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TIIVISTELMÄ
Opinnäytetyöni on kuvalahden uudistustyö. Suunnittelin ja toteutin Suomen Kennel-

liiton Koiramme-lehdelle uuden visuaalisen ilmeen, jonka toteutin aiemmin julkais-

tun numeron pohjalta.

Kirjallisessa osuudessa   selvennän suunnitteluprosessiani ja ratkaisujani,  

joita tein uudistustyöhön. Lisäksi käsittelen yleisesti aikakauslehtien rakennetta. 

Avainsanat: Aikakauslehdet, graafinen suunnittelu, konseptisuunnittelu. 

ABSTRACT
As my graduation project is reform work for magazine.  I designed a new visual look 

for Koiramme magazine of Suomen Kennelliitto. I designed new layout by already 

existing materials of magazine. 

In the written part of my graduation project I describe about the process of making 

a new layout for magazine and about the visual decisions I made during it. Besides I 

process generally structures of magazines.
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1.Johdanto

Opinnäytetyönäni suunnittelin Suomen Kennelliiton Koiramme -lehdelle uuden 
ulkoasun. Työn toteutin ennestään julkaistun numeron uudelleen suunnittelulla 
(numero on 10/2010 pääosin). Lehden toimitus lupautui mukaan projektiin 
palautteen antajana, jolloin he saavat päättää haluavatko ottaa konseptin käyttöön 
tai olla käyttämättä. Lehden suunnittelussa keskityin visuaaliseen ilmeeseen. 
Minulla ei ollut aikomuksena tuottaa lehdelle sisältöä tai miettiä muuta 
markkinointia. Koiramme-lehden ilmeen haluan uusia, koska lehdellä olisi suuri 
lukijakunta ja ulkoasussa on paljon parannettavaa, jotta se olisi luettavaa ja pärjäisi 
kilpailijoilleen.

1.1. Esikuvat ja lähteet 
Teoriaosuudessa käsittelen hyvän aikakausilehden rakennetta ja elementtejä, mis-
tä se syntyy. Päälähde kirjallisessa on Lasse Rantasen Mistä on hyvät lehdet tehty? 
Opinnäytetyössäni lähestymistapani on se, kuinka voin tehdä laadukkaan ja toteut-
tamiskelpoisen yhteisölehden.

1.2. Tavoitteet
Tavoitteenani on luoda mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava lehti, joka pys-
tyy kilpailemaan alansa harrastelehtien ja muiden viestintävälineiden kanssa. Lisäk-
si lehden on sovelluttava kaikenlaisille koiraharrastajille, kun lukijakuntaan kuuluu 
seurakoiraihmisistä metsästäjiin. Päätavoitteeni projektissa on kyetä luomaan leh-
ti, jonka pystyy toteuttamaan pieni toimitus. Omaan oppimiseen liittyvä tavoitteeni 
on, että oppisin kunnolla lehden konseptisuunnittelunprosessin.
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2. Kuvalehti viestintävälineenä
2.2. Lehden visuaalisuuden tehtävät
Rantanen määrittelee lehden visuaalisuuden kolmeksi tehtäväksi: myynti, opastus ja 
tarinan kerronta. Ensimmäisenä on myynti, joka herättää lukijan huomion ja kiin-
nostuksen sisältöä kohtaan. Lehden sisältöä myydään lukijalle kerta toisensa jäl-
keen. Myynti tehdään pääsääntöisesti visuaalisuuden avulla. Hyvä suunnittelija pys-
tyy moninkertaistamaan lehden huomioarvoa taitavalla kuvien, typografian, värien 
ja sivusommittelun keinoja käyttäen. Toisena on opastus, jonka tarkoituksena on 
ohjata lukijaa läpi sivujen ja auttaa häntä ymmärtämään näkemäänsä. Opastus ta-
pahtuu esimerkiksi typografian erilaisilla painotuksilla: kokokontrastit pääjutuissa ja 
pikkuartikkeleissa, väriaksentit, sekä fonttivalinnat. Kolmantena on tarinankerron-
ta. Sen on tarkoitus helpottaa tekstin ja tarinan ymmärtämistä. Siinä vaaditaan vi-
sualistilta kiinnostusta tekstiä ja sen syvempiä merkityksiä kohtaan. Sisäistetty tieto 
pitää välittää lukijalle visuaaliselle kielelle. Visualistin on siis osattava ohjata lukijaa 
mielikuvilla haluttuun suuntaan. Visuaalisilla ratkaisuilla täytyy olla sisältöön perus-
tuva syy. (Rantanen 2007, 33.)

2.4. Aikakausilehdet Suomessa
Jotta lehti voi kutsua itseään aikakausilehdeksi, on sen täytettävä seuraavat kriteerit. 
Sen on ilmestyttävä säännöllisesti ainakin neljä kertaa vuodessa. Lehti on sisällöl-
tään monipuolinen, huomioiden toki oman profiilinsa rajat. Lehti on tilattavissa tai 
se jaetaan osoitteen kera asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuen. Sisältö ei koostu 
pääasiassa tiedonannoista, hinnastoista tai mainonnasta. (Kivikuru 2003, 78.)

Aikakausilehtienkirjo on laaja.  Lehdet jaetaan kolmeen ryhmään: yleisölehdet, 
asiakaslehdet ja yhteisölehdet.  Lehdet määräytyvät lajityyppiinsä kohderyhmänsä 
ja suhteesta kaupallisuuteen omaan tyyppiinsä. (Rantanen 2007, 26.)

Yleisölehdet ovat suurelle yleisölle näkyvin lehtiryhmä. Tilattavat tai irtonumeroi-
ta ostettavat lehdet käsittelevät maailmaa ja elämää kaikilta mahdollisilta suunnilta. 
Lajityyppejä ovat mm. naistenlehdet, harrastelehdet, yleisaikakausilehdet, autoleh-
det, lemmikkilehdet, musiikkilehdet, nuorisolehdet ja urheilulehdet. Yleisölehdellä 
on ammattitoimitus. Se on yleensä lehtien julkaisutoimintaan erikoistuneiden kus-
tannustalojen tuotteita. (Rantanen 2007, 26.)

Asiakaslehtiä julkaisee muualla kuin lehtialalla toimiva yritys. Yritys katsoo viisaaksi 
julkaista lehteä asiakkaalleen tai  varteenotettaville asiakkailleen oman liiketoimin-
tansa tukemiseksi. Asiakaslehtiä ovat esimerkiksi Pirkka ja Yhteishyvä. (Rantanen 
2007,  28.)

Yhteisölehtiä ovat esimerkiksi järjestölehdet, ammattilehdet, henkilöstölehdet, tie-
dotuslehdet ja aatteelliset lehdet. Yhteisölehden tavoitteena ei ole välttämättä tuot-
taa voittoa. Niitä julkaistaan yhteisön toiminnan ja tavoitteiden tukemiseksi. Yleen-
sä ne ovat asiapitoisia julkaisuja. Ominaista yhteisölehdissä on, että niillä on harvoin 
suuria resursseja lehtensä tekemiseen. Toimitustyö tehdään usein omin voimin, il-
man ammattimaista toimitusta. (Rantanen 2007, 30.)

Aikakausilehti koostuu tekstistä ja kuvasta. Se toimii yhtä aikaa verbaalisella ja ku-
vallisella kielellä, jolloin siitä syntyy monimutkainen viestien ja niiden merkitysten 
verkosto. Teksti on toimituksellisen työn perusta. Kuvalehdessä se edustaa ajatus-
ta, ideaa, näkemystä ja sisältöä. Se vetoaa järkeen ja se luo lehden sielun. Kuva veto-
aa tunteisiin. Se viittaa tekstin päämerkitykseen kuin myös moniin sivumerkityksiin. 
Kuva tukee tekstiä ja antaa lisää sisältöä. Tekstin ja kuvan on ohjattava lukijan mie-
likuvaa haluamaamme suuntaan. Muotoilu ja sisällön taitto, visuaalinen kieli, yhdis-
tävät tekstin ja kuvan kokonaisuudeksi. Viesti on lukijalle ymmärrettävämpää, kun 
hän näkee sisällön lukemalla ja näkemällä. (Rantanen 2007, 18-19.)

Onnistuakseen julkaisussa lehdellä pitää olla tiukasti määritelty konsepti. Hyvä, 
määritelty konsepti koostuu yhdestä lyhyestä lauseesta, se on eräänlainen lehden 
slogan. Konsepti pitää näkyä jokaisessa suunnitteluvaiheessa, tyylistä paperin valin-
taan. Se ohjaa lehden määriteltyyn tavoitteeseensa ja luo selkeän tarinan. (Losows-
ki 2010, 11.)

2.1. Lehden visuaalinen tyyli
Lehden visuaalisuus on tuettava lehden journalistista tehtävää. Täytyy olla sisältö ja 
tarkoitus. Lajityyppi määrittelee lehden sisällön ja visuaalisuuden. Lehden tyyli laji-
tyypissään on oltava tunnistettava, mutta samalla oltava myös saman lajin edustajis-
ta erottuva. Rantasen mukaan visuaalinen tyyli muodostuu kaikkien näkyvien ele-
menttien muotoilusta. Numerosta toiseen näkyy typografian, värien ja tilan ennalta 
määritelty käyttö. Rantasen mielestä tärkein lehden persoonan rakentaja on typo-
grafia. (Rantanen 2007, 24.)

Olen samaa mieltä Rantasen kanssa, että typografia on tärkeimpiä persoonan ra-
kentajia, mutta mielestäni lehden persoonan rakentajia ovat lähes yhtä tärkeitä myös 
pienet yksityiskohdat, kuten sivunumerointi, artikkelitunnukset ja kuvitukset. Typo-
grafiset valinnat voivat olla hyvinkin saman kaltaisia lajityypissään, mutta pienet yk-
sityiskohdat ovat niitä, joilla vahvistetaan erottumista muista. 

Lehdissä toimii elokuvan ja näytelmän draama. Lukijalle on tärkeää kuinka lehti 
toimii kokonaisuutena. Lehteen voidaan rakentaa dramaturgisia odotuksia. Ranta-
sen määrittelemät kohtaukset (artikkelit, osastot) luovat lehdelle rytmiä ja rytmistä 
syntyy jännite. Lukija haluaa tuttujen asioiden vilinässä nähdä myös yllätyksiä, jot-
ka saadaan tutun ja yllättävän vaihtelulla. Lehden tehokkuus ja voimakkuus perus-
tuu kokonaisvaltaiseen elämykseen: se miten teksti, kuvat ja taitto toimivat yhdessä. 
(Rantanen 2007, 22.)
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Lehtityypeissä Koiramme-lehti kuuluu selkeästi yhteisölehtiin, koska sillä on pie-
ni toimitus, joka ei, ainakaan täysin, koostu lehtialanammattilaisista ja lehti on Suo-
men Kennelliiton jäsenille tarkoitettu. Muita yhteisölehteen viittaavia piirteitä ovat 
se, ettei heillä ole ammattikuvaajia käytössään ja sisällöltään se on suurimmaksi 
osaksi asiapitoinen lehti. 

Koiramme-lehdellä taitto on ulkoistettu. Taiton käsittääkseni toteuttaa lehdelle itse 
painopaikka. Toivoisin Koiramme-lehden harkitsevan mahdollisuutta palkata leh-
delle oma taittaja, sillä taittaja on mielestäni se joka pystyy hallinnoimaan lehden 
kokonaisuutta visuaalisesti. Kun lehdellä olisi oma taittaja, kykenisi hän paneutu-
maan lehden sisältöön ja luonteeseen. Yhteistyökykyinen taittaja pystyisi vaikutta-
maan ja ehdottamaan sisällöllisiä ratkaisuja esim. tekstinmäärään ja kuvavalintoihin 
heti lehdenteon prosessin alkuvaiheessa. Ja kun lehteen on luotu selkeä ja riittävis-
sä määrin joustava konsepti, voi taittaja keskittyä luomaan hyvää ja toimivaa yhtei-
sölehteä. Nyt kun taitto toteutetaan toimituksen ulkopuolella, antaa se vaikutelman, 
että lehti tehdään vain, jotta se on olemassa. Ei ajatella lehden arvoja ja ideologioita. 
Ei siis paneuduta itse sisältöön, jonka pohjalta pitäisi visuaalinen ilme heijastua. Ei-
vätkä nuo sisällölliset seikat aiemmissa numeroissa näykkään.
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3. Tietoa Koiramme-lehdestä

Koiramme-lehti on perustettu vuonna 1896. Lehti postitetaan jokaiselle Suomen 
Kennelliiton jäsenelle kymmenen kertaa vuodessa. Lehden sisällön laajuus on  
n. 1000 sivua vuodessa ja levikki on 123 639 kpl (LT 2/2008). (Suomen Kennelliit-
to 2010.)

Koiramme-lehti ottaa kantaa paremman koiranpidon puolesta. Se seuraa koiri-
en terveyttä, lainsäädäntöä ja koiraverotusta. Lehti raportoi näyttelyistä ja kokeis-
ta. Se myös käsittelee ajankohtaisia asioita ja alan muotivirtauksia. Koiramme-lehti 
uutisoi alan suurimmat tapahtumat sekä kertoo koiraharrastuksesta monipuolisesti. 
(Suomen Kennelliitto 2010.)

Kohderyhmästä 62 % on naisia. Lehteä lukee kaikki ikäryhmät, mutta lukijoista yli 
puolet on alle 40-vuotiaita. Lukijoista kaikki väestöryhmät on edustettuina: Suur- 
Helsingin alueella lukijoista asuu 14 %, maalla 36 % ja kaupungeissa sekä taajamis-
sa 50 %. Lukijoista 49 % harrastaa koiranäyttelyitä, 22 % metsästystä, 13 % agilitya 
(TEST Oy toukokuussa 2005). Lehti on siis tarkoitettu koiraomistajille, jotka ovat 
valmiita panostamaan harrastukseensa ja välittävät lemmikistään. (Suomen Kennel-
liitto 2010.)

Lukijakuntaa ajatellen lehdenarvot mielestäni ovat: koirien hyvinvointi, erilaiset 
koiraharrastukset, koirat, koiramaisuus ja koirien terve jalostus. Lehti on ajankoh-
tainen tiedonlähde koiraharrastuksista. 

3.1. Kilpailijat
Suomessa on jonkin verran pieniä koiraharrastelehtiä, kuten Koirafanitus ja Canis. 
Monilla roduilla on myös oma jäsenlehti, mutta kyseessä ovat hyvin pienet julkaisut.

Ulkomailla varteenotettavia koiralehtiä ovat mm. Modern Dog (USA), Your Dog 
(Iso-Britannia), Härliga Hund (Ruotsi) jne. Mutta ulkomaisissa lehdissä hallitseva-
na tekijänä on sekavuus taitossa. Lehdissä ei ole kunnon yhtenäistä linjaa ja ne ovat 
visuaalisesti levottomia. 

Suomessa pahin kilpailija on Koirat-lehti, sillä taitollisesti se on laadukkain ja visu-
aalisesti suunniteltu aikuiseen makuun. Kilpailutilanteessa Koiramme-lehden etu on  
sisällön runsaus ja laajuus. Koirat lehti kertoo hyvin tiiviisti koirista. Lisäksi Koirat-
lehti on kohderyhmältään enemmänkin suunnattu harraste- ja näyttelyharrastuksiin 
sekä kaupunkilaisille. Voisi sanoa, että Koirat-lehti on suunnattu erityisesti naisille, 
kun taas Koiramme-lehdellä olisi laajempi lukijakunta.
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4. Koiramme-lehden uudistustyö

Koiramme-lehden uudistustyön aloitin perehtymällä sen aiempiin numeroihin ja 
listaamalla mitä pitää parantaa tulevaan lehteen.

Typografia:
• Leipäteksti pienemmäksi ja luettavammaksi. 
• Leipätekstin asetuksiin muutoksia, jotta ei ole  

esim. liikaa tavuviivoja ja reikäistä, eikä fontti noin suurta.
• Orpojen ja leskien välttäminen leipätekstissä.
• Otsikointiin selkeä hierarkia ja yhtenäisempi tyyli.
• Nostot käyttöön.
• Uudet, kauniimmat ja ilmeikkäämmät fontit käyttöön.
• Typografiaan enemmän ilmettä.

Gridit:
• Selkeämmin oma gridijärjestelmä pikkujutuille ja oma pääartikkeleille.
• Gridi ei saa kesken jutun vaihtua esim. kolmepalstaisesta kahteen palstaan.
• Palstojen väliin vähemmän tilaa.
• Reunoihin enemmän valkeaa tyhjää tilaa.
• Enemmän tyhjäntilan hallittua käyttöä. Luo raikkautta lehteen.

Kuvat:
• Hyödynnettävä enemmän tekstin ja kuvan välistä suhdetta luoden tarinaa. 
• Huomioitava kuvien laatu.
• Kuviin nostettava suurempi huomioarvo. Niille annettava enemmän tilaa.
• Kuvan pinta-ala suuremmaksi suhteessa tekstiin. 

•	 Visuaaliset	elementit:
• Selkeät yhtenäiset osastotunnukset
• Yhtenäinen tyyli infolaatikoille ja kainalojutuille.
• Uusi artikkelinlopetus symboli
• Sommittelussa enemmän huomioitava lukijan katseensuunta.
• Värien käyttö selkeämmäksi.
• Elementeille enemmän omaa tilaa

Kansi:
• Logo tähän päivään sopivammaksi
• Otsikoinnit typografisesti kauniimmiksi ja selkeä hierarkia
• Kansi erotuttava selkeästi kilpailijoistaan ja muutenkin mielenkiintoisemman 

näköiseksi.
Esimerkki 1:

Koiramme-lehden  
10/2010 sivuja.
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Listaus osoittaa sen, että Koiramme-lehdelle olisi tarpeen uudistustyö.  Konsepti-
suunnittelussa pyrin, että kaikki parannukset tehdään, niin jotta ne olisivat oikeasti 
mahdollista toteuttaa pienessä toimituksessa. 

Mykkänen toteaa, että yhteisölehden avulla ihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa toistensa ja ulkopuolisen kohde- ja yhteistyöryhmien kanssa. Viestinnän avul-
la yhteisöön kuuluvat perehdytetään tavoitteisiin ja toimintaan. Yhteisön kannal-
ta tärkeisiin toimijoihin yritetään vaikuttaa (Mykkänen 1998, 12). Mielestäni nämä 
eivät toteudu Koiramme-lehdessä. Viesti saattaa toimia toimituksen ja Kennelliiton 
työntekijöiden sisällä. Mutta ulkopuolisille kohderyhmille lehti jää etäiseksi, sillä 
viesti ei ole selkeää, sillä sitä ei ole jäsennelty kunnolla ja visuaalisesti lehdessä ei ol-
la ajateltu kohderyhmiä. Koiramme lehden pitäisi profiloitua paremmin, jotta vies-
tintä toimisi ja kohderyhmät myös hyödyntäisivät viestintää. Visuaalisesti lehden on 
oltava suunnitelmallisempaa ja harkitumpaa.

4.1. Formaatti ja lakana
Asiakkaan toivomuksesta pidin formaatin alkuperäisessä. Eli sivun koko on  
210 x 297 mm. 

Lakanassa (esimerkki 2) näkyy alustava taittosuunnitelma. Siihen havainnoin kar-
keasti kuvien sommittelun ja pystyin arvioimaan millainen rytmi on tulossa visu-
aalisilla muutoksilla. Itse juttujärjestykseen en halunnut kovinkaan puuttua, kun 
keskityin vain visuaalisenpuolen uudistustyöhön. Rytmiä pystyn luomaan lehteen 
artikkelin pituuksilla, kuvankokojen vaihteluilla ja valkoisen pinnan hallinnalla eli 
katson missä käytän paljon kuvia ja tekstipintaa ja mihin annan valkoisen tilan hal-
lita kokonaisuutta. Lakanan avulla pystyin ennakkoon huomioimaan katseen suun-
taa ja ajattelemaan kerrontaa aukeamittain. Lakanan avulla selkeni kokonaisuus. 
Pystyn ennakoimaan, kuinka lähestyn ja taitan kutakin aihetta. Lakanan tarkoituk-
sena on siis auttaa hallitsemaan paremmin kokonaisuutta.

