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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on fanivaatemalliston suunnitteleminen jääkiekkoseura KalPalle. Tar-

koitus on suunnitella joukkueensa näköinen, tyyliltään ajaton, tyylikäs ja monikäyttöinen fanivaate-

malliston konsepti. Sen on tarkoitus sopia niin arkeen kuin jääkiekkopeleihin ja tavoitteena on tuoda 

KalPalle näkyvyyttä myös silloin, kun Liigakausi ei ole käynnissä. Asiakasryhmään kuuluvat kaikki 

jääkiekosta kiinnostuneet ja malliston kohderyhmä on KalPan kannattajat.  

 

Työn toimeksiantaja on KalPa Hockey Oy ja yhteyshenkilö KalPan tuotevastaava Jukka Koskinen. 

Työ on tehty yhteistyössä toisen vaatetusmuotoilun opiskelijan, Henna Hiltusen kanssa. Henna on 

mukana käyttäjätiedonhankintaprosessissa ja luonnostelemassa mallistoa. 

 

Paremman asiakasymmärryksen luomiseksi työssä käytetään erilaisia muotoilun menetelmiä, joiden 

avulla kerätään aineistoa tukemaan malliston suunnitteluprosessia. Menetelmiä käyttämällä saadaan 

aikaan parempia tuloksia ja asiakaskokemuksia. Valitsemani menetelmät ovat käyttäjäkysely, vertai-

luanalyysi, havainnointi, moodboard, haastattelu ja käyttäjäpersoonat. Suunnittelutyössä hyödynne-

tään tutkimustuloksia ja lopputuloksena on fanivaatemalliston konsepti eli Adobe Illustratorilla piir-

rettyjä värillisiä tasokuvia vaatteista. 

 

1.1 Aiheen valinta ja merkitys 
 

Aiheen opinnäytetyöhön sain KalPan hallituksen jäseneltä, Jarna Kaplakselta. Tutustuin häneen, kun 

suunnittelimme ja valmistimme Hennan kanssa hänelle puvun Linnan juhliin marraskuussa 2019. En 

vielä tuolloin tiennyt ollenkaan, mistä aiheesta opinnäytetyöni tekisin. Jarnalla oli kumminkin idea, 

että tämmöinen projekti voisi olla mahdollinen. Niinpä hän järjesti meille tapaamisen KalPan toimi-

tusjohtajan ja tuotevastaavan kanssa, jossa projektin toteutuminen varmistui. 

 

KalPan nykyinen fanituotevalikoima on todella hyvä ja laaja. Tässä projektissa minua kiinnosti erityi-

sesti se, miten sitä voisi parantaa entisestään ja tuoda siihen jotakin ihan uutta, ”ulkopuolisen” nä-

kökulmasta katsottuna. 

 

Ennen tätä projektia olin käynyt vain yhdessä jääkiekko-ottelussa kymmenisen vuotta sitten. Muis-

taakseni KalPa otteli JYP:iä vastaan ja tietysti kannustin KalPaa, onhan se sentään kotikaupunkini 

jääkiekkojoukkue. Jääkiekkotietämykseni rajoittuu tähän kokemukseen sekä satunnaisiin jääkiekon 

MM-kisaotteluihin, joita olen televisiosta katsellut. Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta suunnitella 

fanituotteita KalPalle, ei jääkiekkotietämykseni puute huolestuttanut minua, koska tiesin, että voisin 

hyödyntää projektissa Käyttäjälähtöisen suunnittelun –opintojaksossa oppimiani tutkimusmenetel-

miä. Opintojakso oli mielenkiintoinen ja kannusti luovaan ongelmanratkaisuun. Tämän opinnäyte-

työprojektin avulla minulla on mahdollisuus oppia siitä lisää ja näin kehittyä muotoilijana. 
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1.2 Suunnittelutyön toimeksianto ja tavoitteet 

 

Tämän työn toimeksianto on suunnitella KalPalle fanivaatemalliston konsepti. Malliston on oltava 

KalPan brändiin ja arvoihin sopiva sekä vastattava KalPan kannattajien odotuksia. Jääkiekon Liiga-

kausi alkaa aina syyskuussa ja päättyy maaliskuussa, joten muutamaan kuukauteen katukuvassa ei 

näy ottelutapahtumiin matkalla olevia kannattajia fanivaatteet yllään. Tavoitteena onkin suunnitella 

niin miellyttäviä fanivaatteita, että useampi kannattaja haluaa pitää niitä yllään myös tavallisesti ar-

kena. Suunnittelutyön tavoitteena on kasvattaa asiakasymmärrystä suunnittelutyön tueksi käyttä-

mällä erilaisia muotoilun tiedonkeruumenetelmiä. 

