.) 
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10 POHDINTA 

Vaikka sainkin opinnäytetyöni produktin myötä vastauksen tähän kysymyk-

seen näytin kadottaneeni suunnittelemani prosessin matkalla. Työni alussa 

mainitsin, että työni pääpaino on produktissa ja työn tarkoitus ei ole sinänsä 

tuottaa uutta tutkimuksellista tietoa. Tästä huolimatta minulla on käsissäni 

opinnäytetyö, josta suurin osa on bränditutkimusta. Bränditutkimuksen laajuu-

den vuoksi produktin tekemiselle ei jäänyt juurikaan aikaa. 

 

Opinnäytetyön alussa esittelin opinnäytetyöprosessini suunnitellun aikajanan. 

Todellisuudessa en kyennyt toteuttamaan opinnäytetyötäni tässä suunnitel-

lussa aikataulussa, koska brändiaiheen tiedon keruu, havainnointitutkimus, 

sen materiaalin analysointi ja johtopäätöksien tekeminen veivät odotettua 

enemmän aikaa. Kun huomasin bränditutkimusta tehdessäni jääneeni aikatau-

lussa huomattavasti jälkeen, yritin tutkimuksen tuottaman tiedon analyysistä 

mahdollisimman suoriutua bränditutkimuksesta nopeasti. Tästä seurasi puoli-

huolimattomasti tehty analyysi ja tästä huolimatta aika ei riittänyt produktin te-

kemiseen suunnitelman mukaan. 

 

Opinnäytetyön alussa mainitsin, että brändikäsikirjan sisältö painottuisi brän-

din visuaaliseen identiteettiin, mutta todellisuudessa minulla ei riittänyt aika 

kattavan visuaalisen identiteetin suunnitteluun. Tästä syystä en kyennyt käyt-

tämään graafisen suunnittelun taitojani niin paljoa ja niin laajasti kuin olisin ha-

lunnut. En missään nimessä pidä tätä opinnäytetyötä sellaisena omien graafi-

sen suunnittelun taitojeni taidonnäytteenä kuin millaiseksi sen suunnittelin. 

 

Taustatutkimusmateriaaliin tutustumisesta lähtien, olen tutustunut tiedonke-

ruussa moneen lähteeseen, käyttämäni tiedon oikeellisuuden varmista-

miseksi. Tästä syystä pidän kirjoista tulkitsemaani tietoa ja kirjoittamaani teo-

riaa luotettavana läpi koko opinnäytetyön. 

 

Tutkimuksessani oli kaksi kulttuurisidonnaista seikkaa, joihin tuli kiinnittää 

huomiota. Anttilan (1996, 258–260) mukaan jokainen kuva, joka sisältää jon-

kun viestin on kulttuuri sidonnainen. Myös Ambrose ja Harris (2005, 105) 

muistuttavat teoksessaan, että värien tulkinta vaihtelee riippuen kulttuurista. 

Jaottelua tehdään esimerkiksi itämaiden ja länsimaiden välillä. Koska olen 
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ajallisesti ja kulttuurillisesti lähellä näitä tutkimiani länsimaisia brändejä, pidän 

tulkintojani luotettavana. Brändit olivat kotoisin Kreikasta, Espanjasta ja Aust-

raliasta. 

 

Kokemattomana tutkimuksellisena havainnoitsijana, huomasin hyvin pian tut-

kimuksen aloitettuani, että neutraalisti havaintojen tekeminen ei ole helppoa. 