Tällä hetkellä lehti on hengetön. Hengettömyydellä tarkoitan sitä, että lehdestä on 
tullut vain mainosten sijoittelupaikka. Mainokset vievät suuremman huomion itse 
lehden sisällöstä. Sisältö häviää visuaalisessa mielenkiintoisuudessaan mainoksille, 
joka on selkeä merkki siitä, että taitossa on menty väärään suuntaan.

Losowskin mukaan lehden lukeminen on kuin matka, mutta lukija ei saisi missään 
vaiheessa tuntea yksyneensä (Losowski 2010, 43). Vanhassa Koiramme-lehdessä on 
eksymisen vaara, kun taitonelementit eivät ole selkeä kartta.

Taitolle pyrin luomaan rytmiä artikkelipituuksien vaihteluilla. Pikkujutuille varasin 
vähemmän tilaa ja pääjutuille annoin kahdesta aukeamasta neljään aukeamaan riip-
puen sisällönmäärästä ja aiheenmerkittävyydestä.  Rakenteessa pyrin korostamaan 
kolmiosaisuutta eli lehdessä olisi selkeästi alkuosa, keskikohta ja loppuosa. Alku-
osassa olisi lyhyehköjä juttuja, kuten pääkirjoitukset ja kahden aukeaman mittainen 
pääjuttu. Keskikohta valtaa pidemmät pääjutut, ja lopussa on pienet jutut valloillaan 
selkeästi, kuten Koirauutiset ja Nuorten palsta. Mielestäni tulevaisuudessa lehdes-

Esimerkki 2:
Koiramme-lehden  
osanen lakanasta.
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sä pitäisi näkyä kolmiosaisuus selkeämmin, niin että alussa ja lopussa olisi selkeästi 
pikkujuttuja enemmän ja keskiosa olisi annettu tärkeille pääjutuille.

Sommittelussa pyrin tarkemmin huomioimaan, kuin aiemmissa numeroissa lukijan-
katseensuunnan eli ajattelin taittoa aukeamittain ja sijoittelin merkittävimmät ele-
mentit yleensä oikeaan yläreunaan, johon katse suuntaa ensimmäisenä. Huomioin 
kuvissa niiden elementtien liikkeensuunnan ja sommittelin, niin että  liikkeensuun-
nat tukivat kuvienrakennetta. Esimerkiksi kuvissa katsoin koirien tai ihmisten kat-
seen suunnan niin, etteivät ne sivunpinnasta katsoneet poispäin vaan sisälle aukea-
maan. Lisäksi halusin antaa elementeille omaa tilaa elää, jottei sommitelma olisi 
ollut tunkkainen ja olemukseltaan sellainen, että elementit olisi tungettu väkisin lii-
an pienelle alueelle. 

4.2. Gridit
Gridit erottavat sivun pinta-alasta marginaalit, palstat, otsikoiden sekä kuvien pai-
kat. Lehdet vaativat joustavamman taittopohjan, jotta eritasoisten tekstien infor-
maatio välittyy ja sisältö on selkeästi jäsennelty. Gridien avulla pystytään luomaan 
yhtenäinen tyyli (Lukkarila 2001, 99). Mielestäni gridiä ei pidä noudattaa orjallises-
ti sivusta sivulle. Gridijärjestelmää rikkomalla pystyy luomaan taitosta vaihtelevaa ja 
luomaan yllätyksiä lukijalle.

Gridjärjestelmän luoja, Josef Müller-Brockman sanoo, että gridien avulla suunnitte-
lija osoittaa osaamisensa rakenteellisessa ja järjestelmällisessä suunnittelussa ja pys-
tyy luomaan materiaalia, joka toimi tulevaisuudessakin. Hänen mielestään suun-
nittelijantyö on oltava selkeästi ymmärrettävissä, objektiivinen, käytännöllinen ja 
pohjautua esteettisesti kauniisiin matemaattisiin ratkaisuihin. Ennen kaikkea gri-
dien avulla työskentely mahdollistaa työn kuuluvan universaalienlakien alaiseksi. 
(Müller-Brockmann 1996, 10.) Minulle Müller-Brockmanin gridinkäytön ajatus-
maailma on liian matemaattinen. Siinä on vaarana se että ilmaisusta tulee jäykkää 
ja tylsääkin. Itse haluan suunnittelussa näkyvän tietty inhimillinen kosketus. Var-
sinkin Koiramme-lehdessä, joka käsittelee nimenomaan koiran hyvinvointia, antaa 
helpommin lähestyttävän vaikutelman, kun gridijärjestelmä on suunniteltu riittävän 
joustavaksi.  Minulle on oleellisempaa, että viivasto on kauniin näköistä, teksti juok-
suttuu palstoihin siististi ja tyhjää tilaa palstojen ympärillä on riittävästi. 

Losowskille gridit ovat näkymättömät rajat, jotka pitävät kuvat ja tekstin asemis-
saan. Lehden visuaalisen suunnittelun kieli ovat kuvat ja teksti. Gridit koostuvat 
kahdesta elementistä: horisontaalisista ja vertikaaleista viivoista. Horisontaaliset vii-
vat ovat pääsääntöisesti tarkoitettu ohjaamaan tekstilaatikoita, kuvia ja määrittä-
mään typografian peruslinjan. Vertikaalit viivat määrittävät palstojen paikat sivulla. 
(Losowski 2010, 59.) Minulle gridit ovat esineen olemuksen määrittelijöitä. Gridit 
on se, millä saadaan lehdestä lehtimäinen. Ne myös määrittelevät palstamäärillä kir-
jat ja sanomalehdet.

Varsinaisen työn aloitin gridien laatimisesta, sillä ne ovat taittamisen runko. Kon-
septiin otin käyttöön 4-, 3-,  ja 2-palstaisen gridijärjestelmän. Palstajaoilla pystyn 
lukijalle selkeyttämään artikkeleiden hierarkian. 3-palstajärjestelmää käytetään pää-

jutuissa (esimerkki 3), 2-palstaa käytetään kolumnityyppisissä artikkeleissa (esi-
merkki 4) ja 4-palstaa käytetään Koirauutisissa, Karvaisessa pörssissä ja Suomen 
Kennelliitto tiedottaa -osiossa (esimerkki 5).

Esimerkki 3:
3-palstajärjestelmä.

Esimerkki 4:
2-palstajärjestelmä.

Esimerkki 5:
4-palstajärjestelmä.
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Aluksi suunnittelin mukaan myös 2-palstalle vaihtoehtoja (esimerkki 6). Mutta 
Ojapelto vihjasi, että gridijärjestelmä olisi ollut silloin sekava (Ojapelto, 2011). Tar-
kemmin mietittyäni olen samaa mieltä, sillä lukijalle olisi ollut hämmentävää jos 
olisin pääjutuissa käyttänyt  kolumnijutuille määriteltyä 2-palstajärjestelmän kal-
taista palstajakoa. Lukija ei olisi tiennyt lukeeko pääartikkelia vaiko kolumnia (esi-
merkki 6). 

Aikaisemman lehden palstaväli on liian suuri. Se vaikeuttaa sujuvaa lukukokemusta, 
kun katse ikään kuin pysähtyy, kun pitäisi siirtyä lukemaan viereistä palstaa.  Jotta 
katseenkulku olisi soljuvaa tiivistin palstaväliksi 2,5 mm, kun ennen se oli 5 mm. 

Palstojenleveyksiä määriteltäessä täytyi huomioida, ettei yhteen riviin tule liian pal-
jon tekstiä. Liian leveän palstan seurauksena tekstin lukeminen on hidasta, kun jou-
tuu etsimään kulloisenkin rivin alkua. Uudistetussa lehdessä kapeimman palstan 
merkki määrä on n. 28, keski-kokoisen palstan merkkimäärä on n. 39 ja leveimmän 
palstan merkkimäärä on n. 64.

Luodakseni lehteen raikkautta määrittelin tyhjää tilaa reunoihin hiukan enemmän. 
Lisäksi suurempi tyhjätila helpottaa lehden pitämistä käsissä, kun sormet eivät  
sijoitu tekstin päälle. Tyhjää tilaa voidaan käyttää aktiivisena toimijana sivulla. Li-
säksi valkoinen tila antaa levähdyspaikkoja taitossa. Ennen reunojentila oli sisäsivul-
la 13 mm, ylhäällä 15 mm, ulkosivulla 15 mm ja alasivulla 20 mm.  Uudistetun leh-
denmitat ovat: sisäsivuilla 19,5 mm, ylhäällä 23 mm, ulkosivulla 21 mm ja alasivulla 
22 mm (esimerkki 7).  

Minulle tyhjäntilan hallittu ja tarkoituksenmukainen käyttö on julkaisusisällön 
kunnioittamista, koska valkoisella tilalla voidaan nostaa asioita esille, esim. Koiram-
me-lehdessä Pääartikkeleiden ympärille on määritelty runsaasti tyhjää tilaa. Näin 
lukija huomaa, että otsikolla on tärkeä tehtävä taitossa. Tyhjäntilan käyttö määrittää 
myös julkaisun persoonallisuutta, se kuinka paljon halutaan luoda tyhjää pintaa tait-
topohjalle antaa vaikutelman esim. lehden arvokkuudesta ja tyylikkyydestä. Mutta 
on silti jännittävää, kuinka ihmiset pelkäävät kyseistä tyhjää, valkoista tilaa. Kenties 
se on merkkihiljaisuudesta, jota ei mukamas saisi olla sanapainotteisissa materiaa-
leissa. 

Esimerkki 6:
Hylätyt palstajaot.

Esimerkki 7:
Uudistetun lehden  
reunojen tyhjätila

23 mm

22 mm

Ulkosivu
15 mm

Sisäsivu
19,5 mm
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4.3. Typografia
Hyvä typografia on ympäristönsä kaltainen. Se vaikuttaa mielialaan, mielipiteisiin 
ja se auttaa keskittymään ilman että sitä havaitsee. Typografialla on suuri vaiku-
tus siihen, mitä ajattelemme ja millaisen kuvan saamme lehdestä. (Losowsky 2010, 
49.)  

Minulle hyvä typografia on hyvää viestintää ja graafista suunnittelua, kun asiat ovat 
sommiteltu niin, että lukija ymmärtää viestin. Lehden typografiasta saadaan kiin-
nostava ja persoonallinen kirjainten välisillä kontrasteilla. Sivusta tulee mielenkiin-
toinen, erottuva ja typografialla arvotetaan elementit lukijalle. Taittamisessa tekstiä 
muotoillaan kuvalle sopivaksi, jolloin ne kertovat yhdessä tarinaa. 

Tämän hetken Koiramme lehden typografiassa ei olla arvotettu selkeästi elementte-
jä lukijalle. Esimerkiksi kolumniteksteissä on sama leipätekstityyli kuin pääjutuissa, 
eikä teksti ja kuva tee yhteistyötä. Koiramme-lehti koostuu yleensä 136 sivusta, jos-
kus enemmänkin, joten on tarpeen että pienemmät jutut erotetaan pääjutuista eri-
laisella leipätekstityylillä.

Vaikuttaa, että nykyisessä Koiramme-lehdessä olisi käytetty otsikoinnissa Arial –
fonttia ja leipäteksteissä Times New Romania. Nämä fontit ovat erittäin käytetty-
jä ja persoonattomia fontteja. Lehdessä ei toteudu Lukkarilan määrittämä onnis-
tuneen ulkoasun perustaa eli oikeanlaisen yhtenäisyyden ja eroavaisuuden suhteen 
löytäminen (Lukkarila 2001, 80).

Typografian halusin soveltuvan monentyyppisille artikkeleille ja laajalle lukijakun-
nalle, samalla luomaan lehdelle oman persoonallisen ilmeen. 

4.3.1. Leipäteksti
Losowskyn mukaan on kaksi tapaa valita fontti; ensimmäinen on räjäyttää visuaa-
liset elementit suoraan lukijalle niin, että se muuttaa lukijan käsitystä lehdestä täy-
sin. Toinen tapa on luoda typografia enemmänkin taustalle, johon eivät monetkaan 
lukijat kiinnitä huomiota (Losowsky 2010, 49). Koiramme-lehteä ajatellen jäl-
kimmäinen vaihtoehto on selkeästi parempi, sillä Koiramme-lehti on asiallinen ja 
asiapitoinen lehti. Viesti täytyy olla varmasti ymmärrettävissä. Ensimmäisessä vaih-
toehdossa on sekin ongelma mielestäni, että vaikka työ olisi hienosti ja kokeilevas-
ti toteutettu, niin siinä ei katsoja saa viestiä hankittua helposti. Se ei välttämättä ole 
enää viestintää. Tietenkin on hyvä, että tehdään kokeellista suunnittelua, jotta suun-
nitteluun löydetään uusia näkökantoja, mutta sen kaltainen suunnittelu sopii hyvin 
harvalle lehdelle.

Koiramme-lehdessä käsitellään aika paljon vakavia aiheita. Lisäksi lehdessä tekstiä 
on todella paljon. Varsinkin Koiramme-lehden leipätekstin typografian muotoilu ei 
saa viedä huomiota itse luettavuudesta. 

Leipätekstiksi kokeilin ensimmäiseksi Andrian Frutigerin suunnittelemaa font-
tia (MyFonts 2011) Serifaa ja PMN Caeceliaa, jonka on suunnitellut hollantilainen 
Peter Matthias Noordzij (Linotype 2011). Kyseessä ovat egyptienne-ryhmään kuu-
luvat fontit. Mielestäni ne ovat leipätekstinä vaikeasti  ja raskaasti luettavissa, sillä 
kirjaimissa on voimakkaat päätteet ja x-korkeus on suuri, jolloin ne eivät luo kovin 
kaunista harmaata pintaa palstoille. Leipätekstinä voimakkaat muodot eivät myös-
kään sovellu lehdenkuvien kanssa yhteen.

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elokuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo 
sinällään suuri tapahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, kleinspitz Antii oli kuten aina 
mukana kaikissa perheen touhuissa. Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissareissullekin vaati 
aina saattajan mukaansa.

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elokuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo 
sinällään suuri tapahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, kleinspitz Antii oli kuten aina 
mukana kaikissa perheen touhuissa. Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissareissullekin vaati 
aina saattajan mukaansa.

Adobe Jenson Pro Roman, joka pohjautuu Nicolas Jensonin ja Ludovico degli Ar-
righin alkuperäisiin kirjaimiin (Typekit 2011). Fontti on renessanssi antiikva. Siinä 
näkyy kalligrafiset piirteet, kuten linjojenpaksuusvaihtelu, jonka vuoksi Adobe Jen-
son Pro tuntuu hivenen vanhahtavalta ja liian hienostuneelta kyseiseen lehteen. (It-
konen 2004, 21.)

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elokuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo sinällään suuri tapahtuma. 
Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, kleinspitz Antii oli kuten aina mukana kaikissa perheen touhuissa. Mihinkään se ei 
koskaan lähtenyt yksin, pissareissullekin vaati aina saattajan mukaansa.

Bembossa, joka pohjautuu Griffonin leikkaamaan Aldus antiikvaan 1490 (Itkonen 
2001, 22). Siinä x-korkeus on korkeudeltaan sen verran suurta, että se loisi sopivaa 
arkisuutta lehteen, mutta muuten kirjaintenkaarret ovat liian siroa, joten katoaisivat 
painetussa tuotteessa. 

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elokuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo sinällään suuri 
tapahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, kleinspitz Antii oli kuten aina mukana kaikissa perheen touhuissa. 
Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissareissullekin vaati aina saattajan mukaansa.

Esimerkki 8:
Serifa

Esimerkki 9:
PMN Caecelia

Esimerkki 10:
Adobe Jenson Pro

Esimerkki 11:
Bembo
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Monien kokeilujen jälkeen päädyin Adobe Caslon Pro Regulariin, jonka lähtökoh-
tana on ollut William Caslonin leikkaukset vuosina 1720-1766 ja, jonka tähän päi-
vään piirtänyt on Carol Twombly 1989 (Itkonen 2004, 25-26). Fontin x-korkeus 
on sen verran korkea, että palstaan teksti juoksettuu siististi. Fonttia on miellyttävää 
lukea, kun se luo kauniin harmonisen harmaan pinnan. Lisäksi fontin neutraalius, 
klassiset muodot sopivat monien fonttien kanssa yhteen ja Adobe Caslon Pro:lla on 
laaja fonttiperhe, johon kuuluu runsaasti erilaisia paksuusvaihtoehtoja.

Aiemmissa Koiramme-lehden numeroissa leipätekstin yhtenä ongelmana on orvot 
ja lesket. Orpo on se, kun palstan loppuun jää uuden kappaleen ensimmäinen rivi, 
jonka kappale jatkuu seuraavassa palstassa (esimerkki 14). Leski on kappaleen vii-
meinen rivi, joka alkaa uudessa palstassa (esimerkki 15). Äpärä taas on lesken ja or-
von yhteisnimitys. Orvot ja lesket ovat haitaksi sujuvalle lukukokemukselle. Ne kat-
kaisevat lukemisen ilman syytä. Orvot ja lesket ovat muutenkin tekstissä ruman 
näköisiä. Uudistetussa Koiramme-lehdessä ei pitäisi olla leskiä ja orpoja, ne katsoin 
samalla kun juoksutin tekstin sivuille

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elokuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo sinällään suuri ta-
pahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, kleinspitz Antii oli kuten aina mukana kaikissa perheen touhuissa. 
Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissareissullekin vaati aina saattajan mukaansa.

Kirjasintyypin valinnan jälkeen asetetaan tekstin välistysarvot kohdalleen. Kirjain-
ten ja sanojen väliin jäävä valkoinen tila on yhtä tärkeä kuin merkkien tumma osa. 
Sanakuvat heikkenevät ja lukeminen vaikeutuu, jos välitilat ovat liian leveät tai ka-
peat. Kirjain- ja sanavälin koko riippuvat tekstin koosta, rivin pituudesta ja rivivälin 
suuruudesta (Lukkarila 2001, 85). Jotta saan Lukkarin määrittelemän harmaan tilan 
luotua leipätekstiin on kirjainkoko 9,3 pt. ja riviväli 13 pt. Tekstiin on myös määri-
telty vasen tasaus, jotta leipäteksti olisi huolitellumman näköistä.

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elo-
kuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo sinällään suu-
ri tapahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, 
kleinspitz Antii oli kuten aina mukana kaikissa perheen 
touhuissa. Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissa-
reissullekin vaati aina saattajan mukaansa.

Oli syksyn ensimmäinen koulupäiväkeskiviikkona 11. elo-

kuuta, mikä nelilapsisessa perheessä on jo sinällään suu-

ri tapahtuma. Perheen koiralemmikeistä pikkuriikkisin, 

kleinspitz Antii oli kuten aina mukana kaikissa perheen 

touhuissa. Mihinkään se ei koskaan lähtenyt yksin, pissa-

reissullekin vaati aina saattajan mukaansa.

Toiseksi leipätekstiksi valitsin Andrian Frutigerin suunnitteleman Frutiger 45 
Lightia, jota käytetään pienissä jutuissa, kun Adobe Caslon Prota käytetään pääar-
tikkeleissa (Itkonen 2004, 51). Humanisti groteskeihin kuuluva Frutiger tuo sopivaa 
kontrastia kirjainten päätteettömyydellään Adobe Caslon prohon ja lukija havaitsee 
nopeasti että kyseessä on eriarvoinen juttu. Lisäksi kirjaintenleveyden vaihtelevuus 
helpottaa lukemista. Jotta Frutigerin harmaus suhteessa Adobe Caslon Pro leipä-
tekstiin olisi sama groteski leipätekstin fonttikoko 8,5 pt. ja riviväli 13 pt. Frutiger 
leipätekstissä on myös vasen tasapalsta.

4.3.2. Otsikoinnit
Otsikolla houkutellaan lukija lukemaan juttu. Aiemmissa Koiramme-lehdissä ot-
sikot eivät ole sommiteltu mielenkiintoisesti, ne eivät houkuttele lukemaan tekstiä. 
Varsinkin, kun on pitkiä otsikoita, olisi niissä voinut sanoja lihavoida tai suurentaa 
perustellusti. Otsikointi on ilmeetöntä. Lisäksi otsikoihin on lisäilty ääriviivat, jotka 
tuhoavat alkuperäisten kirjainten suhteita ja muotoja. Osissa otsikoissa on liian suu-
ret rivivälit, joka tekee otsikoista irrallisia itse sivun muihin taittoelementteihin ver-
rattuna. Niistä puuttuu silloin terävyys ja iskevyys.  

Esimerkki 11:
Adobe Caslon Pro

Esimerkki 12:
Adobe Caslon Pro

leipäteksti.