 

1.3 Tiimityöskentely 
 

Projektia lähden toteuttamaan toisen muotoilun opiskelijan, Henna Hiltusen kanssa. Olemme aikai-

semminkin tehneet yhdessä monia opiskeluun liittyviä projekteja hyvällä menestyksellä, joten päätös 

tiimityöskentelystä oli helppo. Projekti etenee vauhdikkaasti, kun molemmilla on paljon ideoita, joita 

voidaan hioa yhdessä ja antaa niistä suoraa, mutta rakentavaa palautetta.  Henna on mukana ha-

vainnoinnissa, käyttäjäkyselyn laatimisessa, benchmarkkauksessa, malliston ideoinnissa ja vaattei-

den suunnittelussa. Itse olen mukana kaikessa opinnäytetyössä mainitussa toiminnassa. Tiimityös-

kentelyn tavoitteena on toimia ammattimaisesti ja sujuvasti. 

 

 
1.4 Käsitteitä 

 

Konsepti: Ei vielä valmis tuote, vaan toimiva ja perusteltu kuvaus tuotteesta tai ratkaistavasta on-

gelmasta visualisoituna.  Palvelukonseptissa kuvataan palvelu, miten se tuotetaan ja millä tavalla se 

vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja mitä palvelun tuottajalta vaaditaan (Tuulaniemi 2011). Konsepti on 

kommunikaation mahdollistaja ja apuväline, joka sisältää projektin tavoitteiden kannalta keskeiset 

ratkaisut (Jääskö & Keinonen 2006). Tässä työssä valmis konsepti kuvataan luvussa 4.2. 

 

Fani: Kielitoimiston sanakirjan mukaan ihailija tai innokas kannattaja (Kielitoimiston sanakirja 2020). 

  

Fanituote: Seuran toimintaa tukeva esimerkiksi jääkiekkoseuran logoilla ja väreillä varustettu tuote, 

jota myydään ottelutapahtumissa ja seuran muissa myyntikanavissa. Fanituotteiden avulla ilmais-

taan ryhmään kuulumista ja seurauskollisuutta (Suvanto 2009, 16). Fanituote voi olla esimerkiksi 

vaate, asuste tai kodintuote. Toinen nimitys on seuratuote, mutta tässä työssä käytän termiä fani-

tuote. 

 

Kannattaja: Henkilö, joka kannattaa tiettyä urheilujoukkuetta uskollisesti, myös silloin, kun joukku-

een pelaajat vaihtuvat tai ottelumenestys on heikkoa. Kannattaja on seuran tukena silloinkin, kun 

sillä menee huonosti. 
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2 TOIMEKSIANTAJA 

 

Työn toimeksiantaja on KalPa Hockey Oy. Projekti lähti liikkeelle siitä, kun Hennan kanssa tapasim-

me KalPan edustajia ja keskustelimme projektiin liittyvistä asioista, kuten aikataulusta ja yleisesti sii-

tä miten prosessi etenee. Tutustuminen toimeksiantajan historiaan ja toimintaan tapahtui tiedon-

hankinnalla kirjoista ja internetistä. Saimme myös mahdollisuuden tutustua Olvi Areenaan, jossa 

KalPan tuotevastaava piti meille esittelykierroksen ja kertoi KalPan toiminnasta. 

 

2.1 KalPan synty ja historia 
 

Keltamustasta värimaailmastaan tunnettu jääkiekkoseura KalPa on perustettu vuonna 1929. Sen ko-

tikaupunki on Kuopio, mutta juuret ovat Sortavalassa, jossa 91 vuotta sitten perustettiin Sortavalan 

Palloseura (SPS). Seuran toimintaohjelmaan kuuluivat tuolloin jääpallo, pesäpallo, jalkapallo ja jää-

kiekko, mutta jääkiekkotoiminta sai alkunsa vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin. (Huttunen & 

Juntunen 2009, 8.) 

 

Sodat koettelivat Sortavalan Palloseuraa 40-luvun alussa. Joukkueet hajosivat ja pelaajia oli mene-

tetty. Sortavala jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle ja sieltä evakkoon lähteneet seuran jäsenet 

asettuivat Kuopioon, joka valittiin SPS:n uudeksi kotipaikaksi. Vuonna 1945 seuran yhdistyskokouk-

sessa oli esillä seuran nimen muutos. Uuden nimen tuli olla sellainen, ettei se vaivaa tai karkota uu-

sia jäseniä. Seuran menneisyyden ja sen kalevalaisen hengen säilyttämiseksi uudeksi nimeksi valit-

tiin Kalevan Pallo (KalPa). (Huttunen & Juntunen 2009, 22.) Seuralle ehdotettiin myös muita nimiä 

kuten Susihukat, Puna-Mustat ja Vaeltajat (Puustjärvi 2002, 5). 

 

 

KUVA 1. Kuvakaappaus digitoidun lehtijutun otsikosta (Laatokka 1945). 