Hyvin usein huomasin myös analysoivani tietoa mielessäni sen sijaan, että te-

kisin vain havaintoja. Muistiinpanojen tekeminenkin oli haasteellista. Havainto-

jen suuri määrä sai minut pohtimaan, mitä minun tulee oikeasti kirjoittaa. Tut-

kimuksen edetessä havainnointi ja muistiinpanojen teko kykyni kuitenkin kehit-

tyi ja työn tekeminen helpottui ja nopeutui. Kokemattomuuteni vuoksi voidaan 

kuitenkin epäillä havainnointitutkimukseni ammattimaisuutta ja luotettavuutta. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 105) mainitsivat teoksessaan, että sisällönanalyy-

sillä toteutettuja tutkimuksia kritisoidaan usein keskeneräisyydestä. Tämä joh-

tuu siitä, että tutkimuksen tulokset ovat olleet vain järjestettyjä tuloksia, koska 

ei olla kyetty muodostamaan miellyttäviä johtopäätöksiä. Mielestäni onnistuin 

tekemään tutkimuksestani tyydyttäviä ja luotettavia johtopäätöksiä. Tutkitta-

vien kohteiden määrän vuoksi voidaan toki kyseenalaistaa kuinka yleispäteviä 

johtopäätökseni voivat olla, mutta pidin tämän seikan mielessäni johtopäätök-

siä tehdessäni. 

 

Brändien analyysissä voidaan huomioida kulttuurierojen lisäksi sellainen 

seikka, että on mahdollista, etten ole ollut tutkijana täysin puolueeton ja neut-

raali. Havainnointeja, analyysia ja johtopäätöksiä tehdessä huomasin, kuinka 

vaikeaa oli pysyä neutraalina ja ammattimaisen analyyttisena. Monta kertaa 

huomasin kirjoittavani jotain, jonka ajattelin pohjautuvan tutkimustuloksiin, 

mutta asian tarkistettuani huomasin, ettei väittämäni ollutkaan totta, vaan se 

perustui omaan mielikuvaani. En tietenkään tarkoituksenmukaisesti jättänyt 

tällaisia väittämiä opinnäytetyöhöni. 

 

Opinnäytetyöprosessini aikana huomasin myös monta kertaa, että ymmärrän 

kyllä mitä brändi tarkoittaa, mutta en ole vielä täysin sisäistänyt sitä. Uskon, 

että termin sisäistäminen vaatii enemmän aikaa ja aiheen kanssa on oltava 

enemmän tekemisissä. Toivon, etten ole huomaamattani käyttänyt brändi ter-

miä väärin väärässä asiayhteydessä tai tarkoituksessa. 
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Opinnäytetyön tekeminen on monivaiheinen prosessi. Huomasin työn loppu-

vaiheilla, ettei prosessi tuntunut enää olevan hallinnassa. Huomasin tämän 

vähän liian myöhään. Jos työn loppuvaiheen ongelmat olisivat ilmenneet 

aiemmin opinnäytetyötä tehdessä, olisin varmasti saanut oikein paljon apua 

opettajiltani. 

 

Opinnäytetyö sai minut kokemaan tutkimuksellisen lähestymistavan hyödylli-

senä, kiinnostavana ja jopa mukavana. Olen hyvin iloinen tästä kehityksestä. 

Uskon, että tulen hyödyntämään vastaavanlaisia tutkimuksia myös tulevaisuu-

dessa oman alani töissä. Tästä syystä koen kasvaneeni tämän työn aikana 

tutkijana ja alani ammattilaisena paljon. 

 

Olen hyvin ylpeä ja iloinen työn aikana omaksumastani asenteesta, että kai-

ken tiedon oikeellisuus tulee tarkistaa muutamasta lähteestä tai vähintään sel-

vittää, että tiedon kirjoittaja on alan asiantuntija tai muu luotettava lähde. Opin-

näytetyön tehtyäni minusta tuntuu, että olen parempi lähteiden käyttäjä ja 

osaan olla kriittisempi. 

 

Ennen tätä opinnäytetyötä luulin ymmärtäväni brändin käsitteenä. Opinnäyte-

työn jälkeen tiedän tarpeeksi brändeistä, että tiedän sanoa, että en ymmärrä 

brändistä vielä tarpeeksi. Alun perin ajatukseni oli luoda opinnäytetyönä yrityk-

selleni graafinen ohjeisto. Olen iloinen siitä, että graafisen ohjeiston sijaan 

päätin yrittää brändiohjeiston tekemistä. Osaan tehdä graafisen ohjeiston va-

paa ajallani koulusta valmistuttuani, mutta en olisi oppinut näin paljoa brän-

deistä kuin opin tämän työn aikana, jos olisin jättänyt tämän työn tekemättä. 
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FANTASIATAIDEBRÄNDEJÄ 
 