Esimerkki 13:
Frutiger 45 Light

leipäteksti.

Esimerkki 14:
Orpo

Esimerkki 15:
Leski
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Kokeilin Bernd Möllenstädtin suunnittelemaa Formataa (My Fonts 2011) ja PMN 
Caecelia yhdistelmää luodakseni eloisan typografian, mutta mielestäni Formatan 
karkea muoto sekä kapeahkot kirjaimet ja  PMN Caecelin voimakkaat päätteet ei-
vät sopineet yhteen. Ne luovat liian voimakkaan kontrastin, joka on rumaa ja typo-
grafisesti sekavaa. Havaitsin myös, että PMN Caecelian kaltaisia fontteja käytetään 
nykyään monissa lehdissä, myös koiraharrastuslehdissä.

4.3.3. Väliotsikot

Valitsin väliotsikoiksi ITC Mendoza Roman Mediumin. Mielestäni se sitoo väliot-
sikot kokonaisuutena taittoon, kun kyseessä on sama fontti kuin pääotsikoinnissa. 
Jotta väliotsikot eivät pomppaisi liikaa silmille ovat ne kooltaan 10 pt. Väliotsikoi-
den yläpuolella on yksi rivi tyhjää, jotta artikkelit hahmottuisivat selkeästi lukijalle 
ja alapuolella sama rivinväli kuin leipätekstille eli 13 pt, jotta lukija huomaa hetkes-
sä mikä artikkeliosuus kuuluu minkäkin väliotsikon alaisuuteen.

Joskus on onni myötä:

VARASTETTU KOIRA  
LÖYTYI

Päädyin pyörittelemään Carol Twomblyn suunnittelemaa Chapparalia ja José Men-
dozan suunnittelemaa ITC Mendoza Romania, joista jälkimmäinen fontti vaikuttaa 
parhaimmalta ratkaisulta otsikoinnissa (My Fonts, 2011). Chapparalin x-korkeus 
on pienempi kuin ITC Mendoza Romanilla, jolloin Chapparal vaikuttaa tunkkai-
selta. Esimerkiksi ITC Mendoza Romanin a-kirjaimen kaaret ovat avonaisempia, 
joka luo ilmavuutta lisää. Näin ollen ITC Mendoza Roman on joustavampi ja raik-
kaampi  fontti Koiramme lehden otsikoinnissa. Se soveltuu juttuun kuin juttuun. 
ITC Mendoza luo kontarastia Adobe Caslon leipätekstiin sen vähäisen viivojen 
paksuuden vaihtelulla. 

Joskus on onni myötä:

Varastettu koira 
löytyi

Joskus on onni myötä:

Varastettu koira  
löytyi

Etsinnät tuloksettomia

Sinnikkyys palkitaan, Antii löytyy

Koiravarkaus on aina poliisiasia

4.3.4. Ingressi
Ingressi eli alkukappale myy ja valaisee jutun sisältöä.  Ingressin on yleensä melko 
lyhyt tekstiosuus, mutta Koiramme lehdessä ne ovat yleensä pitkähköjä. Valitsin in-
gressiksi myös saman fontin kuin otsikossa, mutta fonttiperheestä ITC Mendoza 
Roman Italicin. Se sitoo ingressin pääotsikkoon ja samalla italicin kaarevuus nostat-
taa omana kokonaisuutenaan ingressin esille. 

Kuusivuotias hämeenkyröläinen kleinspitz Antii katosi elokuussa kuin tuhka tuuleen. 
Reilun kuukauden päivät kateissa oltuaan Antii löytyi Nokialta. Koira oli ilmeisesti 
myyty eteenpäin muka löytökoirana. Onneksi Antii oli tunnistusmerkitty mikrosirulla 
ja alkuperäiset omistajat pystyivät todistamaan, että kyseinen koira on heidän 
perheenjäsenensä.

Esimerkki 16:
PMN Caecelia apuotsikkona ja 

Formata pääotsikkona.

Esimerkki 17:
Chapparal

Esimerkki 18:
ITC Mendoza Roman

Esimerkki 19:
ITC Mendoza Roman Medium 

väliotsikot

Esimerkki 20:
ITC Mendoza Roman Italic Ingressi
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4.3.5. Nostot
Tämän hetken Koiramme-lehdessä ei ole käytössä nostoja lainkaan, vaikka ne poi-
mivat  leipätekstistä kommentteja, jotka voivat herättää lukijan mielenkiinnon. 
Nostoilla voi rikkoa myös suurta ja harmaata tekstikenttää, jos ei ole toimivaa ku-
vaa tarjolla.

Nostoihin valitsin Andrian Frutigerin suunnitteleman geometrisen groteskin Ave-
nir 45 Bookin versaalit. Avenir kirjasintyyppi pohjautuu Futuran ja Jacob Erbanin 
Erban-groteskin muotoihin. Avenir sopii yhteen klassisten kirjasintyyppien kans-
sa, kuten Adobe Caslon Pro:n, koska sen merkeillä on samankaltaiset runkoviivat.  
Lisäksi mielestäni Avenir 45 Book tuo leipätekstiin kontrastia ja rungon ohkaisuus 
tuo taiton yleisilmeeseen raikkautta.  (Lukkarila 2001, 64.)

Nostot olen sijoittanut sivuille yleensä yläreunaa tai alareunaan (esimerkki 22). 
Mahdollisimman näkyvästi. Lisäksi nostot voi sommitella myös suuren kuvan pääl-
le, ikään kuin peittääkseen kuvan huonohkoa laatua. Nostossa käytetään oikeaa tai 
vasenta liehua riippuen taiton sommittelusta. Noston fontin koko on 18 pt ja rivivä-
li 24 pt (esimerkki 21).

4.3.6. Kuvatekstit
Kuvatekstin on kerrottava kuvan pääidea. Kuvateksti ankkuroi kuvan juttuun. 
Se auttaa lukijaa löytämään olennaisen seikan jutusta. (Huovila 2006, 115.)
 
Kuvatekstien on selkeästi erotuttava leipätekstistä (Ojapelto, 2011). Kun leipäteksti-
nä on antiikva Adobe Caslon Pro Regular, valitsin kuvatekstiksi Avenir 65 Medium 
(esimerkki 25). Jotta kuvateksti erottuu selkeästi, sen riviväli on pienempää kuin lei-
pätekstillä eli 10 pt ja kirjasinkoko myös 7,3 pt. Jotta lukija löytää nopeasti kuva-
tekstin ja sen kuvan, sijoitin pääsääntöisesti tekstin kuvan alle keskitetysti (esimerk-
ki 23).

CINDY ON JO VUOSIA 
TYÖSKENNELLYT EMÄNTÄNSÄ 

KAVERINA JA PIKKUAPURINA 
TAMPERELAISESSA  

PARTURI-KAMPAAMOSSA.
4.3.7. Infolaatikot ja kainalojutut
Infolaatikkojen tekstissä, eli lisätietoa antava teksti, ja kainalojututuissa, eli pienem-
pi juttu liittyen pääjuttuun,  fontti on Frutiger 55 Roman, jonka kirjasinkoko on 8,5 
ja riviväli 13 pt. Teksteissä on vasen liehu. Näin ne erottuvat selkeästi pienempi ar-
voisina juttuina suhteessa pääjuttuun.
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Kuva: Pekka Kiuru

tajalleen kuin asiakkailleen. Cindyn, oman 
itsensä ja asiakkaiden takia Väänänen on 
päätynyt käyttämään myös mahdollisim-
man vähän hajusteita parturi-kampaa-
mossaan.

- Pienen koiran kanssa, jolla on ihana 
sosiaalinen luonne ja joka ei allergisoi, on 
ollut helppoa. Ison koiran kanssa voisi olla 
asiakaslähtöisesti paljon vaikeampaa.

Käytännöllinen ratkaisu
Novascotiannoutaja Luma on oppinut, et-
tä isännän työpaikalla, Eukanuban maa-
hantuojalla koirankeksejä saa parhaiten 
kiertelemällä viereisissä työpisteissä. Kai-
kista parhaiten heltyy yleensä isännän po-
mo.

- Meillä on Luman kanssa yhteinen so-
pimus, että kannattaa olla pomon kaveri. 
Luma hoitaa näin pr:ää. Tuntuu, että se 
on täällä enemmänkin muiden koira, kos-
ka se pohjattoman ahne, toimistopäällikkö 
Jaakko Auvinen naurahtaa.

Työpaikka on siitä erikoinen, että sen 
imagoon sopivat koirat loistavasti. Ei-
kä omistajien mukana työssä vierailevilla 
koirilla ole herkkujenkaan puolesta yhtään 
hassummat oltavat. Koirat kuuluvat tässä 
toimistossa porukkaan, ne ovat yhteinen ja 
luonteva puheenaihe. Jokaisen näyttely- ja 
kilpailureissut tiedetään ja niitä analysoi-
daan kahvikupin ääressä.

- Minulle oli alusta asti selvää, että otan 
Luman mukaan tänne töihin. Täällä tulee 

kaikki koirien kanssa toimeen. Jos sattuu 
olemaan vähän huonompi päivä, kyllä täl-
lainen iloinen temmeltäjä piristää.

Auviselle koiran mukaanotto töihin 
helpottaa arkea. Parisen vuotta vanha tol-
leri tulee mukaan toimistolle ainakin pari-
na päivänä viikossa, kun kaksikolla on agi-
litytreenit heti töiden jälkeen.

- Tämä on ehdottomasti käytännöllinen 
ratkaisu, kun kotiin on matkaa suuntaansa 
nelisenkymmentä kilometriä.

Auvinen on vakuuttunut siitä, että koi-
ra tuo läsnäolollaan ehdottomasti leppoi-
suutta ja hyväntuulisuutta työpäivään. On 
aina yksi, joka on iloinen ja pirteä, eikä 
stressaa kiireisenkin päivän keskellä tur-
hista. Tärkeintä on kuitenkin ottaa huo-
mioon, että koirasta ei ole kenellekään 
mitään haittaa, työyhteisö on asialle suo-
tuisa, ja sekä koira että ihmiset viihtyvät, 
eikä lemmikki saa tietenkään häiritä työn 
tekoa.

Luma tykkää ihmisistä ja osaa rauhoit-
tua hyvin, eikä vaadi jatkuvaa huomista. 
Useimmiten se makaa jossain reporanka-
na, kun ihmiset tekevät töitä, mutta ha-
vahtuu nopeasti, jos joku lähtee vaikka 
liikkeelle tai ovikello soi.

Auvisella on myös toinen koira, mutta 
hän on katsonut parhaaksi, että se jää ko-
tiin. _

- Toinen koirani on hieman varautu-
neempi vieraiden ihmisten kanssa, täs-
säkin kohtaa täytyy tuntea oma koiransa. 

Ei ole tarpeellista aiheuttaa turhaa stres-
siä. 

Luma taas puolestaan innostuu jo mat-
kalla nähdessään tutut työpaikkamaise-
mat. Yleensä toimistolla on korkeintaan 
kaksi koiraa kerrallaan ja joskus lisäksi 
joitakin vierailevia tähtiä. Auvinen kokee 
olevansa etuoikeutettu, ei voi työskennellä 
paikassa, johon voit taa oman koiran mu-
kaan ja rapsuttelee myös kollegoiden lem-
mikkejä.

- Jos Suomessakin ajateltaisiin hieman 
löyhemmin tästä asiasta, se helpottaisi 
monen elämää.

Koirasta luovuutta  
ja inspiraatioita
Esitystaiteilija ja kirjailija Meiju Niska ja 
kääpiökokoinen Helli ovat tuttu näky yh-
dessä työkeikoilla. Helli on myös
inspiroiva seuralainen NiskaIan työhuo-
neella.

- Helli tuo päiviin kaikkea hyvää ja 
hauskuutta. Pidän sitä mukana niin usein, 
kun tilanne on koiralle järkevä ja ei stres-
saava. Enkä lähtökohtaisesti sen takia, ett-
en ehtisi muuten olla sen kanssa, Meiju 
Niskala kertoo.

Hänellä on tapana kysyä jo työ keikan 
tai palaverin sopimisvaiheessa, että hait-
taako, jos pieni koira tulee myös paikal-
le. Usein Helli kulkeekin kätevästi omassa 
mustassa kantokassissaan, jossa se on tot-
tunut myös nukkumaan, kun emäntä pitää 

esimerkiksi ammattikorkeakoulussa teat-
terialanopiskelijoille luentoa. Niskala pi-
tää kuitenkin huolen siitä, ettei koira saa 
varastaa missään liikaa huomiota.

- Olen huomannut, että pieni Helli he-
rättää opiskelijoissa myös äidillisiä tun-
teita. Yleensä kaikki ovat aivan myyty-
jä. Pitää kuitenkin aina ottaa huomioon, 
etteivät kaikki tykkää koirista tai saattavat 
pelätä niitä. Jos koiran ottaa mukaan sel-
laiseen paikkaan, jossa kaikki eivät koiras-
ta pidä, voidaan se nähdä yleisellä tasolla 
myös eräänlaisena vallankäyttönä. Helli on 
luonteeltaan hyvin sopeutuva, mutta Nis-

kala luo turvallisuuden tunnetta kuljet-
tamalla pitemmillä työmatkoilla Hellille 
rakkaita asioita. Niistä kaikista rakkain on 
kennelistä saatu oma peti.

Niskalalla oli idea koiran kulkemisesta 
töissä jo pentua hankittaessa. Omat visiot 
saivat kasvattajalta kannustusta ja kollegan 
esimerkki antoi lisää uskoa.

- Koira murtaa monissa tilanteissa niin 
sanotusti jäätä. Olen huomannut, että se 
on aivan loistava sosiaalistaja ja saa vieraat 
ihmiset juttelemaan toistensa kanssa. Hel-
li on tuonut minulle ammatillisia inspiraa-
tioita antamalla näkökulman koiramaail-
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Meiju Niskalan vuoden vanha Helli johdattaa 

emäntäänsä entistä helpommin uusille poluille. 

Kuva: Minna Ruotsalainen
Jaakko Auvinen ja Luna tekevät viikoittain muutaman pitemmän päivän, jolloin töiden jälkeen on kätevää suunnata suoraan agilitytreeneihin. Kuva: Minna Ruotsalainen

maan. Sen touhuja on aivan mielettömän 
hauskaa seurata, miten se järjestelee esi-
merkiksi lelujaan.

Niskala toteaa, että taiteilijan työnä on 
tarjota erilaisia näkökulmia ja ajatuksia 
maailmasta. Tässä luovassa työssä Helli 
auttaa aivan konkreettisesti. Koiransa an-
siosta emäntä on entistä helpommin ek-
synyt uusiin paikkoihin ja ajautunut mie-
lenkiintoisiin keskusteluihin erilaisten 
ihmisten kanssa. Hänen mielestään koira 
voi vaikuttaa positiivisesti myös työyhtei-
sön luovuuteen ja rentouteen. 
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- Aiemmin meidänkään koirillemme 
ei rakennettu jäljestystä, eikä tottelevai-
suuskoulutus sisältänyt koeliikkeitä, joten 
olimme tämänkaltaisissa kisoissa autta-
mattomasti perässä. Vaikka tärkeintä on-
kin, että koira ja ohjaaja-pari suoriutuu 
oikeista työ tehtävistään kunnialla, on to-
ki mukavaa pärjätä kisoissakin, Pakarinen 
huomauttaa.

Rikosseuraamuslaitoksen koirat ko-
u1utettiin aiemmin tullissa, nykyisin koi-
rat ohjaajineen saavat oppinsa Hämeen-
linnan Poliisikoiralaitoksella. Pakarinen 
kokee koirayhteistyön viranomaistahojen 
kesken sujuvan erinomaisesti kenttä- ja 
henkilötasolla.

- Vielä kun saataisiin yhteistyökuviot 
laajennettualainsäädännön tasolle, oltai-
siin optimitilanteessa. Tavoitteemme koi-
ranohjaajina ovat kuitenkin samat, palve-

limme valtiota vankilan, tullin, rajan tai 
poliisin leivissä, miettii Pakarinen. Tällä 
hetkellä virkakoiratahot toimivat eri mi-
nisteriöiden alaisuudessa.

Sisätilaetsinnän (varasto ja huoneisto) 
parhaat olivat poliisin Rantala, rikosseu-
raamusviraston Heiska ja poliisin Viina-
mäki. Ajoneuvoetsinnässä täysiin pistei-
siin ylsivät poliisin Turunen ja Viinamäki 
sekä tullin Wright.

Vaativa maasto ratkaisi kisan
Viimeinen kisapäivä käynnistyi koleassa 
ja tuulisessa mutta kuivassa säässä. Koira-
kot jaettiin kuuteen eri ryhmään ja ryhmät 
ohjattiin puolustusvoimien alueelle. Jokai-
sella oli etsittävänään neljä kätköä 30m x 
30m kokoiselta alueelta.

Ohjaajille kätköjä ilmoitettiin olevan 
alueella yhdestä neljään. Kätköistä yksi oli 

neljä päivää vanha, ja se oli kaivettu maan 
sisään. Loput kolme oli piilotettu ruutuun 
vuorokautta ennen etsintähetkeä. Yhtenä 
tuomarina etsinnöissä toimi rajavartiolai-
toksen koiranohjaaja, vanhempi rajavartija 
Jussi Grönman.

- Maastot olivat vaativat, mutta tasaver-
taiset kaikille. Pohjana oli vanha rinteessä 
sijaitseva hakkuualue, jossa oli paljon kiviä, 
kantoja, kuoppia ja pitkää heinää. Etsintä-
aika oli lyhennetty edellisvuosista kymme-
neen minuuttiin, joka oli vähän turhan ly-
hyt aika noinkin laajan ja vaikeakulkuisen 
maaston perusteelliseen tarkastamiseen. 
Nappisuoritukseen tarvittiin näin ollen 
taitojen lisäksi myös tuuria, toteaa Grön-
man ja miettii kuinka paljon edellispäivän 
sateella oli vaikutusta hajujen kulkuun.

Maastoetsinnän vaativuudesta kertoi 
tulosluettelokin. Tarjolla olleista 130 pis-

teestä maaston voittaja, vanhempi kons-
taapeli Pasi Oiva ja erikoiskoira labra-
dorinnoutaja Rekirannan Rambo Lapin 
poliisilaitokselta saivat 83 pistettä. Kiso-
jen ensikertalaisten Oivan ja Rambon ko-
konaissaldo riitti lopputuloksissa kolman-
teen sijaan;

Mestaruus Satakuntaan
Satakunnan poliisilaitoksella työskentele-
vä erikoiskoira, myöskin labradori Eagle 
Owl’s Elysion ja vanhempi rikoskonstaa-
peli Marko Rantala puolestaan kuittasivat 
maastosta toisen sijan ja 81 pistettä poka-
ten samalla kokonaiskilpailun voiton.

Porin pääpoliisiasemalla työskentelevä 
Rantala osallistui Wigo-kutsumanimeä 
kantavan koiransa kanssa huumekoirien 
mestaruuskisoihin neljättä kertaa. Ohjaa-
ja luotti koiraansa ja mahdollisuuksiinsa 

alusta lähtien, vaikka kieltääkin lähteneen-
sä reissuun veren maku suussa.

- Nämä kisat ovat aina loistava har-
joittelutanner. Tälläkin kertaa lähdin mu-
kaan hyvien treenien ja hauskan tekemi-
sen hengessä, vaikka uskoin, että Wigolla 
saattaisi hyvin olla mahdollisuus menes-
tyäkin.

Rantala kertoo Wigon olevan energinen 
koira, jolla on aina intoa ja halua tekemi-
seen, mitä ikinä ohjaaja sen kanssa päättää 
tehdä. Koiran hyvä fyysinen kunto auttoi 
kisakestävyydessä.

- Wigo ylsi tänä vuonna kautta aiko-
jen parhaisiin suorituksiinsa. Olen erittäin 
tyytyväinen sen tasaisen varmaan työs-
kentelyyn, myhäilee Rantala ja ottaa tyy-
tyväisenä vastaan tiedon myös joukkue-
mestaruuden matkaamisesta Satakunnan 
poliisilaitokselle ylikonstaapeli Tero Vii-

namäen sijoituttua kokonaiskilpailun toi-
seksi partio-huumekoira, sakanpaimen-
koira Salorannan Sepeteuksen kanssa.

- Satakunnan koiraryhmässä on ilmei-
sesti osattu tehdä jotain oikein, iloitsee 
Rantala.