 

Jääkiekon asema vahvistui Kuopiossa, kun Yhteiskoulun kentälle saatiin kansainväliset mitat täyttävä 

jääkiekkorata vuonna 1947. Tämän ansiosta Kuopiossa järjestettiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen 

olympialeiri, jolloin myös kuopiolaisia pelaajia perehdytettiin ja tämä lisäsi kuopiolaisten jääkiekkoin-

toa. Vuoden lopulla Kalevan Pallo liittyi Suomen jääkiekkoliittoon ja ensimmäinen jääkiekko-ottelu 

pelattiin. (Huttunen & Juntunen 2009, 25) 
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KUVA 2. Kuvassa KalPan ”pyörremyrskyketju” Kusti Hyppönen, Mauno Repo ja Juhani Wahlsten 

vuonna 1957 (STT 2019). 

 

KalPan otteluita on saatu seurata jo vuodesta 1951 Niiralan montussa, kun sinne rakennettiin uusi 

kaukalo. Parinkymmenen vuoden päästä samaan paikkaan saatiin kauan kaivattu tekojäärata ja 

vuonna 1979 ulkokaukalon viereen valmistui Kuopion ensimmäinen jäähalli (Huttunen & Juntunen 

2009, 40, 132–135). Tämän myötä joukkueiden oli mahdollista harjoitella jäällä ympäri vuoden sekä 

järjestää ottelut omassa kotijäähallissa. KalPan kotiottelut pelataan yhä samassa, mutta uudistetussa 

5300-paikkaisessa hallissa nykyiseltä nimeltään Olvi Areena. 

 

2.2 Seura 
 

KalPa pelaa Suomen jääkiekon miesten pääsarjassa eli Liigassa ja myös kansainvälistä Champions 

Hockey League – sarjaa. KalPa Hockey Oy:n alaisuudessa toimii edustusjoukkue ja A-nuoret. Juniori-

KalPa ry vastaa muusta junioritoiminnasta. (KalPa) 

 

Yhteisöllisyys ja tasavertaisuus on KalPalle tärkeää ja niihin panostetaan. Kauden aikana KalPa jär-

jestää monia suuria ilmaistapahtumia, kuten toritapahtuman, joulutapahtuman ja ulkojäätapahtu-

man sekä perheille ja opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Kannattajilla on mahdollisuus tavata 

KalPan pelaajia esimerkiksi verkostokumppanitapahtumissa. KalPa tarjoaa alle 16-vuotiaille ilmaisen 

sisäänpääsyn KalPan Liiga -otteluun hiihto- ja syyslomaviikoilla. Hope ry:n toiminnassa kolme kautta 

mukana ollut KalPa on myös mukana erilaisissa keräyksissä ja avustustilin kautta tukee vähävarais-

ten lasten ja nuorten kiekkoharrastusta. Toiminnallaan KalPa pyrkii edistämään terveellisiä elintapoja 

ja liikkumista sekä kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. (KalPa: KalPan yhteis-

kuntavastuu.)  
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KUVA 3. KalPan logo (KalPa Shop). 

 

KalPa huomioi myös ympäristöasiat toiminnassaan ja pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä. Peleihin on 

mahdollista tulla paikallisbussilla lastenlipun hinnalla sekä ottelutapahtumien jätehuoltoa on tehos-

tettu ja muoviastioiden käytöstä tapahtumissa on luovuttu. Olvi Areenan energiatehokkuutta on pa-

rannettu remontin yhteydessä. KalPa Hockey Oy:lle on myönnetty Viksu Kuopio –tunnus osoituksena 

onnistuneesta kiertotalouden edistämiseksi tehdystä työstä. (KalPa) 

 

 

KUVA 4. Ottelutapahtuma Olvi Areenalla 4.2.2020 (Rinne 2020). 
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2.3 Kannattajat 

 

KalPan kannattajien järjestäytynyttä toimintaa ylläpitää Musta Verkosto. Järjestö on Liigajoukkueen 

itsenäinen kannattajayhteisö, joka pyrkii ylläpitämään ja kehittämään kuopiolaista kannattajakulttuu-

ria. Yhteisöllisyys näkyy myös Mustan Verkoston toiminnassa. Se järjestää vieraspelimatkoja ympäri 

Suomen ja pyrkii nostattamaan kannattajien yhteishenkeä. Jäseneksi liittyminen maksaa 20 eu-

roa/kausi ja siihen sisältyy erilaisia alennuksia muun muassa vieraspelimatkoista ja virallisista fani-

tuotteista. (Musta Verkosto) 

 

 

KUVA 5. Mustan Verkosto edusti myös tyhjässä hallissa, kun KalPa-Lukko -ottelu pelattiin ilman ylei-

söä koronavirusepidemiaan liittyvien hallituksen suositusten mukaisesti (Musta Verkosto 2020). 