Lista fantasiataidebrändeistä, joiden tuotetarjonnassa on fantasiataidenukkeja:  

- Anna Gorou Art (Anna Gorou Art 2019) 
- Cuarto (Cuartosdolls 2019) 
- FellKunst (FellKunst 2019) 
- Fuego Fatuo (FuegoFatuo 2019) 
- LisaToms (LisaToms 2019) 
- Lotuslina (Lotuslina 2019) 
- Nightswood (Nightswood 2019) 
- Riker Creatures (RikerCreatures 2015) 
- September Tales (September Tales 2019) 
- Wood Splitter Lee (Wood-Splitter-Lee s.a.) 

 

(Tutkimukseen valitut brändit on kirjoitettu bold-kirjainleikkauksella)  
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HAVAINNOINTI MUISTIINPANOT – KOHDE 1: Anna Gorou Art 
 

Taidebrändin nimi: Anna Gorou - art dolls (nimi tulee taiteilijan nimestä) 

Yrityksen lyhyt kuvaus: “Fantastic animals - handmade art dolls“ 

Slogan: “Create your own world” 

Alkuperä: Kreikka 

Kanavat, joissa taiteilijalla on materiaalia ja kuinka kauan hän on käyttä-

nyt kanavaa: Etsy (6kk), Instagram (6kk) 

Yrityksen tarina/kuvaus – pitkä tarina, tässä on pääkohdat: vanhoina ai-

koina ihmiset olivat lähempänä luontoa ja henget elivät kaikissa olemassa ole-

vissa asioissa. Henget pystyivät ihmeisiin ja ihmiset halusivat vangita heidät. 

Koska ihmiset eivät kyenneet vangitsemaan henkiä uni mestarit tulivat. He ky-

kenivät irtautumaan ruumiistaan unissaan ja he pystyivät kommunikoimaan 

näkymättömien asioiden kanssa. he pystyivät tuomaan olentoja rinnakkaisista 

universumeista, kuten henkiä ja maagisia eläimiä. Ihmiset olivat peloissaan 

tästä kyvystä ja uni mestarit katosivat maailmasta. Anna Gorou on yksi näistä 

uni mestareista. Hän pystyy kesyttämään henkiä ja maagisia eläimiä. Hän tar-

joaa kaikille mahdollisuutta saavuttaa taianomaisen toisesta ulottuvuudesta 

tulleen ilmapiirin. (Anna Gorou Art 2019.) 

 

 

Kuva 14. Kuvankaappaus Anna Goroun Etsy sivun pääkuvasta (Anna Gorou Art 2019) 
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Nettikauppa (Etsy): 

- Nimimerkki AnnaGorouArts 
- Nettikaupassa on tällä hetkellä 16 erilaista tuotetta. 
- Sivulla näkyy asiakkaiden antamia palautteita heidän ostamistaan tuot-

teista. Näissä näkyy tuoteen kuva, jota palaute koskee. Kaikkia tuot-
teita, jotka ovat palautteessa ei ole enää nettikaupassa. 

- Tuotetiedoissa mainitaan: käsintehty, materiaalit, koko 
- Joissakin tuotteissa on maininta tuotteen uniikkiudesta 
- Joissakin tuotteissa on maininta, että voit valita tuotteen silmien värin. 
- Sisältää maininnan, että tuote on vain aikuisille ja ei pesun kestävä 
- Yksi tuotteista on fanitaidetta, hahmo on elokuvasta, muut ovat taiteili-

jan omia hahmoja. 
- Kaupassa on yksi halloween aiheinen tuote 

 

 
Kuva 15. Kuvakollaasi Anna Goroun Etsy sivun kuvamateriaalista: yritystunnus, profiilikuva ja 

tuotekuvia (Ylönen 2019) 
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Instagram tili: 

- Nimimerkki: annagorouart 
- Profiilikuvana on yksi hänen nukeistaan 
- 3787 seuraajaa 
- 44 postausta 
- Tilin kuvaus: Creator of fabulous beasts. Living in Greece. Fairy lover. 