Lisäksi palkittiin kunkin viranomais-
ryhmän paras koirakko; rikosseuraamus-
viraston Pasi Lahikainen ja labradori 
Pinecoast’s Mörrimöykky (4.), rajavartio-
laitoksen Jukka Salo ja labradori Sirmakan 
Esperanza (7.), puolustusvoimien Vesa 
Eerola ja malinois Valtti (12.) sekä tullin 
Jukka Wright ja labradori Tullikoira Mit-
ra (13.). Näistä Lahikainen saavutti maas-
tolajien (yhdistetty maasto ja jälki) parem-
muuden tottelevaisuudessa ansaitsemiensa 
pisteiden johdosta.

Ensi vuonna huume-etsintäkoirien 
SM-kisat järjestetään Pirkanmaalla. 

Jukka Wrightin nuorella Mitrolla on kokemusta 
tullikoiran työtehtävistä vasta puolen vuoden 
ajalta. Todella tyytyväinen olen, kommentoi 

Wright kisasuoritusta.

Virkakoirien huume-etsintäkisojen mestarikolmikko vuosimallia 
2010: Tero Viinamäki ja Sepe (vasemmalla, sijoitus 2.),  

Marko Rantala ja Wigo (1.) sekä Pasi Oiva ja Rambo (3.)

Rikosseuraamusviraston hallitsevat pohjoismaiden mestarit  
Pasi Lahikainen ja Mali sijoittuivat Messilässä neljänniksi.
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Neljä kärkitilaa Hämeeseen
SM-finaalin kaikki neljä kärkisijaa jäivät 
Hämeeseen. Salpausselän labradori Saski-
an Violet oli 40 pisteellä neljäs. Sen mah-
dollisuudet menivät peuran yöllisen ma-
kuupaikan selvittelyyn.

Ylituomari Jari Salokanto on tunnet-
tu värikkäistä, varsin kertovista ja verbaa-
lisesti sujuvista tuomarikertomuksistaan. 
Violetin menoa metsän siimeksessä Sa-
lokanto luonnehti seuraavasti: “Meno tun-
tui maistuvan ja verijäljen suoritus loista-
vassa jäljestyssäässä tuntui olevan mieluisaa. 
Kaksi ensimmäistä osuutta käveltiin hieman 
tarkkailuasemissa, mutta tasan tarkkaan ve-
riuran päällä. Kirsu ei suostunut juurikaan 
sivulle poistumaan, Välillä vilkaistiin kysy-
västi taakse tai tarkkailevasti sivulle, mut-
ta vauhtia nämä eleet eivät hillinneet. Kol-
mannella osuudella ja sen loppuosuudella 
törmäämme ilmeisesti hirvien yölaitumelle, 
sillä koiran meno pysähtyy pitkäksi toviksi 
kiertelemään ja kaartelemaan jälkiuran mo-
lemmin puolin. Ilmeisesti jokainen sorkan 
paikka pitää käydä toteamassa ja tarkasta-
massa, onko joltain sarvipäältä jäänyt juuri 
niille paikkeille se yksi pätkä jalkaa. Mutta 
kun tämä toive oli todistettu mahdottomak-
si, koira lopulta asettui uudestaan jälkipolul-
le ja matka jatkui kaadolle, joka osoitetaan ja 

kävellään vielä sen taakse tarkistamaan, et-
tä homma varmasti oli sitten siinä. Makuut 
koira pyrkii merkkaamaan ja onnistuukin 
siinä pääosin ihan hyvin yhtä lukuun otta-
matta, jossa hieman hätäillään. Loistava jäl-
kikoira, jonka mahdollisuudet huippupisteille 
menivät hirvilaitumen tarkistamiseen.”

Kolmas oli Pohjois- Hämeen Angelha-
ken Xavier 46 pisteellä. Ylituomarin ky-
nä suolsi paperille seuraavanlaista tekstiä 
lyhytkarvaisen kääpiömäyräkoiran suori-
tusta arvioitaessa: “Avausosuus mentiin ti-
heässä taimikossa, mutta tuntui että pieni 
mäyräkoira oli siellä kuin kotonaan. Vauh-
ti pysyi tasaisen tappavana, mutta ihan su-
juvasti seurattavana. Toinen osuus oli koi-
ran epävarminta aikaa, joskaan siinäkään ei 
suuremmin kuhnittu, ainoastaan pari lyhy-
ehköä kieppiä tehtiin suuntaa hieman haa-
rukoiden. Ja aivan heti ensimmäisen kulman 
jälkeen käytiin tarkistamassa läheisen metsä-
autotien laitama. Lyhyt kiepahdus myös en-
nen kolmatta makuuta. Viimeisen osuuden 
koira etenee taas erittäin jälkitarkasti ja suo-
rastaan ahnehtii taakse jäävää jälkiuraa.

Kaadon koira omii nuuskien ja nyppien 
siitä irtoavaa nahkaa. Makuut koira suo-
rittaa hieman hätiköiden ja ainakin yhden 
osuuden makuumerkkaus jää huomaamatta. 
Katkokulmalla tämä metsien äänetön vipel-

täjä on ilmeisesti oppinut, että kun tarpeeksi 
ison rengastuksen tekee, niin veri löytyy vää-
jäämättä. Aluksi rengastettiin väärä puo-
li, mutta sieltä vaihdettiin nopeasti toiselle 
puolen ja loppuosuus saappaan jälkiä uudes-
taan verijäljelle. Vanhan mestarin tyylikäs 
taidonnäyte peuran jälkiä täynnä olevassa 
maastossa ansaitsee hatunnoston ja aplodit.”

Hopealle toistamiseen
Viime vuoden SM-mejän kakkonen, Ete-
lä-Hämeen labradori Strongline’s Fnzzy 
uusi hopeasijansa 47 pisteellä. Ylituoma-
ri luonnehti Fuzzyn suoritusta seuraavasti: 
“Maan mainiolla tyyneydellä ja perin rasva-
tulla rauhallisuudella koira hallitsee tehtä-
vänsä. Katkokulmalla, joka oli heti ensim-
mäisen osuuden päätteeksi, koira esittelee 
todellisen jäljestäjän taitonsa. Aivan alus-
sa, jo ennen verityksen loppua, se tekee lyhyen 
kiepautuksen ja sitten jatkaa veretyksen lop-
puun, jossa perässä tulijoidenkin on helppo 
huomata, että kirsu tungetaan melkein kuin 
käskystä syvälle aluskasvillisuuteen ja suun-
ta ja jäljestys kääntyy seuraamaan aivan op-
paiden jälkiä tarkasti. 

Ilmeisesti on ennenkin huomattu, että 
niitten päätyttyä löytyy - ei aivan aarre kui-
tenkaan - mutta se paljon himoittu verijäl-
ki uudelleen.Tämän kaiken koira on koke-

muksen myötä omaksunut ja niin tietysti käy 
nytkin. Mitään turhia rengastuksia ei tarvi-
ta. Makuut tämä jälkiurien vakaa samoaja 
osoittaa varsin selvästi, viivähtää niissä het-
ken nauttien jopa pientä välipalaa verisestä 
multapaakusta. Täysin varma ja selvä ma-
kuiden merkkaus jokaisella makuulla. Hiu-
kan ennen kaatoa koira on kiertää ohi ylä-
maaston kautta, mutta kaadon haju vetää 
puoleensa. Koira jää sorkan eteen ja kään-
tyy tuijottamaan ohjaajaansa. Mestarillinen 
suoritus, joka hakee vertaistaan.”

Sama mestari yhä uudestaan
Mejän mestariksi kolmannen kerran pe-
räkkäin jäljitti toinen etelähämäläiskoira, 
labradori Sukkela Faruk. Pisteitä Keijo 
Saarisen koira keräsi pisteen verran enem-
män kuin naapuripitäjän hopeamitalisti, 
eli 48.

Ylituomari Salokannon kertomuksessa 
mestarin suorituksesta kerrataan voitto-
jäljen kulkua seuraavasti: “Labradori Art-
tu rauhoitettiin lähtömakuulle ja ilmeisesti 
hyvä toimenpide, sillä muuten olisi koko pa-
ri saattanut saada lentävän lähdön voimak-
kaan urosnoutajan innostuessa kiitämään 
kaikella voimalla jälki uran kimppuun. Koi-
ra tekee määrätietoisen vaikutuksen heti ensi 
metreillä ja antaakin koko porukalle kiivas-

SM-FINAALIN TULOKSET: 

1.	 labradorinnoutaja	Sukkela	Faruk	VOI	
1/	48,	om.	Saarinen	Marja	-Sisko	&	
Keijo,	ohjaaja	Keijo	Saarinen

2.	 labradorinnoutaja	Strongline’s	Fuzzy-
VOI	1/47,	om.	Törnström	Mirja	&	Hele-
nius	Lars,	ohjaaja	Lars	Helenius

3.	 lyhytkarvainen	kääpiömäyräkoira	An
gelhakenXavierV0I1/46,om&ohjaaja	
KarIa	Sohlman

4.	 labradorinnoutaja	Saskian	Violet	VOI	
1/40,	om&ohjaaja	Outi	Terho

5.	 labradorinnoutaja	Chiccoxen	Guardi-
an	Angel	VOI	2/33,	om	Sami	ja	Liisa	
Miettinen,	ohjaaja	Liisa	Miettinen

6.	 labradorinnoutaja	Saskian	Zimba	VOI	
0,	om&ohjaaja	Hanna	Lahdenoja

7.	 sileäkarvainen	kettuterrieri	Tilipita-
pin	Älämölö	VOI	0,	om&ohjaaja	Silja	
Meskus.	

	

vauhtisen kävelyn hieman jo hämärtyvässä 
metsässä. Ensimmäisen makuunjälkeen teh-
dään lyhyt ja tutkiva kierros jäljen sivuun, 
mutta nopeasti tämä harharetki selvitetään 
ja meno jatkuu.

Katkokulma tuntuu tulevan koiralle hie-
man yllättäen eikä sen selvittäminen ole ko-
vinkaan yksinkertainen asia. Koira pyörittää 
melko pitkään lyhyttä lenkkiä aivan ve-
ren loppumispisteen tuntumassa eikä eteen-
päin ja verijäljelle tahdota päästä millään. 
Aikansa kieputtuaaan kuin tivolin karusel-
lissa koira ottaa itsestään niskavilloista ja 
antaa kierrosten levitä eteenpäin ja lopulta 
veriurakin löytyy. Makuut koira merkkaa, ja 
jokainen merkkaus on aivan identtinen toi-
siinsa nähden. Merkkaukset on nykytulkin-
nan mukaan pakko hyväksyä, mutta jos oli-
si lupa, niin puoli pistettä niistä puristaisin. 
Niin lyhyesti koira makuille pysähtyi. Kaa-

dolle koira tulee suoraviivaisesti ja nappaa 
koiven saman tien suuhunsa ja esittelee sen 
koko ryhmälle. Huippusuoritus, johon ei suu-
remmin ole sanomista. Kaikesta näki, että 
koira on joskus ennenkin ollut jälkitouhuis-
sa mukana.”  

Jari Salokanto oli sunnuntain finaalin 
ylituomarina, ja kirjoitti lennokkuudessaan 

vertaansa vailla olevat tuomarikertomukset.

Metsästyskoirien jäljestämiskokeessa 
käydään perinteisesti noutajien 
ja mäyräkoirien kaksintaistoa. 
Viimemainittujen lippua piti 

tänä vuonna ylhäällä piskuinen 
pronssimitalisti, kääpiömäyräkoira 

Angelhaken Xavier.

Mikko Taipaleenmäki on ensi vuonna SM-mejän ylituomarina,  
tämänvuotisen karsintakokeen tulostasoa hän piti odotettua laimeampana.
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Esimerkki 21:
Avenir 45 Book

nostona.

Esimerkki 22:
Nosto aukemassa  

kuvan päällä.

Esimerkki 23:
Kuvatekstit sijoitetaan yleensä 
kuvien alle Koiramme-lehdessä.

Esimerkki 24:
Infolaatikkoa sivulla  
oikeassa reunassa.
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4.4. Kuvat
Merja Salo puhuu kirjassaan Imageware kolmesta kuvanlajityypistä; uutiskuvasta, 
reportaasikuvasta ja kuvituskuvasta. Uutiskuvalle ominaista on, että kuva on otet-
tu huippuhetkellä, läheltä tapahtumankeskusta. Uutiskuvan tekninen laatu saa olla 
heikohko, se lisää autenttisuuden tuntua. Uutiskuvassa arvostetaan dramaattisuutta, 
sen sisällöllistä ja ajallista merkitystä. Toistuessaan erivälineissä uutiskuvasta voi tul-
la ajan myötä tapahtuman symboli ja historiallinen merkitys vakiintuu. Reportaasi-
kuva on todellisuuden kuvaus, joka perustuu havaintoihin tapahtumapaikalla. Siinä 
olennaista on läsnäolon tuntu.  Kuvareportaasinosat ovat: kertoja, tapahtumat, paik-
ka, aika ja henkilöt. Kuvakertomuksen lopullinen jäsentely tapahtuu taitossa, jolloin 
päätetään mikä kertomuksen elementeistä nostetaan pääosaan esim. kuvien aiheet, 
teema, juoni ja sanoma. Kuvituskuvat ovat yleensä muita kuin valokuvia. Kuvitusku-
va ei ole havainnoiva vaan se menee pintaa syvemmälle. (Salo 2000.)

Mielestäni kuvan lajityypeistä Koiramme lehden kuvakerronta on lähinnä reportaa-
sikuvia. Esimerkiksi lehdessä on paljon artikkeleita, jotka käsittelevät erilaisia koira-
kilpailuja. Kuvat niissä koostuvat yleisnäkymistä, tilannekuvista, lähikuvista ja yksi-
tyiskohdista (esimerkki 26). 
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Suomen Palveluskoiraliitto otti vas-
taan valtavan haasteen päätetty-
ään 75-vuotisen taipaleensa kun-

niaksi hakea Suomeen historiansa toiset 
IPQ MM kilpailut. Syyskuun 16.-19. Hä-
meenlinnassa järjestettyjen maailmanmes-
taruuskilpailujen valmistelut käynnistyivät 
jo vuonna 2007 kun kisatoimikuntaa ni-
mettiin vetämään Paavo Rapila. Suojelu-
maalimiesten valinta oli sekin kaksivuo-
tinen projekti, jota johti Timo Helynen. 
Pieni palveluskoiraorganisaatio venyi ja 
paukkui, mutta toteutti FCI:n 20. suoje-
lukoirien maailmanmestaruuskilpailut hy-
vässä talkoohengessä.

- Kokoisellemme harrastuspohjaisel-
le organisaatiolle MM-kilpailujen jär-
jestäminen oli todella vaativa ja voi-
mavarojamme koetteleva hanke niin 
henkilöstöresurssien kuin taloudenkin 
kannalta. Imagollisesti se todella  merkitsi 
meille paljon, Palveluskoiraliiton puheen-
johtaja Tapio Toivola kertoi ensimmäises-
tä kisapäivästä selvittyään.

Toivolan mukaan Palveluskoiraliitto 
halusi myös näyttää, että maailmanmes-
taruustason suorituksia suojeluharrastuk-
sen saralla viime aikoina suoltanut Suomi 
kykenisi vuorostaan tarjoamaan kansain-
väliselle harrastajajoukolle hyvät puitteet 
maailmanmestaruusmittelöön.

Suojelun MM-kilpailut 

SAKSALAISTEN 
JUHLAA

FCI IPO MM-kisojen tulosluettelo oli suomalaisille karua luettavaa. Viime vuosien hyvä 
menestys ei enää lämmittänyt, kun paras suomalainen löytyi sijalta 24. Suomalaiselle 

palveluskoiraharrastukselle maailmanmestaruuskisojen järjestäminen oli kuitenkin työvoitto.

IPO

•	 IPO-kokeesta	käytetään	yleisesti	nimeä	suojelukoe,		

joka	onkin	lajia	hyvin	kuvaava	nimi.

•	 Lajisuoritus	on	kolmeosainen.	Sata	pistettä	on	jaossa	se-

kä	suojeluosuudesta,	tottelevaisuusosuudesta	että	jäl-

jityksestä.	Nurmikentällä	suoritettava	suojeluosuus	ja	

tottelevaisuus	ovat	yleisöystävällisiä	ja	näyttäviä,	mut-

ta	monesti	mestaruus	ratkeaa	juuri	jälkipellon	hiljaissu-

dessa.

•	 Koemuotoa	voisi	verrata	ampumahiihtoon	tai	triath-

loniin;	harrastajan	täytyy	treenata	useita	hyvin	erilaisia	

osalajeja.	

•	 Vaatii	myös	koiralta	paljon	menestyä	niinkin	erilaisissa	

osioissa	kuin	purut	ja	jälki.	

TEKSTI: Tina Finn KUVAT: Tina Finn ja Tapio Eerola

Jan Vartiainen ja malinoisuros Karat vom Roten Milan 
sijoittuivat parhaana suomalaiskoirakkona sijalle 24.  
- Näissä kisoissa pienetkin virheet maksavat paljon, 

totesi Vartiainen.

Näyttävässä pitkässä liikkeessä maalimies Juha Korrin  
hihassa saksalainen Emy V. D. Unbestechlichen. 

– Rankempaa henkisesti kuin fyysisesti, totesi Korri  
napattuaan kisojen aikana hihaansa yli sata koiraa.

MM - kisaprojektin rahoitus kerättiin 
eri tahoilta. Suuri osa tuli sponsoreilta, ar-
pajaisista sekä tavaralahjoituksina.

- Jouduimme muun muassa eväämään 
vapaan sisäänpääsyn Suomen Kennellii-
ton- toimitsijakorteilla, koska budjetti ei 
yksinkertaisesti olisi antanut siihen varaa, 
Toivola kertoo ja suitsuttaa samaan hen-
genvetoon vapaaehtoisia talkootyöläisiä 
heidän panoksestaan kisojen järjestelyissä.

- Ilman suurella sydämellä toimivia ro-
tu- ja yhdistysrajat ylittäviä koiraharrasta-
jia emme olisi näitä kisoja koskaan Suo-
messa nähneet. Tämä oli oiva esimerkki 
yhteen hiileen puhaltamisen voimasta ja 
merkityksestä, Toivola toteaa ykskantaan.

Saksalaisten  
juhlaa alusta loppuun
Saksan tämänvuotinen IPQ MM-jouk-
kue oli täynnä tähtiä: Peter Scherk, Edgar 
Scherkl, Theo Sporrer, Petra Sporrer, Knut 
Fuchs, Robert Parak ja Florian Knabl (va-
ralla) antoivat jo paperilla myrskyvaroi-
tuksen tulevasta. Eikä turhaan. Ensim-
mäisestä kisapäivästä lähtien tuloslistaa 
hallitsivat odotetusti saksalaiset. Koke-
mus ja kisarutiini painoivat vaa’assa pal-
jon. Suoritukset olivat toisaalta sääntöjen 
mukaisia, täsmällisiä ja urheilullisia, toi-
saalta tottelevaisuudessa joiltain osin yl-

lätyksettömiä ja voimattomia. Suojelussa 
saksalaisten koirat loistivat vahvuudellaan 
ja erinomaisella hallinnallaan: hyökkäyk-
set olivat vahvoja, otteet täysiä, irrotukset 
nopeita, sivulle siirtymiset vauhdikkaita ja 
pitkät liikkeet loppuun saakka näyttäviä.

Suomen joukkue oli koottu IPO MM-
karsintakokeen sekä SPKL SM-kisojen 
perusteella. Edustusjoukkueeseen kuu1ui-
vat Ismo Tabell ja Ruutipussi Apina, Jan 
Vartiainen ja Karat vom Roten Milan, 
Reijo Kojo ja Bacteroides Sabo, Susanna 
Tunturi ja Bacteroides Sera, Jaani Vata-
nen- Laine ja Mecberger Ferguson. Varal-
la olivat Taisto Leppälä ja Ja-Camis’s, Gi-
ga sekä Rami Leino ja Kira.