 

Kaikki kannattajat eivät kuitenkaan välttämättä ole kannattajayhdistyksen jäseniä. Mikä tai kuka sit-

ten oikeastaan on kannattaja? Ylen haastattelema Seinäjoen Jalkapallokerhon kannattajaryhmän jä-

sen ei pidä faniutta ja kannattajuutta samana asiana. Hän toteaa kannattajien olevan enemmän 

seurauskollisia eli jotakin tiettyä seuraa kannatetaan myös pelaajien vaihtuessa sekä ollaan seuran 

tukena myös silloin, kun sillä menee huonosti. Fani on hänen mielestään sellainen, joka nimensä 

mukaisesti fanittaa eli ihailee esimerkiksi yhtä tiettyä pelaajaa. (Ekman 2014) 

 

Faniudelle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. Fani terminä tarkoittaa ihailijaa tai intoi-

lijaa. Populaarikulttuurista tai urheilusta puhuttaessa fanilla voidaan tarkoittaa harrastajia tai yleisöä. 

Puhekielessä faniutta usein käytetään synonyymina tykkäämiselle ja kiinnostukselle. Termiin liittyy 

monesti myös negatiivisia mielleyhtymiä, joissa faneja pidetään hysteerisinä kiihkoilijoina. Yhden nä-

kemyksen mukaan fani eroaa kannattajasta siten, ettei se ole yhtä sitoutunut seuran kannattami-
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seen ja suhde seuraan on voinut muodostua sen tunnettavuuden tai menestyksen kautta. (Autio 

2018, 15-16, 27-28.) 

 

Myös kannattajuutta on vaikea määritellä tarkasti. Joillekin jääkiekko on elämäntapa, se voi olla har-

rastus, työ tai ihan vaan ajanvietettä. Jääkiekko-otteluista hankitaan elämyksiä ja ollaan osana yh-

teisöä. Sinne mennään yksin tai yhdessä esimerkiksi perheen, ystävien, työporukan kanssa. Mieles-

täni kannattaja voi olla kuka tahansa, kellä on esimerkiksi se oma suosikkijääkiekkojoukkue, jonka 

otteluita seuraa ja on kannustamassa mukana, vaikkapa ihan kotisohvalta käsin. Kannattaminen tuo 

ihmisiä yhteen ikää, sukupuolta, ammattia tai elämäntilannetta katsomatta. Ympäröivä kulttuuri ja 

yhteisöt, kuten kansakunta, kotipaikkakunta tai ystäväpiiri vaikuttaa siihen, mitä joukkuetta kannate-

taan (Suvanto 2009, 14). Neljä erilaista tekemääni käyttäjäpersoonaa kannattajista löytyy sivulta 16 

(Kuva 11). 

 

KalPalla erilaisia kannattajia on vauvasta vaariin. Toiset käyvät useammin ottelutapahtumissa ja jot-

kut mieluummin katsovat pelit kotona. Joillekin kannattaminen on iso osa identiteettiä ja se näkyy 

jokapäiväisessä elämässä. Osa ei ole ihan niin intohimoisia kannattajia, vaan nauttii vain otteluiden 

tuomasta jännityksestä. Lapsiperheissä usein koko perhe kannattaa samaa joukkuetta ja jääkiekon 

pariin uppoudutaan jo pienestä pitäen ja saatetaan aloittaa jääkiekkoharrastus omassa kotiseurassa. 

KalPa luo näille harrastajille turvallisen ja kannustavan harrastusympäristön. 

 

 

KUVA 6. KalPan kannattajia vuonna 1986 (Koskinen 2020). 
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2.4 Fanituotteet 

 

KalPan fanituotteita myydään eniten Olvi Areenan Kalpa Shopissa ottelutapahtumien aikana. Laajin 

valikoima tuotteita löytyy KalPa Shop -verkkokaupasta ja pienempiä eriä on myynnissä Kuopion 

Prismassa sekä Päivärannan ja Kolmisopen K-citymarketeissa. 

 

 

KUVA 7. Arkisempia fanivaatteita ja pelipaitoja (KalPa Shop). 

 

Tuotevalikoimasta löytyy erilaisia vaatteita, asusteita, kodin tuotteita sekä golf-tuotteita. Perinteisten 

fanivaatteiden ja Game Worn –paitojen lisäksi löytyy muutama arkisempi vaate. Vaatteet on jaoteltu 

naisten, miesten ja vauvojen ja lasten vaatteisiin. Lapset erityisesti ovat tärkeä asiakasryhmä, sillä 

moni harrastaa itsekin jääkiekkoa sen kannattamisen lisäksi. Päähineitä ja huiveja verkkokaupassa 

on useita erilaisia ja omien havaintojeni perusteella niitä näkyykin katukuvassa eniten. 
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KUVA 8. Lasten ja vauvojen tuotteita (KalPa Shop). 