And little bit out of realty. ”I’m not crazy, my reality is just different than 
yours” 

- Suurin osa Instagramin kuvista ovat kuvia valmiista tuotteista. 
- Taiteilija on kahdessa kuvassa. 
- Moniin kuviin liitetty esimerkiksi keijuja ja perhosia. 
- Tuotekuvien lisäksi on kuvia taiteilijasta ja fantasia aiheesta 
- Kuvissa on paljon luontotaustoja. 
- Kuvien ohessa olevat tekstit ovat joko vain hashtageja, tuotteesta ker-

tovaa faktaa, mietelauseita, toteamuksia esim: halloween lähestyy, pi-
dän siitä mitä teen. 

- Esimerki mietelauseesta: “Because in the end we are all just dreamers 
in an endless universe”. Tämä on tuotekuvan ohessa. 

 

 
Kuva 16. Anna Goroun Instagram tilin kuvamateriaali kollaasi (Ylönen 2019) 
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HAVAINNOINTI MUISTIINPANOT – KOHDE 2: Fuego Fatuo Art 
 
Taidebrändin nimi: Fuego Fatuo - Nimi tarkoittaa virvatulta 
Nimimerkki: FuegoFatuo & fuegofatuoart 
Lyhyt kuvaus: Fantasy sculpts & creature art 
Alkuperä: Espanja 
Kanavat, joissa taiteilijalla on materiaalia ja kuinka kauan hän on käyttä-
nyt kanavaa: Blogger, Etsy (9v), 
Instagram (6v), Facebook (10v), YouTube (4v), Patreon, Twitter (5v) 
Taiteilijan tarina (kirjoitin ylös pääkohdat): Tarina kertoo, kuinka synty-
mänsä jälkeen taiteilija kidnapattiin keijujen toimesta. Myöhemmin keijut pa-
lauttivat hänet. Vaikka tämä olisi voinut olla traumaattinen lapsuuden koke-
mus, siitä seurasi enemmänkin vain pakkomielle keijumaailmaan ja fantasi-
aan, mystiikkaan ja yliluonnollisiin olentoihin. Ajan kuluessa taiteilija tutustui 
kaikkiin materiaaleihin oudoista olennoista, joita hän sai käsiinsä. Hän päätyi 
opiskelemaan kuvanveistoa Barcelonan yliopistoon. Nykyään hän yhdistää 
työnsä taiteilijana taikaolentojen kasvattamisen ja myymisen kanssa. Samalla 
hän unelmoi rauhanomaisesta tulevaisuudestaan, jolloin hän omistaisi oman 
yksisarvisfarmin vuorilla. (FuegoFatuo Etsy 2019.) 
 

 
Kuva 17. Kuvankaappaus Fuego Fatuon Blogger sivun pääkuvasta (Fuego Fatuo Creatures 

cabinet 2019) 

 

Koska Bloggerissa oli ilmoitus, että sivusto on työnalla, jätin sen sisältämän 

materiaalin toisarvoiseksi, sillä en tiedä onko siellä vanhentunutta tietoa. 

 

Nettikauppa (Etsy): 

- Kaupassa on ennakkotilattavia tuotteita ja heti ostettavissa olevia tuot-
teita 

- Tuotteina on fantasiataidenukkeja (16kpl) ja pinssejä (2kpl) 
- Tuotteiden hinta vaihtelee 9-900€ välillä 
- Tuotteista on tarkat materiaalitiedot 
- Käsintehty maininta 
- Tuotteissa on myös maininta, ettei kyseessä ole lelu vaan taide-esine, 

jota on käsiteltävä varoen 
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Kuva 18. Kuvankaappaus Fuego Fatuon Etsy kaupan pääkuvasta (FuegoFatuo Etsy 2019) 

 

 

Kuva 19. Kuvakollaasi Fuego Fatuon Etsy kaupan kuvamateriaalista (Ylönen 2019) 
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Facebook: 