Joukkueesta puuttuivat kuitenkin suo-
jelukoiriemme kirkkaimmat tähdet. Bel-
gianpaimenkoirien FMBB IPC 2009 
kultamitalisti, FCI IPO MM 20m prons-
simitalisti Mia Skogster ja Mecberger 
Chortoryiski sekä FCI IPO MN 2009 
hopeamitalisti Marko Koskensa1o ja 
Mecberger Duunari esittivät Hämeen-
linnassa maailmanmestaruuskilpailujen 
kenties kautta aikojen parhaimmat nol-
lakoirasuoritukset. Koskensalon “Simp-
pu” oli aiemman loukkaantumisen takia 
sivussa molemmista karsintakokeista eikä 
näin päässyt mukaan joukkuevalintoihin. 
Skogsterin “Helge” puolestaan vetäytyi ai-

20 21
LOKAKUU 10 2011 LOKAKUU 10 2011

emmin tänä vuonna seitsemänvuotiaana 
kansainvälisiltä kisa-areenoilta. Eläkkeel-
le siirtyessään Helge oli’ yksi maailman 
kaikkien aikojen menestyneimmistä suo-
jelukoirista.

Suomalaiset suoriutuivat kisaurakastaan 
hyvin, jokainen esiintyi omalla koulutusta-
sollaan, mutta viimeinen silaus suorituk-
sista puuttui. Suuria epäonnistumisia ei 
sattunut, mutta maailman parhaiden jou-
kossa pienetkin virheet maksavat paljon. 
Parhaimpaan sijoitukseen suomalaisis-
ta ylsi Jan Vartiainen belgianpaimenkoi-
rauros Karat vom Roten Milanilla pistein 
A90 B94 C88.

- Kyllä olo on tällaisen puristuksen jäl-
keen tyhjä etenkin kun omat odotukset 
olivat korkealla, Vartiainen huokasi val-
mistautuessaan kisan loppuseremonioihin.

- Lataus erityisesti suojeluun oli todella 
suuri sillä koira oli kenties parhaimmassa 
tilassa koskaan. Koira kävi sitten sen ver-
ran kuumana, että virheitä sattui ja kal-
leimpana niistä viimeisessä vartioinnissa 
sattunut tökkäys hihaan, Vartiainen sanoi 
ja puisteli päätään.

Tottelevaisuudessa saavutetut pisteet 
olivat pettymys niin Vartiaiselle kuin ylei-
söllekin. “Rane” suoritti liikkeet täsmälli-

Maalimies Juha Korri ottaa vastaan Tanskån joukkueen saksanpaimenkoira JabinaYenan painavan 
ja vauhdikkaan hyökkäyksen. Suojeluosuus oli koiran parasta antia ja loppusijoitus 29:s.

sesti ja hyvässä vietissä, ja Vartiaisen rau-
hallinen, määrätietoinen ohjaaminen oli 
hienoa katseltavaa. 94 pistettä erinomai-
sesta suorituksesta olivat pettymys niin 
miehelle itselleen kuin yleisöllekin. Jäljellä 
koirakko menetti pisteitä lähinnä kulma-
työskentelyssä.

- Ainakin tiedän mihin nyt kiinnittää 
huomiota ennen kuukauden päästä pidet-
täviä rotumestaruuskisoja, sanoi Vartiai-
nen ja hymyili väsyneenä, mutta sisuun-
tuneena.

- Huomenna alan jo suunnata ajatuk-
sia tuleviin rotumestiksiin ja ensi vuo-
den MM-kisoihin, eteenpäinhän tässä on 
mentävä. Kaiken kaikkiaan tämä oli hyvin 
opettavainen kokemus muun muassa sen 
suhteen, kuinka valmistautumisen tällai-
seen pitkäkestoiseen kisaan tulisi tapahtua 
verrattuna viikonlopun kestäviin karkeloi-
hin. Koirani ja menestymisemme suhteen 
tulevaisuudessa olen edelleen luottavainen, 
Vartiainen totesi.

Maailmanluokan 
maalimiestyöskentelyä
Maailman parhaille suojelukoirille halut-
tiin Hämeenlinnassa taata maailman pa-
rasta maalimiestyöskentelyä. Maalimies-

ten valintaprosessi käynnistyikin jo kaksi 
vuotta ennen varsinaista koitosta. Projek-
tia veti yksi kokeneimmista ja arvoste-
tuimmista maalimiehistämme, Timo He-
lynen. Muutaman kuukauden välein 
kokoontuneet maalimiehet treenasivat 
erirotuisia ja -tasoisia suojelukoulutettuja 
koiria viikonlopun kerrallaan.

Helynen valitsi MM - maalimiesrivis-
töön lopulta viiden miehen kaartin: Ju-
ha Korrin, Tomi Mönkkösen, Janne Tak-
kisen, Esa Tapion ja Jari Viitaniemen. 
Lopullisen valinnan kisamaalimiehis-
tä suoritti MM-kisoissa suojeluosuuden 
tuomarina toiminut Hari Arcon Slove-
niasta. Arcon valitsi ja nimesi Esa Tapion 
ykkösosaan ja Juha Korrin kakkososaan. 
Viitaniemi, Takkinen ja Mönkkönen oli-
vat varalla.

- Täytyy sanoa, että suomalaiset maali-
miehet toimivat koko neljä päivää kestä-
neen kisan ajan urheilullisesti ja reilusti. 
Heidän työskentelynsä oli kaikille tasa-
puolista, älykästä ja ammattitaitoista, ker-
tasi itsekin maalimiehenä toimiva ja suoje-
lussa saksanpaimenkoirilla kisaava Arcon.

- Panin myös merkille, kuinka varalla 
olleet maalimiehet olivat jatkuvassa val-
miudessa. Mutta se, miten Korri kokosi 

itsensä ja jatkoi varmoja otteitaan kakkos-
osan maalimiehenä Fuchsin koiran louk-
kaannuttua, kertoo todellisesta ammatti-
taidosta, Arcon totesi ja viittasi viimeisenä 
kisapäivänä nähtyyn dramatiikkaan sak-
salaisen Knut Fuchin Leeland von Furt-
he Moorin loukkaannuttua sen liukastut-
tua sateen kastelemalla nurmella pitkässä 
liikkeessä.

- Se oli tietenkin erittäin valitettavaa, 
mutta yhtä odotettavaa kuin jos minä tai 
sinä olisimme sattumoisin kompastuneet 
noissa katsomon portaissa, AIcon sanoi.

Korrille MM - kisamaalimiehen pe-
si olikin enemmän henkisiä kuin fyysisiä 
voimia koetteleva urakka. Valmistelu oli 
tehty huolella. Kestävyysjuoksuharrastus 
takasi hyvän fyysisen peruskunnon ja la-
jiharjoittelusta oli huolehdittu omassa ja 
vieraissa treeniryhmissä. ,

- Ennen kisaa pan ostin lajikuntoon ja 
hain suorittamiseen lähinnä rutiinia tree-
naamalla oman treeniryhmän koirien li-
säksi kisaliikkeitä maajoukkuetason koi-
rilla toisinaan jopa kolme tuntia putkeen, 
kertoo Korri ja kiittää Timo Salmista yh-
teistyöstä. Kiitosta sai myös kisojen ai-
kainen huolto. Paikalla oli hieroja min-
kä lisäksi kollegat Viitaniemi ja Takkinen 

huolehtivat Korrin ja Tapion neste- ja ra-
vintotankkauksesta. - Raskainta oli kui-
tenkin olla kisan ajan jatkuvasti 100% kes-
kittyneenä jokaiseen suoritukseen. Tiesin 
osan koirista tulevan pitkään liikkeeseen 
todella lujaa ja tunsin suurta vastuuta siitä, 
että niistä jokainen olisi otettava vastaan 
turvallisesti, kertaa Korri tuntojaan. Tuo-
mari Arconilla oli mielipide myös suoma-
laisesta koiraurheiluyleisöstä.

- Mielestäni kävi hyvin ilmi, että suo-
malainen koiraharrastaja arvostaa hyvillä 
ominaisuuksilla varustettua koiraa enem-
män kuin pelkkää hyvää kisasuoritusta. 
Erot erinomaisen koiran ja erinomaisesti 
ohjatun keskinkertaisen koiran välillä ovat 
merkittäviä ja suoma1ainen yleisö pani ne 
kyllä merkille, totesi Arcon tuomarointin-
sa päätteeksi.

Vain suuren  
urheilujuhlan tuntu puuttui
Kokonaiskilpailun voiton vei Saksan Peter 
Scherk koirallaan Bendix von Adlerauge 
pistein A96 B98 C96 yhteensä 290 pistet-
tä. Tottelevaisuuspisteet olivat kisan par-
haat.

Sympaattinen ja haastateltaessa vaati-
mattoman oloinen maailmanmestari ei 

tulosten ratkettua kyennyt erittelemään 
syytä saksalaisten menestykselle. Scherldn 
mukaan jokaiseen kisaan on valmistaudut-
tava huolella ja onneakin tarvitaan, jotta 
menestystä tulisi. Kyse on kuitenkin eläi-
mistä ja huippu-urheilusta.

- Oli sääli etteivät suomalaiset menes-
tyneet kotikentällään, sillä olemme tot-
tuneet pitämään Suomea yhtenä pahim-
mista kilpakumppaneistamme. Harvalla 
maalla on heittää nollakoiriksi tuon ta-
son koiria, pohti Scherk ja kyseli vastikään 
saksanpaimenkoirien mestaruuden voitta-
neen Hannu Liljegrenin ja Ratsumestarin 
Gonradin perään: Hannu is good, where 
was Hannu from the team?

Omaan suoritukseensa Scherk oli tyyty-
väinen ja kiitteli erityisesti Mia Skogsterin 
apua kisoihin valmistautumisessa.

- Minun täytyy kiittää suomalaisia sii-
tä, että olemme saaneet Mian luoksem-
me Team Heuwinkliin. Hän auttoi minua 
saamaan Bendixin tunnetilan kohdilleen 
tottelevaisuudessa, kertoi Scherk ja hy-
myili valloittavasti.

Palkintojenjakoseremoniassa Scherkin 
vierelle nousi kakkoseksi sijoittunut jouk-
kuetoveri Edgar Scherkl Cayman von Ad-
leraugen kanssa. Kolmanneksi sijoittuivat 
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pieni ja pippurinen E.T. Der Sonne Ent-
gegen ja ohjaajansa Massimo Floris Ita-
liasta.

Siinä missä suomalainen kisaorganisaa-
tio sai kiitosta järjestelyistä, aikatau1ujen 
pitävyydestä ja urheilullisuudesta, kritisoi-
tiin palkintojenjakoseremoniaa suuren ur-
heilujuhlan tunteen puutteesta. Palkinto-
jenjakotilaisuus olikin jopa suomalaisen 
mittapuun mukaan vaatimaton, eikä vähi-
ten siitä syystä, ettei Saksan kansallislaulua 
tahtonut voittajan noustua palkintopallille 
edes kuulua kaiuttimista. Palkinnot jaet-
tiin lähinnä hiljaisuuden vallitessa eivät-
kä kaikki viimeisenä päivänä olleet kat-
sojatkaan olleet jaksaneet jäädä tilaisuutta 
seuraamaan. Liekö siitä syystä, ettei pal-
kintopallille tänä vuonna noussut yhtään 
suomalaista?

Fuchsin suojeluosuudessa loukkaan-
tunut koira selvisi vakavalta näyttänees-
tä onnettomuudesta lihasrevähdyksellä ja 
toipui ennalleen. 

Tulokset IPO.MM Hämeenlinna:

1. Bendix v. Adlerauge,
Peter Scherk Saksa (96+98+96) ............. 290 pist. 
2.. Cayman v. Adlerauge,
 Edgar Scherkl Saksa (96+96+97) ...........289
3. E.T. Der Sonne Entgegen,
Massimo Floris Italia (96+94+96) ............286
4. Finni v.d. Brunnenstadt,
Robert Parak Saksa (94+97+95) .............286
5. Imzedrift’s Index,
Annika Kristensson Ruotsi (96+94+95) .. 285 
6. Dunja v. Hornbachtai,
Theo Sporrer Saksa (94+97+94) .............285
7. Vion la Maschera di Ferro,
John Soares USA .....................................284
8. Yeti Simmeringer Haide,
Franz Kainrath Itävalta ............................283
9. Faro Demin Dvor,
Jozef Adamusoin Slovakia ......................280
10. Sam Beit Haboxer Mehagivaa,
Sharon Ronen Israel ................................279
11. Emy v.d. Unbestechlichen,
Petra Sporrer Saksa ................................279
12. Rustie Vom Haus Mecki,
Simon Baiocco Italia ................................277
13. Gora van Rozentuin,
Begona Atienzar, Espanja .......................277
14. Quel od Policie,   
Martin Pejsa Tshekki ................................275
15. Niko vom Paterhof,
Lisa Jacquin USA .....................................275
16. Dacke av Oddvarg,
Odd-Ivar Gjersvik Norja ..........................274
17. Nix van’t Heuske,
Gerard Wempe Hollanti ..........................273
18. Jabina Oscia,
Carsten Brandt Tanska ............................273
19. Unica de Alphaville Bohemia,
Lucie Sevcikova Tshekki ..........................273
19. Daneskjold Aragon,
Henrik HjortTanska ..................................273
21. Donald des Hommes Apaches,
Jose Garcia Perez Espanja ......................273
22. Aik Crazy Grubers,
Mario Scheidbach Itävalta .......................272
23. Vandalen’s Iver,
Lene Geisler Tanska ................................272
24. Karat vom Roten Milan,
Jan Vartiainen Suomi (90+94+88) ...........272
25. Liliendahl Santo,
Martin Knudsen Tanska ...........................271
39. Bacteroides Sabo,
Reijo Kojo Suomi (80+93+92) .................265
42. Bacteroides Sera,
Susanna Tunturi Suomi (93+84+88) ........265
43. Ruutipussi Apina,
Ismo Tabell Suomi (93+90+82) ...............265
50. Mecberger Ferguson,
Jaani Vatanen-Laine Suomi (90+82+89)..261 
 

Mitalikolmikko palkintopallilla.

Tottelevaisuusosio tehdään pareittain. Sillä aikaa kun toinen koira 
on työn touhussa, toinen suorittaa taustalla keskittymistä vaativaa 

paikalla makuu-liikettä.

Järjestäjät olivat asettaneet MM-kisojen yleisötavoitteeksi  
kunnianhimoisesti 10 000 katsojaa. Kaurialan kentän  

pääkatsomo oli perjantaina näin täynnä.
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Leipäteksti:

Adobe Caslon Pro Regular
Otsikot:

ITC Mendoza Roman 
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Ingressi:

ITC Mendoza Roman Italic
2. leipäteksti:

Frutiger 45 Light

Infolaatikkojen teksti ja kainalojutu:

Frutiger 55 Roman

Nostot:

AVENIR 45 BOOK
Kuvateksti:

Avenir 65 Medium

Esimerkki 25:
Koiramme-lehden

typografia.

Esimerkki 26:
Kuvareportaasi

Koiramme-lehdessä.
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Koiramme-lehden taitossa tuntuu, ettei olla mietitty mikä olisi artikkeleissa otsik-
kokuva ja mitkä olisivat jutun tukikuvia. Lehdestä puuttuu Rantasen draamankaa-
ri (Rantanen 2007, 135). Siinä ei ole riittävästi kerronnallista vaihtelua ja se on yksi 
osatekijä, joka tekee lehdestä hengettömän. Teksti ja kuvan yhteistyötä ei ole mietit-
ty, eikä kuva anna uusia näkökulmia tekstiin. Ja kun vanhassa taitossa ei ole ajateltu 
pysäyttäviä, suuria, huomiota herättäviä kuvia, ei aukeamat anna positiivista vaiku-
telmaa artikkeleista.

Hyödyntääkseni Salon reportaasikuvien kirjoa olen pyrkinyt käyttämään pääartik-
keleissa, jutun alussa selkeästi suuria avainkuvia, jotka valtaavat yhden sivun tai ko-
ko aukeaman. Muissa, kertovissa sivuissa on selkeästi tarinaa tukevia ja korostavia 
kuvia kuten toimintakuvia, henkilökuvia, vaihe vaiheelta kertovia kuvasarjoja sekä 
lineaarisesti eteneviä kuvia. (Salo, 2000.)

Ongelmana koiralehdissä on ettei kuvat ole sisällöltään kovinkaan syvällisiä. Koi-
ramme-lehdessä kuvatoivomuksiin en ole pystynyt vaikuttamaan, kun teen aiemmin 
julkaistun numeron pohjalta lehteä, mutta juttuihin lisäarvoa olen yrittänyt tuoda 
tekstin ja kuvan suhteella (esimerkit 27). Eli pääkuva ja otsikko tukevat toisiaan ja 
luovat yhdessä houkuttelevan mielikuvan artikkelista lukijalle.

Kun Koiramme-lehden kuvien laatu ei ole mitenkään hyvä, tein osille kuville Pola-
roid-kuvien kaltaiset kehykset Kahranahon ehdotuksesta (Kahranaho 2011). Lisäk-
si joissakin kuvissa on perinteiset paperikuvien valkoiset kehykset (esimerkki 28). 
Näin saan peitettyä hiukan kuvien heikkoa laatua ja tekemällä sommitelmasta mie-
lenkiintoisemman. Lisäksi rikkoakseni  taiton laatikkomaista rakennetta ja saadak-
seni enemmän valkeaa tilaa käytän myös syvättyjä kuvia (esimerkki 29). 

Moserin mukaan pitää olla jokin yhdistävä tekijä, perustelu, kun kuvissa käytetään 
kehyksiä (Moser 2003, 38). Koiramme lehdessä kuvien kehykset antavan vaikutel-
man tilanteen hetkellisyydestä. Ne luovat vaikutelman, että lehdessä muistellaan ti-
lannetta. Kehykset myös luovat taittoalueesta toiminnallisemman. 
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BOLOGNESE ON ITALIALAINEN ROTU, 
JOKA ON OLLUT JO SATOJA VUOSIA 

SITTEN SUOSITTU YLÄLUOKAN LEMMIKKI.

pelastamaan ja saamaan rotutyypillisiä 
koiria, oli sukusiitos aika rajuakin, kertoo 
Anna Ratia.

Suomessakin rodun taso kirjava
Suomen ensimmäinen bolognese tuli 
Tanskasta Keravalle vuonna 1989. Koira 
oli nimeltään Jabir’s Bo-Blanc Chic Chi-
quita ja sen toi Jaana Nousiainen. Koiras-
ta tuli ensimmäinen Suomen muotovalio 
ja se myös synnytti Suomen ensimmäisen 
bolognesepentueen. .

Seuraavana vuonna tuli neljä koiraa, 
kaksi narttua ja kaksi urosta samasta ken-
nelistä Tanskasta. Näistä Jabir’s BoBlanc 
Jingle Joy tuli sijoitukseen Kaarina Sii-
voselle (kennel Meadow’ s Wolf ) vuon-
na 1990.

Vuonna 1991 tuotiin narttu Hollannista 
ja uros Belgiasta sekä narttu Englannista. 
Seuraavana vuonna narttu ja uros Belgias-
ta. Rodun kotimaasta Italiasta tuli uros ja 
narttu sekä uros Norjasta.

- Jalostusmateriaalia oli tuonneista huo-
limatta vähän, ja sukusiitosprosentit nou-
sivat korkeiksi. Kysyntä oli suurempaa 
kuin tarjonta ja välillä tuntui, että kaikki 
kasvatustyö ei ollut loppuun asti harkittua. 
Näin kuitenkin lähdettiin alkuun, näytte-

lyissä käytiin ja valioitakin tuli, kertoo Sii-
vonen.

- Myöhemminkin on tuotu koiria Ita-
liasta sekä lisäksi Unkarista, Slovakiasta, 
Saksasta ja Sveitsistä. Kaikkialla maail-
massa rodun taso oli ja on edelleen erit-
täin kirjavaa, kertoo alkuaikojen kasvattaja 
Kaarina Siivonen.

Pienikokoinen ja sopeutuvainen
Tuula Heikkinen (kennel Gaifridin) ker-
too ihastuneensa rotuun nähtyään siitä 
kuvan Koiramme-lehden Voittajanäytte-
lyssä kuvatusta rotunsa parhaiden luette-
losta. Hän etsi toista pientä rotua kasvat-
tamansa tiibetinspanielin rinnalle. Rodun 
piti olla pieni, sopeutuvainen ja ehkä vaa-
tivakin ja sellaisen hän löysi bologneses-
ta. Ensimmäinen tuli taloon vuonna 1993. 
Heikkinen kertoo tuoneensa koiria myös 
ulkomailta;

- Alussa pentujen myynti oli hankalaa, 
koska rotu oli tuntematon. Tällä hetkellä 
pentujen kysyntä on suuri ja monet ovat 
ihastuneet bolognesen luonteeseen.