 

 

 

KUVA 9. Ote verkkokaupan asustevalikoimasta (KalPa Shop). 

 

Kodintuoteosastolla on suomalaiseen saunakulttuuriin sopivia tuotteita, kuten KalPa logolla varustet-

tu kiuaskivi, löylymittari ja laudeliina. Saunaoluen voi nauttia KalPa -olutlasista. Näiden lisäksi saata-

villa on muun muassa mattoja, tyynyjä ja mukeja. Myös golf –tuotteita kuten hanskoja, palloja ja 

bägejä saa KalPa Shopista. 
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KUVA 10. Kodintuotteita verkkokaupassa (KalPa Shop). 

 

Vaatteiden hintaluokka on 22 eurosta 69 euroon. Edullisimman asusteen saa viidellä eurolla. Pelipai-

tojenhinta on 90 euron luokkaa ja Game Worn –pelipaita maksaa 225 euroa. Tuotteiden hinnan 

määrittelee sen kysyntä ja valmistuskustannukset. 

 

Joukkueen menestyminen vaikuttaa fanituotteiden myyntiin. Joukkueen menestyessä otteluissa on 

enemmän katsojia ja tuotteitakin ostetaan enemmän. Niitä ostamalla tuetaan myös seuran toimin-

taa. (Ryynänen 2019) 
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3 ASIAKASYMMÄRRYS JA ASIAKASLÄHTÖISYYS 

 

Asiakkaan tarpeita, odotuksia ja haluja on ymmärrettävä, jotta saadaan suunniteltua menestyksek-

käitä tuotteita tai palveluita. Epäonnistumisen riski on pienempi, kun asiakkaan todelliset tarpeet 

tiedetään heti suunnitteluprosessin alussa. (Tuulaniemi 2011) 

 

Syvällistä asiakasymmärrystä on mahdollista hankkia palvelumuotoilun asiakaslähtöisiä tutkimusme-

netelmiä hyödyntämällä. Näiden menetelmien avulla tutustutaan asiakasryhmän elämään ja tarpei-

siin. Tämä takaa sen, että suunnittelun lopputulos on onnistunut ja täyttää asiakasryhmän odotuk-

set. Käyttäjälähtöisyys, tai tässä tapauksessa asiakaslähtöisyys, on monien yritysten mielestä vähen-

tänyt tuotekehityksen riskejä (Hätönen 2015). 

 

Tässä työssä on kaksi asiakasta eli toimeksiantaja KalPa sekä loppukäyttäjä, mikä tarkoittaa KalPan 

fanituotteiden ostajia sekä niiden käyttäjiä eli kannattajia. Opinnäytetyöhön valituilla tiedonkeruu-

menetelmillä (käyttäjäpersoonat, moodboard, havainnointi, benchmarking ja haastattelu) pyritään 

selvittämään mitä asiakkaat toivovat, mikä nykyisissä fanituotteissa on hyvää tai huonoa ja tutustu-

taan tarkemmin jääkiekkokulttuuriin. 

 

3.1 Personas eli käyttäjäpersoonat 
 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun lähtökohtana on ymmärtää niitä ihmisiä kenelle on suunnittelemassa 

jotakin tuotetta tai palvelua. Tämä onnistuu paremmin luomalla kohdennettuja asiakasprofiileita eli 

käyttäjäpersoonia, jotka luodaan kerätyn käyttäjätiedon pohjalta (Hanington & Martin 2012, 132). 

Käyttäjäpersoonat antavat suunnittelijalle mahdollisuuden samaistua käyttäjiin ja rohkaisevat tarkas-

telemaan ongelmaa käyttäjän näkökulmasta (Griffin, Swan, Luchs, Luchs & Swan 2015).  

 

Käyttäjäpersoona sisältää henkilön perustiedot kuten nimen, iän ja työpaikan tai koulutuksen. Käyt-

täjäpersoonasta tehdään myös lyhyt kuvaus, jossa voidaan kertoa henkilön persoonallisuudesta, 

mielenkiinnonkohteista, tarpeista, taidoista, toiveista ja asenteista. Näiden tietojen tulee sisältää yk-

sityiskohtia, jotka ovat tärkeitä tutkimuskysymyksen liittyen. (Stickdorn, Hormess, Lawrence & 

Schneider 2018.) 