- Pävitykset sisältävät mm. Etsy kaupan ilmoituksia, esimerkiksi saata-
villa olevista tuotteista tai ilmoituksia uusista tuotteista, 

- Harry Potter kuvissa on kommentteja matkasta tai Harry Potter maail-
maan sopiva kuvaus tai tarinankerrontaa 

- Päivityksissä on yleisesti hyvin vähän kommentteja (1-3), joissakin har-
voissa enemmän (n. 30) 

- Sivulla on 10 000 seuraajaa 
- Kuvien joukossa on paljon Harry Potter maailmaan liittyviä kuvia 

 

 

Kuva 20. Kuvakollaasi Fuego Fatuon Facebook sivun kuvamateriaalista (Ylönen 2019) 
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Instagram: 

- Instagramin tietolaatikko antaa ymmärtää, että sivu on taiteilijan (Alvaro 

Herranz) 

- Tietolaatikossa on Harry Potteriin viittaavaa asiaa (tupa ja hänellä on 

toinen Instagram tili, jossa on Potter fani materiaalia) 

- Seuraajia on yli 43 000 

- Instagramin postauksissa on paljon Potter aiheisia kuvia, joissa on 

yleensä kuvaan liittyvä teksti, jossa hän antaa ymmärtää kuin hän olisi 

osa tätä kyseistä  taikamaailmaa hän on myös tehnyt Potter aiheista tai-

detta, josta hän julkaisee kuvia profiilissaan (mm. niffler-nukke ja he-

voskotka). 

- Postatut kuvat ovat pääasiassa tuotekuvia erilaisissa ympäristöissä 

- Kuvissa ympäristönä toimii eniten luonto ja koti 

- Taiteilija näkyy itse monissa kuvissa 

- Uusista tuotteista postatessaan hän kertoo hahmon liittyvän tarinan 

- Kommenttien määrä vaihtelee 15-400kpl, ne ovat pääasiassa ihmisten 

ihastuneita reaktioita taiteilijan töihin 

- Coming soon - tyyppinen postaus on uusi  ja ainoa laatuaan 

 

 

Kuva 21. Kuvakollaasi Fuego Fatuon Instagram tilin kuvamateriaalista (Ylönen 2019) 
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YouTube: 

- Kuvamateriaali samankaltaista kuin muissakin medioissa 

- Esittelyteksti: Welcome to my chanel! If you love fantasy, magical crea-

tures and Harry Potter as much as I do, you are in the right place! 

- Vaikka hän on ollut YouTuben käyttäjänä 4 vuotta, ensimmäinen video 

on kolmen kuukauden takaa 

- Kanavalla on 11 videota 

- Kanavalla on 687 tilaajaa  

- Videoiden aiheina ovat: Harry Potter aiheiset tavarat ja matkat, omien 

tuotteiden esittelyvideot, videoita, joissa hän valmistaa tuotteita 

- Videoilla taiteilija puhuu espanjaa, niissä on englanninkielinen teksti 

- Videoiden alussa on yksilöllinen animaatio, jossa taiteilijan logon 

hahmo liikkuu ja lopussa brändin nimi tulee näkyviin 

- Tuotteiden esittelyvideoissa taiteilija käsittelee nukkeja, esittelee käytet-

tyjä materiaaleja ja niiden taivuttelu mahdollisuuksia. 

- Puhetyyli on hyvin arkipäiväinen. 

- Taustalla näkyy Harry Potter aiheista tavaraa ja taiteilijalla on Harry 

Potter fanipaita päällä 

- Eräällä videolla kuuluva taustamusiikin olen tottunut kuulemaan toisella 

YouTube kanavalla. Se kuulostaa mielestäni sopivalta johonkin jokapäi-

väiseen DIY kanavaan 

 

Patreon: 

- Esittelyteksti: Fuego Fatuo Art is creating Fantasy creature sculptures 

- Kuvamateriaali samanlaista kuin muissakin medioissa (hero- ja profiili-

kuva) 

- Kolme tasoa: 