- Rotu ei kuitenkaan sovi kaikille. Turk-
ki vaatii säännöllistä pesua ja hoitamista. 
Karvan vaihtuessa se takkuuntuu ja joil-
lekin se on tullut niin ylivoimaiseksi, et-

tä koira on kiikutettu trimmaajalle, joka 
on sitten leikannut koiralta turkin lyhyek-
si. Mutta minne katosi bolognese, sanoo 
Tuula Heikkinen (kennel Gaifridin), joka 
myös on tuonut ulkomailta koiria geeni-
pohjaansa laajentaakseen.

Itä-Euroopassa geeni pankki
- Koska rodun kanta on pieni, ovat kan-
sainväliset kontaktit kasvattajille erittäin 
tärkeitä. Kasvattajat tuntevat toisensa läpi 
koko Euroopan, kertoo Anna Ratia. Inter-
net on Ratian mukaan helpottanut verkos-
toitumista suuresti. Ykkösmaa on tieten-
kin Italia, joka on myös ainoa maa, jossa 
on ammattimaisesti kasvattavia kennelei-
tä.

- Suuri merkitys on myös entisen Itä-
Euroopan mailla. Itäistä Eurooppaa voi-
si suorastaan kutsua rodun geenipankik-
si, koska sieltä löytyy hienoja koiria, jotka 
ovat aivan eri linjoista kuin italialaiset koi-
rat. Todennäköisesti rotu on säilynyt sil-
lä suunnalla hyvin, koska myös Venäjällä 
on aikoinaan ollut bologneseja aateliston 
lemmikkeinä, kertoo Anna Ratia.

Tshekissä on hänen mukaansa arvostet-
tuja bolognesekenneleitä, joista tulee hy-
viä, hienoja koiria. Näitä koiria on vie-

ty käytännössä kaikkialle Eurooppaan ja 
ne ovat saavuttaneet runsaasti menestys-
tä myös arvonäyttelyissä. Jonkin verran 
koiria on meille tuotu myös Slovakiasta ja 
Unkarista. Ratia korostaa, että Italian al-
kuaikojen sisäsiittoisuuden vuoksi näillä 
mailla on rodulle suuri merkitys.

Epäselvyyksiä ja pentukauppaa
Ratia painottaa kuitenkin, että on tärkeää 
tietää, mitä tuo. Kontaktien täytyy olla hy-
viä ja luotettavia.

- Ei ole mitään järkeä tuoda vain jo-
tain, itäisessä Euroopassa kun on runsaasti 
myös koiria, jotka eivät bologneselta näy-
tä ja joiden lähtökohdat voivat olla epäi-
lyttäviä.

Itä-Euroopasta myös välitetään pentuja. 
Kasvattajat eivät näitä välitä, kyse on ih-
misistä, jotka ovat huomanneet markki-
naraon. Kysyntää on tarjontaa enemmän 
ja pennut ovat kalliita. Eli paperittomille 
“halvoille” pennuille riittää ostajia, pahoit-
telee Ratia.

Pentujen kysyntä on ollut tarjontaa suurempaa. Suomessa rekisteröidään alle sata pentua vuodessa, pentueen keskikoko on kolme. Kuva Henna Junnila

11-viikkoinen reipas pentu hommailee samoja asioita 

kuin mikä tahansa samanikäinen. Kuva Anna Ratia

Bolognese on seurallinen ja viihtyy 
kaikenikäisten ihmisten seurassa. 
Kuva Studio Jarin kuvakauppa.
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Koirien keisarileikkauksiin liit-
tyviä tilastoja on vaikea löytää. 
Anekdoottisen tiedon perus-

teella nartut, joilla on lyhyt kuono ja suu-
ri (brakykefaalinen) kallo, tarvitsevat mui-
ta narttuja useammin keisarileikkauksen 
- todennäköisesti siksi, että pentujen päät 
eivät mahdu ulos emän lantiosta.

Tätä tukee bostoninterrieritutkimus, 
jossa synnytysvaikeuksien todennäköisyys 
oli sitä suurempi mitä suurempi kallonym-
pärys pennuilla oli. Tutkimusaineistona oli 
20 narttua ja niillä yhteensä40 pentuetta. 
Suurelle osalle tällaisista jalostusnartuista 

Keisarileikkaukset 
yllättävän yleisiä monissa 

koiraroduissa
Englantilaisen Animal Health Trustin helmikuussa julkaisemassa tutkimuksessa 

selvitettiin keisarileikkausten yleisyyttä eri koiraroduilla. Joillakin roduilla 
keisarileikkauksia ei tehty ollenkaan, toisilla niiden osuus ylitti jopa 80 prosenttia 

kaikista penikoinneista. Synnytysvaikeuksien todennäköisyys kasvaa pentujen 
kallonympäryksen kasvaessa.

TEKSTI: Katariina Mäki KUVAT: Aino Pikkusaari

tehdäänkin rutiininomainen keisarileikka-
us, varmuuden vuoksi.

Uudessa Evansin ja Adamsin tekemäs-
sä selvityksessä rodut jaettiin kolmeen 
luokkaan niiden kallon muodon mukaan: 
mesokefaalinen (kallon kasvo-osa on sa-
manpituinen kuin ontelo-osa, esimer-
kiksi labradorinnoutaja), brakykefaalinen 
(kallon kasvo-osa on lyhyempi kuin on-
telo-osa, esimerkiksi englannin- ja rans-
kanbulldoggi) ja dolikokefaalinen (kallon 
kasvo-osa on pidempi kuin ontelo-osa, 
esimerkiksi englanninvinttikoira). Selvi-
tyksessä käytettiin laajemman tutkimus-

projektin yhteydessä kerättyä englantilais-
ta aineistoa 170 koirarodun pentueista 
viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

13141 narttua, 22005 pentuetta
Evansin ja Adamsin käyttämä aineisto oli 
kerätty kyselyillä, jotka oli 
lähetetty koiranomis-
tajille rotukerhojen 
sihteerien kaut-
ta . Kyse-
lyn mu-

Roduissa, joille on tyypillistä lytty kuono 
ja suuri kallo (esimerkiksi ranskanbuldoggi), tehdään 

synnytyksissä keskivertoa enemmän useammin 
keisarin leikkaus. Kuvan koira ei liity juttuun.

11
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Bolognese 
on pirteä, pieni harvinaisuus

Bolognese on bichonien sukuun kuuluva, historialtaan hyvin vanha kääpiökoira. Sen kotimaa 
on Italia. Bolognese on Suomessa ja koko Euroopassakin vielä melko harvinainen rotu. 

Vuosittain niitä rekisteröidään meillä noin 60- 70 kappaletta. 

Bolognese on pienikokoinen tiivis 
koira, jolla on puhtaan valkoinen, 
pitkä, pörröinen kiehkurainen 

karvapeite, jonka tulee olla kauttaaltaan 
valkoinen ilmaa muun sävyisiä läikkiä. 
Karvan tulee 01 la pitkää päästä hännän-
päähän. Turkki vaatii säännöllistä hoitoa.

Kiinteä ja neliömäinen
- Nykyään suurin osa kasvattajista pyrkii 
kasvattamaan kooltaan rotumääritelmän 
alarajoille sijoittuvia koiria, ja esimerkiksi 
italialaiset tuomarit yleensä suosivat pien-
tä kokoa, kertoo Anna Ratia (kennel Ca-
ne Minore).

- Rotumääritelmän mukainen paino on 
mielestäni selvästi liian alhainen. Pienet ja 
sirotkin koirat yleensä painavat noin 3,5 
kiloa ja kookkaat urokset helposti yli 6 kg. 
Toisaalta bolognese on bichoniin verrattu-
na aina siro, vertailee Ratia.

- Koirien koko vaihtelee suuresti. It-
selläni on sekä todella iso että varsin pie-
ni bolognese. Kokoero on tosiaan valta-
va, pienempi pystyy juoksemaan isomman 
vatsan alta. Aika usein kaduilla kysytään-
kin, onko pienempi isomman pentu ja 
ovatko nämä todella samaa rotua, nau-
raa Anna Ratia, viime syksynä perustetun 
Kääpiökoirayhdistyksen bolognesealajaos-
ton puheenjohtaja.

Ilmava ja kiharakarvainen
Marjut Koppanen (kennel Luminosa) on 
aiemmin omistanut bichon friseitä. En-
simmäinen bolognese hänelle tuli 1999 
palkintona ja läksiäislahjana italialaises-
ta kennelistä; kansainvälinen muotovalio 
Pillola (Leppis)

- Ensituntumani bologneseen sain kun 
opiskeluaikoinani lähdin Italiaan kesätöi-
hin Vignola dei Conti-kenneliin. Alber-
to Veronesin bologneset hurmasivat minut 
niin, että pidin välivuoden opiskeluista ja 
viivyin vähän pidemmän ajan kenneltyt-
tönä. Hetken aikaa kesti bichon friseiden 
omistajalta tottua bolognesen “luonnolli-
sempaan” ulkonäköön, mutta nykyään ei 
kai muu voisi edes silmää miellyttää, ker-
too Marjut Koppanen, joka on myös ala-
jaoston varapuheenjohtaja.

TEKSTI: Paula Lehdistö
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SPANIELEIDEN 
METSÄSTYSKOKEISSA 
EI HILJAA HISSUTELLA

Kun puhutaan koirilla metsästyksestä, keskustelu juontuu aika nopeasti ja luontevasti 
myös metsästyskoirien rodunomaisiin kokeisiin, eli metsästys kokeisiin.  

Kokeet ovat koirankasvattajille elintärkeä työkalu jalostuksen apuvälineinä.  
Moni mieltää spanielit seurakoiriksi, mutta myös spanieleille järjestetään  

Suomessa vuosittain useita kokeita koirien testaamiseksi.

Metsästyskokeiden tarkoitus on 
mitata koiran ominaisuuksia’ 
joita se tarvitsee suoriutuak-

seen rodulle tyypillisistä metsästysmuo-
doista ja -tehtävistä. Kokeet ovat yleensä 
aitoja metsästystapahtumia tai muutoin 
jäljittelevät jahtia mahdollisimman to-
dentuntuisesti.

Metsästyskokeiden on ensisijaisesti toi-
mittava jalostusvälineenä koiran kasvatta-
jille ja toissijaisesti kilpailulajina. Urheilu-
hullulla kansalla, kuten meitä suomalaisia 
voisi luonnehtia, menevät nämä puurot ja 
vellit herkästi sekaisin. Jos kysytään suo-
raan koiranomistajilta, lähes poikkeuk-
setta koirat ovat hyviä jahtikoiria. Näin 

varmaan usein onkin, eikä hyvä metsäs-
tyskoira aina ole hyvä koekoira, ja päin-
vastoin.

Hyvin suunnitellut ja järjestetyt metsäs-
tyskokeet ovat oikean metsästyksen lisäk-
si hyvä tuki kasvattajille heidän tehdessään 
jalostusvalintoja. Usein koemeriitit ovat 
käytännössä ainoa mittari, jolla arvioidaan 
esimerkiksi ulkomaisten koirien metsästys 
ominaisuuksia. Metsästyskoe on hyvä ja-
lostustarkastus.

Vanha metsästyskoira
Spanielit ovat alkujaan metsästyskoiria. It-
se asiassa spanielit ovat eräitä vanhimmis-
ta metsästykseen kehitetyistä koiraroduis-

ta. Spanieleiden käytöstä löytyy historian 
kirjoista merkintöjä vuosisatojen takaa.

Spanielirodut ovat pääsääntöisesti Brit-
tein saarelta alkuperältään. Koiria on käy-
tetty lähinnä pienriistan ylösajamiseen. 
Ennen ruutiaseita riistaa ajettiin verkkoi-
hin tai metsästyshaukkojen ulottuville, ja 
aseiden kehittymisen myötä myös ampu-
jien ulottuville. Viimeksi mainittu pyyn-
timuoto on vielä tänä päivänä hyvin voi-
missaan ja spanieleita käytetään edelleen 
ylösajavina koirina laajalti.

Pyydettävänä riistana ovat lähinnä pelto 
linnut, metsäkanalinnut, rusakot ja jänik-
set sekä muut maastossa lymyävät pienet 
riistaeläimet. Mainittakoon erikseen leh-

TEKSTI JA KUVAT: Tommi Arfman
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MetsästyskoirammeMetsästyskoiramme

Esimerkki 27:
Tekstin ja kuvan suhde.

Esimerkki 28:
Kuvienkehykset.

Esimerkki 29:
Syvätty kuva.
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Taittamisessa ongelmia tuottivat tilanteet, kun aiemman lehdenkuvat eivät tukeneet 
juttua kunnolla. Uudistetussa lehdessä jouduin käyttämään kuvapankkien, Shutter-
stock ja PhotoXpress, kuvia pystyäkseni luomaan tiettyihin artikkeleihin oikeanlai-
sen tunnelman (esimerkki 30). Tulevaisuudessa haluan, että Koiramme lehden uu-
distetussa ulkoasussa käytetään kuitenkin sekä lehden omia, että lukijoidenkuvia. 
Sillä ne luovat artikkeleiden aidon tunnelman vaikka eivät tekniseltä laadultaan ole 
parhaita mahdollisia.

Vanhassa lehdessä oudoin osastotunnus on Metsästyskoiramme-osiossa, jossa kysei-
nen tunnus onkin yllättäen sivunumeron vieressä sivun alalaidassa ja osion alkaessa 
sivunumerointi alkaa alusta. Metsästyskoiramme-osio ei edes ole taitollisesti miten-
kään poikkeava muista sivuista. Uudistetussa versiossa Metsästyskoiramme-osasto-
tunnukset ovat nyt samassa linjassa muiden tunnusten kanssa eikä sivunumeroin-
ti enää muutu. Rantasen mukaan osastotunnusten alaisuuteen liittyvät jutut pitäisi 
sijoittua lehdessä alku- ja loppupuolelle (Rantanen 2007, 128). Metsästysosio mm. 
Sijoittuu lehden keskelle, mutta en voi mielestäni ottaa osastotunnuksia pois, koska 
tiedän ihmisiä, jotka nimenomaan etsivät lehdestä Metsästyskoiramme-osion, jonka 
on löydyttävä helposti. Kenties tulevaisuudessa ratkaisuna ongelmaan voisi olla, että 
kyseinen osio sijoitetaan lehden loppupuolelle.
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Koirablogit 
digitaalisia tassunjälkiä

verkossa
 Kahden suositun harrastuksen kohdatessa internetiin 

on syntynyt monenkirjava joukko koira-aiheisia blogeja.
Tarjolla on kuulumisia, kuvia ja ylipäätään 

kaikenkarvaista asiaa.

Kotimaisessa blogosfåärissä riit-
tää koiramaista juttua. Blogit pi-
tävät edelleen paikkansa yhte-

nä sosiaalisen median suosituimpana osa 
-alueena, mikä näkyy myös koiraharras-
tajien parissa. Tuhannet suomalaiset pi-
tävät blogeja, ja yhä useampi lukee niitä. 
Monissa koira on sivuosassa, mutta useis-
sa jopa pääroolissa. Bloggaaminen tuntuu 
olevan koiraväellekin ensisijaisesti hauska 
harrastus, jonka avulla on mahdollista il-
maista itseään, kertoa kuulumisia ja jakaa 
kokemuksia sekä parhaimmillaan herät-
tää keskustelua. Blogit ovat kuin kohtaa-

mispaikkoja, joille ominaista on kommen-
tointimahdollisuus. Monet kirjoittajat 
kertovat jääneensä vuorovaikutuksellisuu-
den koukkuun.

Lifestyle- ja harrastusblogit ovat täl-
lä hetkellä ehdottomasti suosituimpia, ja 
koirat sopivat aiheeksi siinä missä muut-
kin. Monilla koirablogeilla on jo suhteel-
lisen pitkä historia ja uskolliset lukijan-
sa. Jotkut bloggaajat pidättäytyvät tiukasti 
koira-asioissa, toiset taas käsittelevät koi-
ra -aiheiden lisäksi myös muuta ympäril-
lä olevaa. Osa kirjoittaa hauskasti kuvitel-
lusta koiran näkökulmasta, kun toiset taas 
luottavat enemmän kuvan ja audiovisu-

aalisuuden voimaan. Blogit saattavat olla 
myös avoinna vain kutsutulle lähipiirille.

Kukin tassuttelee tyylillään, koirablo-
gien kirjo on hyvin moninainen. Bloggaa-
jaksi voi ryhtyä oikeastaan kuka tahansa.

Yleisesti blogien määrän arvellaan yhä 
kasvavan ja bloggaamisen ammatillistu-
van. Monet bloggaajat voivat myös hank-
kia lisätienestejä harrastuksellaan. Nähtä-
väksi jää, miltä koirablogien tulevaisuus 
näyttää. Nykyisellään ne parhaimmillaan 
edistävät vuorovaikutusta ja verkostoitu-
mista niin muualla sosiaalisessa mediassa 
kuin sen ulkopuolella.

Koiran elämää
Yksi tunnetuimmista kotimaisista koirab-
logeista löytyy Helsingin Sanomien netti-
sivuilta. Koiran elämää aloitti hs.fi verkko-
palvelun ensimmäisten blogien joukossa, 
tarkalleen viisi vuotta sitten syksyllä.

Lehti halusi uutisten joukkoon myös 
viihteellisempää luettavaa, harrastusaihei-
ta ja lisää vuorovaikutuksellisuutta. Kun 
sattui vielä niin sopivasti, että toimittaja 
Jenni Rinkinen oli samoihin aikoihin tuo-
re kääpiö snautseri Unton omistaja, idea 
oli valmis. Rinkinen toteaakin viimeises-
sä Koiran elämää - kirjoituksessaan, että 
onneksi blogi syntyi, jatkuvaa halua ker-

TEKSTI: Minna Ruotsalainen KUVAT: Shutterstock
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4.5. Osastotunnukset
Koiramme lehdessä on vakiosivustoja, jotka toistuvat numerosta toiseen. Ne autta-
vat lukijaa löytämään tutun artikkelin.  Koiramme lehden suurin ongelma osasto-
tunnuksissa on, ettei niillä ole yhtenäistä linjaa. Lisäksi ne eivät ole sidoksissa mi-
hinkään lehdessä esiintyvään typografiseen ratkaisuun.

Suunnitelmissani oli että osastotunnukset olisin kehitellyt 60-luvun Koiramme leh-
den tunnuksista (esimerkki 31), mutta neliön viivat, ohuet ja paksu, eivät olleet hy-
vännäköisiä. Lisäksi formata fontti ei ollut sidoksissa mihinkään muuhun lehden 
typografiaan, joten se osastotunnus piti hylätä. Lähdin kehittelemään ITC Mendo-
za Roman Bold Italicista osastotunnustennimet, koska tämä fontti liittää tunnuk-
set muihin elementteihin lehdessä, kun kyseessä on otsikkofontti. Rantasen mukaan 
osastotunnukselle paras paikka näkyvyyden kannalta sivulle on ylänurkassa (Ran-
tanen 2007, 128). Mutta Koiramme-lehden uuden tunnuksen laitoin keskelle ylä-
reunaa, kun laatikossa on pyöristetyt reunat, jotka eivät toimi nurkassa. Lisätäkseni 
persoonaa lehteen määritin jokaiselle osastotunnukselle omat värit (esimerkki 32).

PUHEENJOHTAJALTA

Puheenjohtajalta

Metsästyskoiramme Koiranelon kulttuurieroja

Karvainen pörssi Koirauutisia

Nuorisopalsta Täällä vartioin minä

Tiedotukset

Esimerkki 30:
Kuvapankkikuvien käyttö taitossa.

Esimerkki 31:
Ostastotunnuksien kehittyminen.

Esimerkki 32:
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4.6.Visuaaliset elementit
4.6.1 Artikkelin lopetussymboli

Pienillä visuaalisilla yksityiskohdilla tein lehdestä persoonallisen ja erottuvan muis-
ta kilpailijoista. Joten suunnittelin artikkeleiden lopetussymbolit itse, enkä turvautu-
nut perusneliöön. 