 

Tässä työssä käyttäjäpersoonien avulla eläydytään paremmin käyttäjän eli kannattajan elämään ja 

persoonia laatiessa pohditaan mikä eri käyttäjätyypeille on tärkeää, miten heidän arvonsa ja elämän-

tyylinsä eroavat toisistaan ja missä on samankaltaisuuksia. Persoonien avulla kohderyhmä pysyy fo-

kuksessa koko projektin ajan. Pohdinnan tuloksena syntyivät seuraavat neljä käyttäjäprofiilia. Luodut 

käyttäjäpersoonat ovat keksittyjä eivätkä edusta ketään tiettyä olemassa olevaa henkilöä. Ne tehtiin 

omia havaintoja ja kokemuksia apuna käyttäen. 
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KUVA 11. Luodut käyttäjäprofiilit. 
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3.2 Moodboard 

 

Moodboard kuvaa tuoteideasta välittyvää tunnelmaa. Se on visuaalinen kuvaus, joka havainnollistaa 

suunniteltavaan tuotteeseen liittyviä muotoja, värejä ja materiaaleja. (Savolainen 2016) 

 

Moodboardeja aletaan luoda yleensä heti, kun suunnittelija tai tiimi tietää suunniteltavan kohteen 

pääpiirteet ja millainen sen estetiikka, tyyli, värit, konteksti tai kohderyhmä tulee olemaan. Inspi-

roivia kuvia kerätään ja niistä luodaan kollaasi. Moodboardeja voidaan tehdä myös kuvaamaan koh-

dennettuja käyttämäryhmiä tai ympäristöjä. Kaikilla suunnittelutiimin jäsenillä on moodboardien 

avulla yhtenäinen käsitys projektin visuaalisesta ilmeestä. Suunnittelutavoitteet on mahdollista esit-

tää asiakkaalle visualisoituina moodboardeja käyttämällä. (Hanington & Martin 2012, 100.) 

 

Tässä työssä moodboardia käytetään apuna havainnollistamaan suunniteltavan malliston tyyli ja es-

tetiikka. Alla oleva moodboard kiteyttää näkemyksemme malliston vaatteiden visuaalisesta ilmeestä. 

Vaatteiden tyyli on rento, arkinen ja ne ovat mukavia päällä. 

 

 

KUVA 12. Malliston estetiikkaa kuvaava moodboard –kuvakollaasi (Pinterest). 

 

3.3 Havainnointi 

 

Havainnoinnin avulla kerätään tietoa systemaattisesti jostakin ilmiöstä, kuten ihmisistä, esineistä, 

ympäristöstä, tapahtumista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. Havainnoimalla saadaan vasta-

uksia siihen mitä ihmiset tekevät, ei niinkään siihen miksi tekevät. Havainnointi jaetaan kahteen pää-

lajiin, suoraan ja osallistuvaan. Suora havainnointi tapahtuu tarkasti määritetyissä tiloissa, useimmi-
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ten niin, ettei havainnoitavilla henkilöillä ole tietoa havainnoijan läsnäolosta. Osallistuvassa havain-

noinnissa ollaan mukana havainnointikohteessa, joko aktiivisesti tai passiivisesti. (Anttila 2006) 

 

Havainnointi alkoi alitajuisesti jo siitä hetkestä, kun kuulimme tästä projektista. Kaikkeen KalPaan 

liittyvään alkoi kiinnittää huomiota. Katujen varsilla olevat mainokset, KalPan tuotteet kaupoissa ja 

ihmisten päällä olevat KalPa -logoilla varustetut pipot ja takit pistivät silmään. Tämä auttoi huomaa-

maan, kuinka paljon KalPa oikeasti näkyy kuopiolaisessa katukuvassa. Tuli myös pohdittua, huo-

mioivatko KalPan kannattajat havaitsemiamme asioita yhtä paljon, vai johtuiko tämä täysin projek-

tiin uppoutumisesta. 

 

Heti alussa oli itsestään selvää, missä havainnointi tulisi tapahtumaan. Kaikista loogisinta oli mennä 

ottelutapahtumaan tutustumaan jääkiekkokulttuuriin. Valitsimme kaksi ottelua, mitkä aikataulujen 

puolesta olivat sopivimmat. Ensimmäinen peli oli keskellä viikkoa tiistaina 4.2.2020 ja toinen perjan-

taina 14.2.2020.  

 

Havainnoinnin tueksi päätimme myös haastatella kannattajia. Kysymyksiä mietimme etukäteen: 

 Mitä jääkiekko merkitsee sinulle? 

 Kuinka kiinnostunut olet jääkiekosta? 

 Mitä mielikuvia sinulle tulee KalPasta? 

 Kuinka usein käyt peleissä? 

 Mitä mieltä olet KalPan fanituotteista? 