1. work in progress (2$): pääsee näkemään luonnoksia ja keskeneräi-

siä töitä 

2. creature designer (10$): Pääsee käsiksi opetusmateriaaliin, kuinka 

valmistaa nukkeja ja edellisen tason palkinnot 

3. Woodface collector (95$): joka neljäs kuukausi saa yhden hänen 

nukeistaan, pääsee näkemään nukenvalmistus videoita ja lukemaan 

artikkeleja, lisäksi kaikki edellidten tasojen palkinnot  

- 35 henkilöä on maksanut hänen Patreonistaan 
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Twitter: 

- Esittelyteksti: Fantasy Sculptor, creature designer & Magizoologist. Pot-

terhead & proud Hufflepuff. Fostering sense of wonder since 1988 

- Kuvamateriaali samanlaista kuin muissakin medioissa (profiili- ja hero-

kuva) 

- Seuraajia 167 

- Twiittaukset mm. ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta ja pride, 

konsolipeleistä, päivityksiä tuotteiden myynnistä ja saatavuudesta, 

Harry Potter aiheisia kuvia ja kirjoituksia, tv ohjelmia, uudelleen twiit-

taus - poika hammaslääkärissä video 

- Enemmän muuta kuin fantasiataiteeseen liittyvää materiaalia 
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HAVAINNOINTI MUISTIINPANOT – KOHDE 3: Nightswood 

 

Taidebrändin nimi: Nightswood (nimi tulee taiteilijan sukunimestä - Ksheya 

Nightswood) 

Nimimerkki: NightswoodDolls 

Lyhyt kuvaus: The fantasy Art of Ksheyna Nightswood 

Alkuperä: Australia 

Kanavat, joissa taiteilijalla on materiaalia ja kuinka kauan hän on käyttä-

nyt kanavaa: Oma nettisivu, Patreon, Twitter (2v), Facebook, Pinterest, In-

stagram (2v), flickr, youtube. 

Taiteilijan tarina (hyvin pitkä tarina, olen kirjoittanut pääkohdat): Taiteilija 

tutustui taidenukke maailmaan ostettuaan kirjan Midsummer Night’s Faery 

Tale. Tämän jälkeen hän tutustui taiteilijoihin ja heidän töihinsä ja kiinnostui 

taidenukke alasta hyvin paljon. Hän on aina rakastanut fantasiaa ja hänen lap-

suutensa oli täynnä fantasia tarinoita ja elokuvia. Animella ja mangalla on ollut 

vaikutusta hänen taidetyyliinsä. 

 

Nightswood on maailma täynnä peikkoja, keijuja, maahisia ja monia muita 

olentoja. Se on taian ja lumottujen asioiden maailma. Nukkejen teko prosessi 

on taikaa itsessään, koskaan ei voi etukäteen tietää miltä nukke tulee lopulta 

näyttämään. Inspiraatio töihin tulee kansantarinoista, pohjoismaalaisesta my-

tologiasta, luonnosta ja vuodenajoista. 

Taiteilijaa kuvaavan tekstin lopussa: Have you seen the Fairies? They have 

always been there... even if you can ’t see them.. They are there.. they are 

just waiting.. . 

 

 

Kuva 22. Nightswoodin yritystunnus (Nightswood 2019) 
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Nettisivu: 

- Etusivulla on isolla valokuvia taiteilijan töistä 

- Etusivulla käsintehty maininta ja taiteilijan käyttämät materiaalit 

- Nettisivulla on galleria taiteilijan tekemistä töistä 

- Nuket on nimetty, kuvien ohessa on tietoja tuotteesta: koko, materiaali, 

vuosi, jolloin työ on tehty, status onko myyty vai myynnissä + hinta 

- Myynti tapahtuu nettisivun kautta, myynnissä on tuotteita ja kursseja 

- Nettisivulla on myös tietoa keskeneräisistä projekteista 

- Nettisivulla on blogi, blogissa on pääasiassa tuotteisiin ja toimintaan liit-

tyviä uutisia 

 

 

Kuva 23. Kuvakollaasi Nightswoodin tuotteista (Ylönen 2019) 