Eläinaiheisissa lehdissä tassu on liian käytetty kuvaelementti, kuin myös koiran pu-
ruluu. Kyseiset elementit ovat esiintyneet monessa eläinaiheisessa lehdessä.  Joten 
saan ulkoasuun mukaan koiramaisuutta eri koiratyypeillä lopetussymbolina. Suun-
nittelussa piti huomioida, että koirapäät ovat muodoltaan mahdollisimman pelkis-
tettyjä, jotta ne toimivat pienessä koossa. Silti niiden on oltava mahdollisimman 
tunnistettavia, realistisia aikuiseen makuun.

Lopetustunnuksia loin joukkion, jotta kulloistakin symbolia voi käyttää siihen koi-
ratyyppiin kertovassa artikkelissa (esimerkki 33); luppakorvainen koira on perus-
koira, sitä voi käyttää artikkeleissa, jotka käsittelevät monta rotua tai yleensä koiris-
ta. Bordercollien kaltainen pää on paimenkoirille ja harrastejutuille. Pystykorvainen 
koira sopii pystykorvaroduille ja työkoirille.  Villakoira edustaa seurakoiria ja lisäk-
si terriereille ja vinttikoirille on omat tunnukset. Koiratyypit määräytyvät siis niiden 
käyttötarkoitusten ja rotupiirteiden mukaan.

4.6.2. Kolmiulotteisuus
Jotta taitto ei tuntuisi litteältä, olen osiin kuviin lisännyt teipinpaloja, nastoja ja 
klemmareita. Ne ovat keino viedä huomiota kuvien kehnosta laadusta. Ne luovat 
lehteen kolmiulotteisuuden tuntua.  Lisäksi käytän luetteloissa ja infolaatikoissa eri-
laisia paperi struktuureja ja vihkosia (esimerkki 34).

4.6.3 Sivunumerointi
Ojapelto neuvoi lehden tunnistettavuuden kannalta, että voin sivunumeroiden avul-
la luoda lehteen pieniä yksityiskohtia, kuten määritellä millä sivuilla ja miten näky-
vät sivunumerot (Ojapelto 2011). Sivunumeroissa on Avenir 55 Roman fontti, jot-
ta se sitoo numerot muuhun taittoon. Sivunumeroissa pieni yksityiskohta on se, että 
jos aukeaman viereisellä sivulla on kuva tai mainos numeron päällä, esiintyy kysei-
sen sivunnumero toisen sivunumeron vieressä. Lisäksi Koiramme-logo ja ilmesty-
misaika eivät näy jokaisessa sivussa, jos ne häiritsevät taiton sommitelmaa tai muu-
ten ikävästi pistävät silmää (esimerkki 35).

Seurakoirat

Peruskoira Paimenkoirat,
harrastekoirat

Pystykorvat,
työkoirat

Terrierit Vinttikoirat
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ROKOTUSMÄÄRÄYKSET, ANTIDOPINGSÄÄNTÖ, koe/kiI-

pailukohtaiset säännöt, valionarvosäännöt... Yhteen kokeeseen 

tai kilpailuun osallistuminen velvoittaa noudattamaan useita eri 

sääntöjä ja määräyksiä. Sääntöjen noudattamista valvotaan eri 

tahoilta, mutta helpointa on jos itse hallitsee tarvittavat säännöt 

kokeeseen tai kilpailuun mennessä.

Ensimmäinen kohta, jossa etukäteen asiaan perehtymättö-

mälle saattaa tulla ikävä yllätys, on ilmoittautuminen kisapai-

kalla. . _ Aina silloin tällöin kisatyöntekijä törmää puutteellisiin 

rokotusmerkintöihin ja joutuu käännyttämään koirakon paluu-

matkalle ilman, että tämä saa tehdä omaa kisasuoritustaan. 

Vaikka koira olisikin rokotettu, on voimassaoloaikojen kanssa 

oltava tarkkana. Jo ennen ilmoittautumista tulee myös tiedos-

taa koiran mahdolliset lääkekuurit, jottei tule rikkoneeksi anti-

dopingsääntöä.

Koekohtaisista säännöistä on paljon apua jo lajiin tutustues-

sa ja erityisesti kokeeseen valmistautuessa esimerkiksi tottele-

vaisuudessa. Säännöissä on oma kohtansa muun muassa kil-

pailuun ilmoittautumisesta ja kilpailusta poisjäämisestä. Myös 

kohdassa erityismääräykset ja ohjeet löytyy tarpeellista tietoa. 

Arvostelu- ja suoritusohjeet luokkakohtaisten arvosanojen kans-

sa auttavat hyvin jo ennalta arvioimaan valmiutta kokeeseen.

Aina suoritus ei mene niin kuin toivoisi. Koiralla voi olla oma 

näkemyksensä kyseisen päivän tulostavoitteesta. Lähtökohtai-

sesti ohjaajan on kuitenkin helpompi lähteä kisa maan ja va-

rautua kokeen tai kilpailun kulkuun kun säännöt ovat hyvin 

mielessä tukemassa suoritusta. Kun menestystä on tullut jo 

enemmänkin, voi olla aiheellista tutustua lajin valionarvosään-

töihin.

Sääntöjä ja määräyksiä löytyy Kennelliiton sivuilta.

Mukavaa treeni- ja kisasyksyä toivotellen 

Tiina

Koiramme-Iehti/Nuorisosivut 

Kamreerintie 8

02770 Espoo 

nuoriso@kennelliitto.fi

Junior Handler SM-osakilpailut
(Muistathan aina tarkistaa näyttelyn 

ilmoittautumistiedoista kumpana päivänä SM-osakilpailu 
pidetään!)

JUNIOR HANDLER SM-OSAKILPAILUT 2011 
23.-24.10.  EP  KV  SEINÄJOKI 
13.-14.11.  KS  KV  JYVÄSKYLÄ
11.12.  SKL KV HELSINKI

Junior handler- kilpailuun ilmoittauduttaessa 
on ehdottomasti käytettävä siihen tarkoitettua 
ilmoittautumiskaavaketta, jonka voit tulostaa 

Kennelliiton www-sivuilta “lomakkeet” otsikon alta. 
Muista liittää ilmoittautumisesi mukaan myös kuitti 

suoritetusta maksusta. Ilman maksukuittia tai varsinaista 
ilmoittautumiskaavaketta lähetetyt ilmoittautumiset 

hylätään!

MUISTAKAA LISÄKSI OLLA TARKKOJA 
ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESSÄ JA 

SIINÄ, ETTÄ ILMOITTAUDUTTE 
KISAAMAAN OIKEASSA IKÄRYHMÄSSÄ!

HUOMIO 
ILMOITUSTEN JÄTTÄJÄT!

Parhaiten saatte oman ilmoituksenne lehteen liittämällä 
ilmoituksen mukaan selvän ja julkaisukelpoisen valokuvan, 

mielellään kuvassa saisi olla sekä koira, että ihminen. 
Kuvatekstiä voitte myös ehdottaa. Ilmoitukset ovat 

ilmaisia, mutta oikeus lyhentää ja muokata ilmoitustekstiä 
jää toimitukselle. Jos etsitte kirjeenvaihtoystävää 

tai pyydätte ihmisiltä muuta postia liittäkää mukaan 
koko nimenne ja osoitteenne, pelkkä etunimi ei riitä! 

Kirjoittakaa osoitetietonne erityisen huolellisesti, että ne 
tulevat lehteen oikein; paljon ilmoituksia jää julkaisematta 

kun toimitus ei saa selvää lähettäjän osoitetiedoista’ 
Muistakaa, ettei Nuorisosivujen ilmoituksissa julkaista 

myynti- eikä ostoilmoituksia. Myöskään mainoksia koirista 
(valokuvissa koirien virallisia nimiä jne.) ei Nuorisosivuilla 

julkaista. Kaikenlainen posti ja kertomukset ovat 
tervetulleita!

Huomioikaa myös, että palsta tehdään aina hyvissä 
ajoin ennen lehden ilmestymistä, eli älkää ihmetelkö kun 
joudutte odottelemaan ilmoituksenne julkaisua. Muista 

laittaa lähetyspäivä kirjeeseesi ja kannattaa ilmoittaa 
myös ajankohta jonka jälkeen ilmoituksesi ei ole enää 

ajankohtainen.

Sääntöjen osaaminen 
helpottaa kisajännitystä

HUOM!!
Muistakaa Nuorisosivuille lähetettävistä valokuvista!
. kuvissa tulisi mielellään olla sekä koira, että ihminen

. kuva täytyy olla oikea valokuva, paperille tietokoneella 
itse tulostettu kuva ei käy . kuvien tulee tarkkoja ja 

selkeitä, sekä teidän itsenne ottamia (tai kuvaajan luvalla 
lähetettyjä)

. kuvia ei saa leikata

Kirjeenvaihtoilmoitokset lähetetää osoitteella Koiramme-lehti/Nuorisosivut, 

Suomen Kennelliitto ry/ Tiina Muros, Kamreetintie 8,02700 Espoo. (Varmim-

min saat ilmoituksesi palstalle liittämälla mukaan julkaisukelpoisen valoku-

van, jossa olet itse ,mukana).

Kirjeenvaihtoon haluavat

Vuh!

Täällä kirjoittaa australianterrityttö 

Manssu. Luonteeltani olen tosi leik-

kisä ja terhakka. Rakastao omistajaa-

ni, hän tekee kanssani pitkiä lenkkejä. 

Iältäni olen 6 ja 1/2 kk. Toivoisin k-ka-

muksi terrierin tai muun pikkukoiran. 

Os: Heta ja Manssu Rantakallio, Neito-

jenpolku 2 A 1, 0080 Helsinki

P.S. Omistajani on 11.wee.

P.P.S. Ei yhden haukkupostin lähettä-

jille ;)

MoRo!

Don 1996 syntyny tyttö Soinista. Etsin 

13-15 tyttöjä ja poikia kirjekamuiks, 

joilla olis oma koira, jonka kans kä-

vis näyttelyissä. Plussaa olis jos koira 

olis brasilianterrieri, koska mulla itellä 

on 2v. brassiuros, Bona. Käyn sen kans 

näyttelyissä ja siltä puuttuu 1 serti, 

niin se olis Suomen muotovalio. J Li-

sää meistä kirjeessä! Jos kiinnostaa, 

kirjoita rohkeesti mulle: Mona Nappa-

ri, Leppäsentie 66, 63800 Soini

P.S. Mulla on myös äitin kans hevosia. 

Ja oon 100 % Eläinrakas!

Moi!

Olen Sara ja olen 10 vuot-

ta vanha. Haluaisin 8-13-vuotiaita 

kirjekamuja,jotka kirjoittaa mielel-

lään ja paljon. Olisi kiva jos oisit tyt-

tö mutta ei sillä ole väljä. Meillä on 

täällä kotona yksi hännänheiluttaja ja 

kaksi kissaa. Ei ole väliä minkälainen 

olet mistä pidät. Musamakuuni kuu-

luu Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber 

ja Britney Spears. Harrastan lukemis-

ta, koiran ulkoiluttamista, piirtämistä, 

ratsastusta ja muodostelmaluistelua. 

Luen Harry Pottereja ja Goosebump-

seja. Olen todella liikunnallinen ja pi-

dän musiikista. Kerron kirjeessä lisää 

kaikesta tästä ja vastaan kaikkiin ky-

symyksiin. Jos kiinnostuit niin kirjoita 

osoitteeseen: Sara Heinonen, Kuttu-

lammentie 9 b, 02730 Espoo Ps. Vas-

taan kaikkiin kirjeisiin!

Ehdota, kehu tai hauku!
NUORISOSIVUILLE VOI LÄHETTÄÄ mielipidekirjoituksia kos-

kien itse palstaa tai mitä tahansa maan ja taivaan väliltä liittyen 

koiriin, mitä mieltä sinä olet? Oletko samaa mieltä näiden kir-

joittajien kanssa vai olisiko sinulla joku hyvä idea palstan lukijoil-

le tai tekijöille? Laita tulemaan risuja ja ruusuja koiramaailmasta, 

parannusehdotuksia ja ideoita. Iskevä mielipide, kehu tai juttu 

palkitaan yllätyspalkinnolla! Mielipiteen voit lähettää myös säh-

köpostilla nuoriso@kennelliitto.fi

(postitse mielipiteet tulevat perille osoitteella: Koiramme-leh-

ti/ Nuorisosivut ”Mielipide”, Suomen Kennelliitto, Tiina Muros, 

Kamreerintie 8, 02770 Espoo)
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Artikkelin lopetussymbolit

Esimerkki 34:
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4.6.4. Värit
Uudistetussa Koiramme-lehdessä pyrin hallitulla värienkäytöllä luomaan identi-
teettiä lehdelle (Huovila 2006, 126). Halittu värienkäyttö näkyy uusissa osastotun-
nuksissa, joihin olen määritellyt jokaiselle osastolle oman värin (esimerkki 36). Vä-
rit auttavat selkeyttämään ja elävöittämään sivua. Värien valinnassa huomioin, että 
se soveltuu aina jutun kuvien kanssa yhteen, eikä vie itsessään liikaa huomiota. Värit 
osastotunnuksissa ovat sen vuoksi melko murrettuja sävyjä.  

4.7. Sisällys
Kannen jälkeen sisällys on myytävyyden kannalta tärkein sivu. Sisällyssivusta on 
pystyttävä tekemään houkutteleva ja typografisesti johdonmukainen. Koiramme-
lehdessä mielestäni sisällyksessä on käytetty liikaa tekstejä ja sommitellusti sisällys 
on levoton, sillä katse aukeamassa liikkuu päämäärättömästi eikä oikein mikään ku-
va pysäytä.

Nykyään on muodissa, että aikakauslehdissä sisällysosion valkoiselle pohjalle si-
joitellaan syvättyjä kuvia ja perusvalokuvia sivunumeroiden kanssa. Niissä myynti-
tekstit ovat hyvin minimaalisia. Erottuakseen Koiramme-lehti muista kuvalehdistä 
koostuu sisällys eräänlaisesta taulukosta, jonka kehykset jäsentävät lehden juttuosi-
ot omiksi ryhmikseen (esimerkki 38). Käytän myös juttuja myyviä tekstejä, mutta en 
läheskään niin runsaasti kuin aiemmissa numeroissa. Jotta sisällys linkittää kannen 
lehdensisäsivuihin käytin sisällysotsikon yhteydessä korosteväriä, jota on käytet-
ty kannessa. Ja sisällys linkittyy sisältöön samalla typografialla ja kuva-aiheilla, jotka 
esiintyvät lehdenjutuissa.

Aika monessa jutussa korostaakseni otsikon ja kuvan yhteenkuuluvuutta olen valin-
nut kuvasta värin otsikkoon. Lisäksi pyrin joissakin aukeamissa rikkomaan valkoista 
pintaa sijoittamalla väritaustan, kuosin tai aukeamankokoisen kuvan sivujentaustal-
le, jolloin se luo taittoon ilmettä ja ulkoasu olemukseltaan ei ole enää niin kliininen, 
kun sivut eivät ole taustaltaan koko ajan valkoisia (esimerkki 37).
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sä valinnut, hänen mielestään sitä ei pitäisi 
erottaa. Ilmeisesti kasvattaja ei koskaan re-
kisteröinyt pentuetta, vaan Samba jäi mi-
nulle ilman rekisteröintiä. Siitä tuli ensin 
erittäin hyvä riistanarviointien apulainen 
ja sen jälkeen luotettava ja tottelevainen 
käyttö koira lähes kymmeneksi vuodeksi.

- Sen jälkeen minulla on ollut saksan-
seisojia koko ajan aivan viime vuosiin 
saakka. Kasvatusta on ollut lähinnä omik-
si tarpeiksi. Lähtökohtana pienelle kasva-
tukselle ovat olleet tuontiurokset Diego vd 
Kornstube ja Bingo v Isendorf sekä tans-
kalainen tuontinarttu Annie, Heikki Suo-
mus kertoo.

- Seuraavaksi toin ensimmäiset muste-
rinseisojat Adda vd Bergstrassen ja Hasso 
v Germanyn 1950-luvulla Suomeen. Läh-
tökohta oli aluksi kapea, mutta harrastajia 
löytyi, jotka ovat kohottaneet rodun tasoa.

- Hirvi - ja peurakannat nousivat jatku-
vasti monen vuosikymmenen ajan. Met-
sästyksessä ja liikenteen aiheuttamissa 
hirvieläinonnettomuuksissa jälkikoirien 
käyttämistarve oli kasvussa. Perinteiseen 
metsästyskulttuuriimme jälkikoirien käyt-
tö ei juurikaan ole kuu1unut. Koulutuksen 
avulla tilanne on korjaantumassa. Tehtä-
vään käytetään nykyään montaa koiraro-
tua. - Olin nähnyt Ruotsissa ja Saksassa 
käytettävän baijerinvuoristovihikoiraa, jo-

ka on Saksassa jalostettu pelkästään tä-
hän tehtävään. Kokeilin rotua ja kasvatin 
muistaakseni pari pentuetta. Siinä vai-
heessa ei metsästäjillä kuitenkaan ollut 
kiinnostusta rotuun. Esimerkiksi, Saksas-
sa rotu on yleinen erityisesti ammattiriis-
tanhoitajilla.

Järjestöistä sotien  
jälkeen valtakunnallisia
Sotien jälkeen monet vanhat järjestöt uu-
distivat rakennettaan. Niistä tehtiin nä-
kyvästi valtakunnallisia. Piirijärjestelmän 
selkiyttäminen teki mahdolliseksi ruo-
honjuuritason näkökantojen esiin saami-
sen myös pääkaupungin ulkopuolelta.

- Metsästäjä- ja kenneljärjestöt olivat 
muiden mukana näitä muutosten kynsiin 
joutuneita yhteisöjä. Samanaikaisesti lain-
säädäntöä ja hallintoa korjattiin ajan tasal-
le. Tällaiseen muuttuvaan koheltamiseen 
tulin vuonna 1948 opiskelemaan biologi-
sia oppiaineita.

Heikki Suomus oli jo biologiksi opis-
kellessaan tutkijana Riistanhoitosäätiön 
riistantutkimuslaitoksessa. 

- Minulla olivat opiskelut jo vähän pa-
remmalla puolella ja vuonna 1952 sain 
ensimmäisen kokopäiväisen toimen Met-
sästäjäliiton asiamiehen tittelillä. - Aika 
varhain tutustuin Kennelliiton toimin-

nanjohtaja Veli Mikkoseen, jo vuoden 
1952 paikkeilla. Hoidin Metsästäjäliitos-
ta joitain asioita Mikkosen kanssa. Meis-
tä tuli heti niin hyvät ystävät, että yhtenä 
kesänä hoidin Koiramme lehden ilmesty-
misen loppuvaiheetkin, kun Mikkonen oli 
kesälomalla.

Heikki Suomus kertoo, että Mikkosen 
kanssa ei ollut koskaan mitään kriisiä. 

- Kuuntelin mielelläni vanhempia mie-
hiä, jotka olivat hoitaneet asioita kauan. 
Kuuntelin ja kyselin, enkä itse heti lähte-
nyt maailmaa parantamaan. Tulin kennel-
liittojen yhteiseen keskuselimeen vähän 
ennen kuin Kennelklubia ja Kennel- Liit-
toa ruvettiin yhdistämään, Suomus muis-
taa.

Heikki Suomus valittiin vuonna 1962 
yhdistyneen Kennelliiton hallitukseen 
Paul Klingen puheenjohtajakauden aika-
na. Siinä tehtävässä hän viihtyi 20 vuotta. 

- Vuonna 1958 tulin Maatalousministe-
riön metsästys- ja kalastustoimistoon apu-
laismetsästyksenvalvojaksi, Tauno Mäen 
apulaiseksi.

Sekarotuisista kirjattuihin koiriin
- Ministeriön toimisto, joka myöhemmin 
kasvoi kalastus- ja metsästysosastaksi, hoi-
ti kalastus-, metsästys- ja poronhoitoasi-
oita sekä turkistaloutta. Silloin porokoira 

oli poronhoidon kannalta tärkeä, eikä sitä 
pitänyt päästää häviämään. Moottorikeik-
ka teki silloin vasta tuloaan, mutta syrjäytti 
aikanaan porokoirat aika paljolti.

- Porokoirajalostukseen alettiin kiinnit-
tää huomiota Kennelliitossa selvittämällä 
aluksi jäljellä olevien paimennukseen käy-
tettävien porokoirien määriä. Olin muka-
na Olli Korhosen ja Veli Mikkosen kanssa 
työryhmässä, joka matkusti saamelaisalu-
eelle aloittamaan hanketta. Paikallisten 
olojen tuntijana oli mukana kapteeni Ket-
tunen.