 

Pelissä totesimme, etteivät kysymykset olleet kaikista helpoimpia vastattavia. Haastattelimme kan-

nattajia ennen peliä ja erätauoilla. Erätauot ovat melko lyhyitä, jolloin ihmiset käyvät vessassa, asi-

oivat KalPa Shopissa tai ostavat syötävää eikä vastaamiseen ole juurikaan aikaa. Tämän vuoksi pää-

timme kysyä edellä mainituista vain kaksi viimeistä kysymystä ja tiedustelimme, onko fanituotteita 

ostettu ja jos on niin mitä. Kaikilta emme kuitenkaan kysyneet samoja kysymyksiä, vaan ne valikoi-

tuivat haastateltavan henkilön ja tilanteen perusteella, mitä tuntui sopivalta kysyä. Haastattelussa 

tuli esille paljon samoja asioita, mitä käyttäjäkyselyn avulla saatiin, joten tässä työssä niitä ei esitellä 

sen laajemmin. Haastateltavat mainitsivat ostaneensa pelipaitoja, maskottipehmon, fanivaatteita ja 

asusteita. Jääkiekkoa pidetään tärkeänä asiana ja se on suosittu puheenaihe. Haastattelussa tuli il-

mi, etteivät edes he, jotka käyvät jokaisessa pelissä, omista montaa fanituotetta. Selvisi myös se, et-

tä harvemmin peleissä käyvät ja ei kovin paljoa jääkiekosta kiinnostuneet henkilöt ovat myös haluk-

kaita ostamaan fanituotteita, jos ne ovat tarpeeksi hyvännäköisiä. 

 

Tiistaina 4.2. KalPa pelasi Porin Ässiä vastaan ja se oli opiskelijapeli. Savonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijayhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyssä pelissä liput ovat opiskelijoille edullisemmat ja 

ennen peliä on etkobileet, joissa on yhteistä ohjelmaa. Oli mielenkiintoista päästä näkemään, kuinka 

moni opiskelija peleissä käy. Monella oli opiskelijahaalarit, joten tunnistaminen oli helppoa. Katsomot 

eivät olleet täynnä, mutta siitä huolimatta tunnelma oli katossa. KalPan ilta oli menestyksekäs ja sen 

huomasi yleisöstä, hallilla raikuivat motivoituneet kannustushuudot. Eläydyimme itsekin peliin ja 

odotimme jännityksellä, miten ottelussa käy. 
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Perjantai 14.2. oli ystävänpäinä ja paikalla oli valtavasti yleisöä. Moni oli saapunut paikalle ystävien 

tai kumppanin kanssa. Alkava viikonloppu varmasti houkutteli paikalle paljon katsojia. Hallilla oli ihan 

eri tunnelma, kun katsomot notkuivat yleisöstä ja yhteisöllisyyden tunne oli vahva. On ymmärrettä-

vää, miksi otteluita halutaan seurata hallilta käsin. Tässä ottelussa KalPa ei tehnyt yhtään maalia. 

Yleisö jaksoi silti kannustaa omaa joukkuettaan, vaikkakin viimeisen erän aikana moni oli selkeästi 

lannistunut ja osa poistui jo paikalta. Kannattajat selvästikin luovat tunnelmaa ottelutapahtumiin. 

 

 

KUVA 13. Ottelutapahtuma ystävänpäivänä (Rinne 2020) 

 

Molemmat havainnointitilanteet etenivät melko samalla tavalla. Heti hallille päästyämme havain-

noimme KalPa Shop –myymälän toimintaa. Myyjien mukaan eniten tuotteita ostetaan ennen peliä ja 

ensimmäisellä erätauolla. Pelipaitojen luona oli eniten tungosta, ne selkeästi kiinnostivat. Huiveja os-

tettiin paljon ja erityisesti aletuotteiden ympärillä kierreltiin. Kuten käyttäjäkyselystäkin (luvussa 3.5) 

ilmeni, edullinen hinta houkuttaa ostamaan. Myymälässä kierreltiin ja katseltiin paljon, mutta osto-

päätöstä ei aina syntynyt. Tästä heräsi kysymys, mikä saa kannattajat ostamaan tuotteita? Ehkä tar-

kistettiin, onko uusia tuotteita tullut tai katsastettiin valikoima ensin ja palattiin myöhemmin osta-

maan haluttu tuote. 

 

Hallille piti pukeutua lämpimästi, joten suurimmalla osalla oli päällään takki, kaulahuivi ja pipo. Osa 

oli pukeutunut kevyemmin. Virallisia fanituotteita oli noin joka toisen yllä, joista pipoja, huiveja ja 

pelipaitoja suurin osa. Vaikka kaikilla ei fanituotteita ollut, niin moni oli silti pukeutunut teemaan so-

pivasti joukkueen väreihin - keltamustaan. Oma suosikkijoukkue halutaan tuoda ilmi pukeutumisella, 

vaikkakin vähän neutraalimmin. Bongasimme myös itse neulotut KalPa –villahousut, kaulahuiveja ja 

pipoja. Tämä vahvisti käsitystämme siitä, etteivät kaikki ole välttämättä löytäneet mieluisia fanituot-

teita nykyisestä valikoimasta. Omia fanivaatteita valmistamalla esimerkiksi neulomalla saatetaan 

myös osoittaa olevansa todella omistautuneita seuralle.  
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3.4 Benchmarking 