 

 

Kuva 24. Kuvankaappaus Nightswoodin Patreon pääkuvasta (Nightswood 2019) 
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Patreon: 

- Taso1: Pääsee näkemään kuvataiteen luonnos vaiheita, ja lukemaan 

Patreon blogia, saa kuukausittain värityssivun 

- Taso 2: Nukenteko prosessista kuvia, luonnoksia, materiaalia, jota ei 

julkaista missään muualla, saat ladattavat keijunsiivet + edellisen tason 

palkinnot 

- Taso 3: Saat kuukausittain pienen lahjan postitse, kortti, tarra jne. 

Pääsy ohjeisiin + kaikki edellisien tasojen palkinnot 

- Taso 4: Saa mahdollisuuden ostaa nukkeja, ennen kuin ne ovat kaik-

kien ostettavissa, 10% hinnasta pois kaikesta taiteilijan nettikaupassa, 

kun on ollut kuusi kuukautta tason 4 tilaaja + kaikki edellisien tasojen 

palkinnot 

- Taso 5: saat tilaustyönä tehdyn taideteoksen (kun olet ollut tämän ta-

son tilaajana väh. 3kk), pääsy kaikkiin salaisiin projekteihin, pääsy en-

simmäisenä ostamaan taiteilijan tuotteita ennen julkaisua + kaikki edel-

lisien tasojen palkinnot 

- Taso 6: Saat nuken kolmen kuukauden välein + kaikki edellisien taso-

jen palkinnot 

 

Twitter: 

- 102 seuraajaa 

- Twiiteissä kuvia keskeneräisitä ja valmiista töistä, uutisia, Patreon sisäl-

lön esittelyä 

- Postauksia n. kerran kuussa, joskus harvemminkin 

- Kuvamaailma samanlainen kuin muissakin medioissa 

 

Facebook: 

- Lyhyt kuvaus Facebookissa: OOAK Fantasy Art Dolls Hand-sculpted in 

Polymer clay by doll artist Ksheyna Nightswood 

- Kuvamateriaali samanlaista kuin muissakin medioissa 

- 3000 seuraajaa 

- keskimäärin 3–30 kommenttia julkaisua kohden 

- Facebookissa on hyödynnetty nettikauppa ominaisuutta (tuotteita voi 

ostaa Facebookin kautta) 

- Julkaisut ovat tapahtumista, joissa taiteilija käy myymässä tuotteitaan, 

ilmoitukset uusista tuotteista, kuvia keskeneräisistä töistä, Pateron pal-

kintojen esittelyä 

- Julkaisuissa on n. 7 kommenttia 

- Kommentit ovat kehuja kauniille taideteoksille tai taitavalle taiteilijalle, 

ihmiset kehuvat paljon yksityiskohtia 
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Pinterest: 

- n. 6900 katsojaa kuukaudessa 

- Kuvaus: I am an OOAK Fantasy Doll Artist, I create one of a kind hand 
sculpted polymer clay art dolls. 

- Postauksia valmiista ja keskeneräisistä töistä 
- Patreon ilmoituksia 
- Hän on jakanut postauksensa tauluihin: keijunuket, korut, peikko nuket, 

maalaukset jne. 
- Profiilikuvana on hänen tekemänsä nuken naama kuva 

 

Instagram: 

- 924 seuraajaa 

- Profiilikuvana on hänen tekemänsä nuken naama kuva 
- Nimimerkki nightswooddolls 
- Profiilin k uvaus: OOAK fantasy doll maker, watercolour artist and ob-

sessive fantasy & medieval inspired clothing creator! 
- Kuvia työvaiheista, tapahtumista 
- Ihmiset kommentoivat kauniita töitä 
- Keskimäärin pari kommenttia per postaus 

 

 

Kuva 25. Kuvakooste Nightswoodin Instagram postauksista (Ylönen 2019) 
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DRAGETARR:N TAIDE 
 

 

Kuva 26. Esimerkkejä Dragetarr:n taiteesta (Ylönen 2019) 