Kennel- Liiton ja Kennelklubin yhdis-
tyessä oli tärkeä saada mahdollisimman 
paljon ihmisiä tulemaan yhtenäisen koi-
rankasvatuksen piiriin joko kennelpiiri-
en tai rotujärjestöjen kautta. Tarvittiin ih-
misiä, jotka olivat kiinnostuneita asioista 
ja kasvattivat koiria ja näkivät sen asian 
yleishyödyllisenä.

- Se oli sitä aikaa, jolloin kohdistettiin 
toimintaa rotuihin ja kirjattuihin koiriin, 
että ne olivat rekisteröityjä ja että niillä oli 
virallisesti vahvistetut rotumerkit. Silloin-
han oli, kuten sanottiin rakkeja aika pal-
jon, Suomus kertoo.

- Samanaikaisesti metsästyslakia uudis-
tettiin. Koirien irrallaan pito oli aika lailla 
rajoitettua. Niin kuin se koko tämän ajan 
on vahvistunut ja nykyään varsin huomat-

tava osa Suomen koirakannasta on puh-
dasrotuisia ja rekisteröityjä.

- Kun olin Kennelliiton hallituksessa, 
tiesin, mitä tapahtui. Vuonna 1962 kun 
lakia muutettiin, tiedettiin Kennelliiton 
kanta siitä, miten irtokoiriin tulee suh-
tautua. Monia valvojan oikeuksia ja val-
vonnan tarkoituksenmukaisuutta koske-
via kohtia tarkistettiin, Heikki Suomus 
selvittää.

Yhdistyminen perustui 
vapaaehtoisuuteen
- Periaate kahden kennelliiton yhdistymi-
sessä 1962 oli se, ettei rotujärjestöjä väki-
sin yhdistetä, että sen täytyy olla vapaa-
ehtoista. Käytännössä toiset rotujärjestöt 
menivät helpommin mukaan ja toiset sin-
nittelivät kauemmin ennen kuin ne yhdis-
tyivät.

- Muistan, että kapteeni Natunen oli 
vanhassa hallituksessa. Hän oli hyvin pal-
jon käytetty tuomari ja hallituksessa mu-
kana vaikuttamassa. Hän oli ollut Seu-
rakoira- ja terrierikerhon puheenjohtaja, 
mutta jätti sen homman minulle, Suomus 
kertoo.

- Kun vanhat riidat siitä, että Kennel-
klubi ja Kennel- Liitto olivat eläneet eros-
sa toisistaan, poistuivat, Heikki Suomuk-
sen oli helpompi neuvotella Terrieriklubin 

kanssa. - Sain sen yhdistymään, mut-
ta seurakoirat jäivät vähän tuuliajolle. Sa-
noin, että heti kun seurakoirissa roturyh-
mät vahvistuvat, kannattaa perustaa oma 
rotujärjestö.

- Siirtymiseni Suomen Metsästäjälii-
ton asiamieheksi vuonna 1952 laajensi 
koiran omistaja - kasvattajanäkökulmaa-
ni aika tavalla. Suomalainen metsästys-
kulttuuri perustuu suurelta osin pyyntiin 
käyttäen koiraa. Kuri pelkästään saalisha-
kuinen ammattimetsästys on jo aikoja sit-
ten muuttunut virkistysmetsästykseksi, on 
koiran työskentelyn merkitys korostunut 
monessa metsästysmuodossa tärkeimmäk-
si asiaksi. Metsästäjä- ja kenneljärjestöt 
olivat toiminnassaan olleet hyvin lähellä 
toisiaan koko vuosisadan ajan.

Harrastus keskittynyt metsästys- 
ja palveluskoiriin
1950-1960-lukujen Kennel- Liiton ja 
sen ruotsinkielisen sisarjärjestön toimin-
ta ja jäsenistö oli Suomukseen mukaan 
nykyiseen verrattuna vielä toisenlainen. 
Harrastus oli voimakkaasti keskitty-
nyt kotimaisiin metsästyskoirarotuihin ja 
metsästyskoiriin yleensäkin, sekä palve-
luskoiriin.

- Tämä näkyi myös rekisteröinneissä. 
Näyttelytoiminta oli nykyistä paljon pie-

Seaborne Chief oli Heikki Suomuksen 
ensimmäinen sileäkarvainen kettuterrieri, 

josta tuli muotovalio, vaan ei käyttövaliota.

Tämä hyvä käyttökoira oli Suomuksen 
kettuterrierikasvatuksen yksi kantakoira.Veli Mikkonen oli erinomainen valokuvaaja. Mikkonen ja 

Suomus kulkivat porokoirakartoituksessa pitkiä matkoja 
niin, että Suomuksella oli selkäreppu täynnä Mikkosen 
kameroita. Muotokuva Suomuksesta on Lapissa otettu.

Suomuksen ensimmäinen  
saksanseisoja Samba vuonna 1949 mukana 

pyydystämässä metsälinnun poikasia.  
Ne merkattiin ja päästettiin takaisin luontoon.

78 79

Juniori-ikäinen isovillakoira Huffish On And On on  
jo koonnut useita serttejä ja ryhmävoiton Porvoosta.

Belgianpaimenkoirien karkeakarvainen muunnos, 
laekenois, on harvemmin nähty ryhmäsijoittujana. 

Helsingissä RYP-3 oli nuori hollannintuonti 
Chrissie Vår Letsager.

Veteraani-ikäinen eurasier Monty von 
der Kleinen Blaike otti hopeatilan BIS-
veteraanikehässä sekä Porvoossa että 

Helsingissä.

Malin Carlssonin Eastfarm’s walesinspringerit pitivät Eckerössä 
kotimaakunnan mainetta yllä voittamalla kasvattaja ryhmän.

Nina Brusinin Memorylane-partacolliet  
ovat kasvattajakisassa sijalla yhdeksän.

Juuri Suomeen rekisteröity 
berninpaimen koira Blumoon Tanzenite 
v. Blaekroek on Kanadan ja Amerikan 

muotovalio, nyt myös Suomen. 
Porvoosta uros otti ryhmävoiton  

ja BIS3-sijoituksen.

Afgaaninvinttikoira Agha Djari’s 
Urban Cowboy oli koko Porvoon 

näyttelyn kaunein, tuomarina 
tanskalainen Kresten Scheel.

Hollantilainen Rony Doedjins katsoi Eckerössä 
kauneimmaksi veteraaniksi Anne Johanssonin 

tiibetinspanieli Shibazhan Thymuksen.  
Tipsu on vuoden veteraani-kisassa neljäntenä.

Pointteri Sunhouse lee Skater  
vei seisojaryhmän voiton Eekeröstä  

Ruotsin Örebrohon.

Elina Tan-Hietalahti valitsi 
kakkosryhmän voittajaksi 

Ahvenanmaalla kääpiösnautseri 
Fixus Loeal Newsin. 

Ruotsalaiskoira 
oli myös BIS-4.

Ruotsintuonti Fyxkulls Randige Ragnar oli Porvoossa 
juniorien BIS-3. Rotu on englanninvinttikoira.

Elena Ruskovaara sijoitti Porvoossa 
ryhmäkakkoseksi slovakiancuvac 

Kalliovaaran Meika Princovan.

Pystykorva ryhmää hallitsi  
Ahvenenmaalla japaninpystykorva Lady. 

Tämäkin ryhmävoittaja tuli Ruotsista.

VUODEN KASVATTAJA 2011, TILANNE 27.9.

1. 229 Adamant’s Kenneil Hovila Tarja, englanninspringerspanieli
2.  222 Ikurin Kenneil Vatanen P-L &I’M, keeshond
3.  213 A deams Kenneil Kurvinen M-L, kääpiöpinseri
4.  210 Timonan Kenneil Tikkanen Tuula, lyhytkarvainen collie
5.  209 Aziz Kenneil Jalkanen Stina, saluki
6.  208 Ikiliikkujan Kenneil Lehtinen E & R, samojedinkoira
7.  201 Jatakabi’s Kenneil Jaatinen-Niemi Taina, havannankoira
8. 191 Wave Seeker’s Kenneil Bius Outi, newtoundlandinkoira
9.  187 Memorylane Kenneil Brusin Nina, partacollie
10. 172 Vilway’s Kenneil Nieminen Risto, mopsi 
11.  169 Benton Kenneil Jaakkola Marjo, walesiospringerspanieli
12.  122 Jitterbop Kenneil Kauppinen Jaana, bichon fries
12.  122 Fiat Power Kenneil Vorobjev Anu & Kimmo, sileäkarvainennoutaja
14.  100 Bluepepper’s Kenneil Ahola Marjo, australianterrieri
15. 99  Super Play’s Kenneil Miettinen Mervi, kääpiösnautseri
16.  98 P&S Finnsky Kenneil Dahlborn T & Kitti C, skyenterrieri
17. 87 Mäntykartanon Kenneil Jokela Paula, tiibetinspanieli 
18.  81 Great Bernina’s Kenneil Suoniemi A-M, englanninkääpiöterrieri
19.  80 Bristregal Kenneil Janger Nina, partacollie
19.  80 Snowmist Kenneil Tuomaala Riitta, samojedinkoira
21. 79 Tajmadoran Kenneil Suomela Eija, portugalinvesikoira 
22.  78 Mihan Kenneil Nieminen Saimi & Ahti, snautseri p&s
23.  75 Northgate’s Kenneil Ukura Hanna & Kari, faaraokoira 
24.  71 Dollydane’s Kenneil Mörö Nina, punainen irlanninsetteri
25. 68 Gladtail Kenneil Hakkarainen Anne, kultainennoutaja58   59
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4.8. Logo
Logo on symboli kaikelle sille, mitä lehti edustaa. Siihen tiivistyy lehden maine. 
Logo kautta heijastuu kaikki lehden sielun ja kehon ominaisuudet. Se tekee lehdes-
tä tunnistettavan (Rantanen 2007, 98). Lehden nykyinen logo on vanhahtava, ai-
kansa elänyt. Logon fontti on melko samankaltainen kuin Bauhaus fontti, jota käy-
tettiin paljon 80-luvulla. Logon värit eivät yleensä tue kannenkuvaa. Kun lehteä 
vertaa lehtihyllyssä kilpailijoihin, kansi ei erotu ja antaa itsestään tunkkaisen vaiku-
telman. Voisi sanoa, että kansi ja logo ovat toiselta vuosikymmeneltä. Logosta halu-
sin raikkaamman ja kannesta erottuvamman. Niiden on toimittava tänä päivänä ja 
tulevaisuudessa.

Kun selailee koiralehtiä, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin, on logoissa järjestään 
käytetty groteskifontteja. Näin ollen kaikki logot vaikuttavat saman näköisiltä, ei-
vätkä erotu toisistaan riittävästi (esimerkki 39).

Uudelle logolle lähdin hakemaan sulavampaa ja ilmeikkäämpää tyyliä.  Huomasin, 
että koiralehdissä ainoastaan Canisilla on script-fontista koostuva logo. Joten lähdin 
etsimään fonttia, joka olisi groteskin ja kaunokirjainten sekoitus, jolloin tuleva lo-
go erottuisi kaikista logoista, mutta kuitenkin kuuluisi samaan lajityyppiin. Lisäksi 
sen pitäisi olla melko nopeasti luettavissa. Löysin My Fonts-sivustolta fontin ABTS 
Milkin, josta lähdin kehittelemään omaa logoa, sillä fontissa oli kohtia joista en niin 
pitänyt, kuten a- ja e-kirjainten muodot ja leveys eivät oikein istuneet muiden kir-
jainten kanssa yhteen leveydeltään ja tyyliltään.  

Lähdin siis luonnostelemaan, jonka jälkeen karkeista luonnoksista piirsin Illustra-
torissa kirjaimet ja varsinaisen logon toteuttamisen aloitin FontLabissa (esimerkki 
40). Logossa haastavaa oli saada o-, a- e-kirjaimet keskenään suhteessa saman levyi-
siksi ja olemaan samalla muihin kirjaimiin suhteessa samaa tyyliä. Sanalävistyksessä 
haastavin kohta oli r- ja a-kirjaimen väli. Siihen tahtoi väkisin jäädä iso katseen py-
sähdyttävä tila (esimerkki 41). Ratkaisuna ongelmaan oli Ojapellon ehdotuksena r-
kirjaimenoksan lyhentäminen (Ojapelto 2011).Esimerkki 39:

Kilpailijoiden logot ja kannet.

Your Dog
1/2011

Koirat
1/2011

Modern Dog
11/2010

Härliga Hund 
1/2011

Esimerkki 40:
Logon kehitys.
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4.9. Kansi
Kansi on tärkein sivu, sillä se myy lehden. Aiemmassa Koiramme-lehdessä kansi ei 
tätä vaatimusta toteuta, sillä kansikuva on vaisuhko verrattaessa muihin kilpailijoi-
hin ja myyntitekstejä ei olla kokoeroilla arvotettu. Kun selailin kilpailijoiden kansia, 
huomasin niissä olevan todella paljon myyntitekstejä, joita ei myöskään oltu selke-
ästi arvotettu. Lisäksi kansissa oltiin käytetty runsaasti värejä.

Koiramme-lehden kannessa haluan säilyttää koirakuvan, jossa on jonkinlainen taus-
tamaisema, sillä sen kaltaisia kuvia vähemmin käytetään tuossa lajityypissä. Koiram-
me-lehden sisällön tyyli on asiallisempaa verrattaessa kilpailijoihinsa, joten suun-
nittelin kannesta hillitymmän. Siinä on selkeästi yksi iso myyntiotsikko, joka liittyy 
kansikuvaan. Oikeassa reunassa on pienemmällä myyntiotsikoita myös, mutta nii-
den ei ole tarkoitus hypätä aggressiivisesti silmiin. Alalaidassa on toistuva väripalk-
ki, jonka olisi tarkoitus myötäillä kansikuvan värejä. Typografia on samaa kuin si-
säsivuilla, paitsi logo tietenkin on typografisesti muista poikkeava ja näin ollen luo 
lehdestä persoonallisen ja erottuvan (esimerkki 44). Kokeilin rajata kuvaa lähiku-
vaksi, joka olisi sommitelmaltaan ollut iskevämpi, mutta kuvassa pienet myyntiteks-
tit eivät ole enää luettavissa (esimerkki 43). Luovuin ratkaisusta kun typografia olisi 
kärsinyt pahoin (Ojapelto, 2011).

 

Esimerkki 41:
Valmis logo.

Esimerkki 42:
Vanha Koiramme-kansi 

10/2010.
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ROTUESITTELYSSÄ 
BOLOGNESE

SUOJELUKOIRAT
MM SAKSAAN
KOIRAMETSÄSTYS

ETIIKKA 
PUNTARISSA

PITKÄSTYNYT KOIRA
MISTÄ 

VIRIKKEITÄ?

VÅ R A  H U N DA R

Joskus on onni myötä

VARASTETTU 
KOIRA LÖYTYI

KOIRIEN HYVINVOINTI | METSÄSTYSKOIRAMME | NÄYTTELYT

LOKAKUU 10/2011 Hinta 5.50 €

ROTUESITTELYSSÄ 

BOLOGNESE
SUOJELUKOIRAT

MM SAKSAAN
KOIRAMETSÄSTYS

ETIIKKA PUNTARISSA
PITKÄSTYNYT KOIRA

MISTÄ VIRIKKEITÄ?
KOIRA & ARKI

KOIRA MUKANA  
TYÖPAIKALLA

V Å R A  H U N DA R

Joskus on onni myötä

VARASTETTU 
KOIRA LÖYTYI

KOIRIEN HYVINVOINTI | METSÄSTYSKOIRAMME | NÄYTTELYT

LOKAKUU 10/2011 Hinta 5.50 €

Esimerkki 43:
Kansiehdotus.

Esimerkki 44:
Valmis kansi.
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4.10. Paperi ja sidosasu

Tämän hetken koiramme lehdessä  sidosasuna on lehtistiftaus ja sivut päällystettyä, 
valkoista, mattapintaista n. 100 g paperia ja kansissa on gallerie art gloss kaltaista 
päällystettyä 200 g paperia. 

Suunnitelmissani oli siirtää Karvainen pörssi Suomen Kennelliitto tiedottaa osion 
kanssa lehden loppuun ja muuttaa näille osioille paperi päällystämättömäksi, kun 
muu lehti olisi ollut päällystettyä mattapaperia. Visuaalisesti ja tuntoaistillisesti se 
olisi virkistänyt lehden yleisilmettä, mutta lehdessä olisi silloin muuttunut sidosasu-
kin liimasidonnaksi ja luultavasti painokustannukset olisivat nousseet liikaa pienel-
le lehdelle. Lisäksi se olisi taitollisesti tuottanut ongelmia, kun lehdessä on paljon 
tekstiä ja olisi entisestään pitänyt huomioida tarkemmin sivumäärä ja kaksi eri pa-
perityyppiä.

Päätin pysyä vanhassa lehtistiftaus sidosasussa, mutta paperin vaihdan raikkaaseen, 
mattapäällysteiseen, valkoiseen paperiin, kun tällä hetkellä lehden paperi antaa vai-
kutelman eltaantuneesta ja vanhasta ilmeestä. Mutta paperin on oltava melko oh-
kaista, kun kyseessä on niitattu sidosasu (Rantanen 2007, 187). Haluan paperin 
olevan hiukan paksumpaa kuin aiemmassa lehdessä, jos mahdollista.Kansiin halu-
an kiiltävän päällystetyn paperin, tuomaan myös lisää raikkautta lehteen ja pystyen 
näin ollen kilpailemaan lehtihyllyssä muiden koiralehtien kanssa.

 5. Loppupäätelmä

Selatessani ensimmäisiä lakanan taittosuunnitelmia huomaan kehittyneeni sommit-
telutaidoissa huimasti. Oivalsin kuvan ja tekstin suhteen, sekä huomioimaan parem-
min katseensuunnan ja rytmin taitossa. Saavutin oppimistavoitteeni eli opin lehden 
konseptisuunnittelun.

Koiramme-logoon olen yleisesti ottaen tyytyväinen. Logo erottuu kilpailijoistaan 
selkeästi ja logo on tyyliltään sellainen, jollaista en ole aikaisemmin tehnyt. Mutta 
siihen jäi vielä paljon hiomista. E-kirjaimen muoto ei ole täysin yhtä o- ja a-kirjai-
men kanssa. Lävistys on mielestäni hiukan liian tiukka. Pienessä koossa tahto sana-
kuva mennä tukkoiseksi.

Taitosta pidän. Se on paljon raikkaampi ja eloisampi, kuin vanhoissa lehdissä. Nyt 
siinä toimii paremmin tekstin ja kuvan liitto. Rakenteeseen jäin kaipaamaan vaihte-
levampaa rytmiä. Uudistetussa ulkoasussa pääartikkelit ovat liian saman pituisia mi-
nusta. Niiden pituuksiin pitäisi saada enemmän vaihtelua, jotta eivät olisi niin puu-
duttavaa lukea. 

Karvainen pörssi ja Suomenkennelliitto tiedottaa osiot olivat ongelmallisia. Ky-
seisiin osioihin on varattu määräänsä nähden vähän tilaa. Enkä niille voinut antaa 
enempää sivuja. Kyseisten osioiden kohdissa taitonmuotoilu  ja typografia rakoilee, 
kun tekstiä ei voinut istuttaa gridiin runsaan määränsä vuoksi. Ne ovat osiot, jotka 
haluaisin tehdä uudestaan, jos mahdollista.

Kokonaisuutena Koiramme lehden uudistettuun ulkoasuun olen erittäin tyytyväi-
nen. Se saavuttaa tavoitteeni eli lehti on tyylikkäämmän näköinen kuin aiemmat 
numeronsa, siinä on paremmin huomioitu kohderyhmänsä ja taittopohjan yhteisö-
lehti pystyisi ottamaan konseptin käyttöönsä. 

Toivon, että Koiramme-lehden toimitus ottaa konseptini käyttöönsä. Voi olla, että 
konseptin käyttöönotto edellyttää toimitukselta harkitsemaan sisällöllisä ja raken-
teellisia muutoksia lehteen.

Opinnäytetyössäni aluksi tuntui todella haasteelliselta, se että oli pienet resurssit 
suunnitella konseptia. Mutta silloin näki selkeästi oman oppimisensa ja osaamisen-
sa, kun oli yksin omien taitojensa kanssa. 
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