 

Markkinoilla menestyäkseen on tunnettava toimintaympäristö. Benchmarkkauksen avulla opitaan toi-

silta ja kehitetään omaa toimintaa. Siinä tutustutaan muiden alan toimijoiden toimintatapoihin, tuot-

teisiin tai palveluihin. Opittujen tietojen pohjalta omassa toiminnassa voidaan välttää virheitä ja 

hyödyntää hyväksi havaittuja toimintatapoja tai kehittää niitä. (Tuulaniemi 2011) 

 

Malliston suunnittelua varten tutustuimme muiden Liigaseurojen verkkokauppojen fanivaatevali-

koimiin saadaksemme paremman kuvan siitä, millaisia fanivaatteita on mahdollista suunnitella ja mi-

tä on jo tehty. Benchmarkkausta varten valitsimme kolme Liigaseuraa vertailtavaksi. Valitut seurat 

ovat HIFK, JYP ja TPS. Ne tulivat valituiksi, koska mielestämme kyseisten seurojen fanivaatteet ovat 

erittäin onnistuneita. 

 

Vertailuun valitsimme huppareita, collegepaitoja ja –housuja sekä muutaman muun mielenkiintoisen 

tuotteen. Kaikkia näitä vaatteita yhdistää niiden hillitty ulkoasu ja tietynlainen arkisuus. Miehille tai 

naisille ei ollut kauluspaitoja, mitä esimerkiksi KalPalta löytyy. Kaikkia vaatteita katsoessa ei välttä-

mättä edes tule huomioineeksi, että se on fanivaate. Tämä on niiden kannattajien kannalta hyvä 

asia, jotka haluavat tuoda suosikkijoukkueensa pukeutumisessa esiin hienovaraisesti. 

 

 

KUVA 14. HIFK:n naisten ja miesten fanivaatteita (HIFK Shop). 

 

HIFK on rohkeasti käyttänyt vaatteissa joukkueen värejä. Verkkokaupan valikoima on todella laaja ja 

monessa tuotteessa on usea värivaihtoehto, punainen, sininen tai musta. Muutama harmaa vaate 

löytyy myös. Valikoiman laajuus voi aiheuttaa valinnan vaikeutta, mutta jokaiselle löytyy jotakin. 
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Naisten vaatteet on hyvin otettu huomioon ja esimerkiksi trikootoppi on sellainen tuote, mitä muilla 

vertailussa olleilla seuroilla ei ollut. Tuotekuvat verkkokaupassa ovat selkeitä ja siistejä. Niistä erot-

taa helposti kaikki tuotteen yksityiskohdat. Myös JYP:in verkkokaupassa on selkeät tuotekuvat. 

 

 

KUVA 15. JYP:in verkkokaupan vaatevalikoimaa (JYP -Fanshop). 

 

JYP:in verkkokaupassa vaatteita on melko vähän, mutta ne ovat harkitusti suunniteltuja ja vaikutta-

vat laadukkailta. Vaatteet ovat tyyliltään rentoja ja joukossa on muutama erikoisempi tuote, kuten 

jouluinen villapaita ja retrohenkinen nahkatakki. TPS:n vaatteet ovat joukkueen värien mukaisesti 

mustavalkoisia, mutta myös harmaita tuotteita on otettu valikoimaan. Musta on vaatteissa varma vä-

ri, eikä sitä ujostella, kuten esimerkiksi kokonaan keltaiseen tai punaiseen vaatteeseen pukeutumis-

ta. Logoa kaikkiin vaatteisiin ei ole laitettu sellaisenaan, mikä saa ne näyttämään raikkailta ja ei niin 

”fanituotemaisilta”. Tuotekuvissa hyvää on se, että vaatteiden istuvuuden näkee oikean ihmisen yllä. 
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KUVA 16. TPS:n fanivaatteita (TPS Shop). 

 

Kysynnän ja taloudellisuuden kannalta malliston vaatteiden määrä ei kannata olla liian suuri. Kuten 

sanotaan, määrä ei korvaa laatua. Jos vaatteet saavat kannattajilta positiivisen vastaanoton, niin 

mallistoa on mahdollista laajentaa. Inspiraatiota omaan suunnittelutyöhömme saimme vaatteiden 

selkeistä linjoista ja yksinkertaisuudesta. 

 

3.5 Käyttäjäkysely 
 

Käyttäjäkysely on yleisin tiedonkeruumenetelmä ja tehokas sekä edullinen tapa kerätä paljon tietoa 

lyhyessä ajassa. Kyselytutkimuksen avulla saadaan selville suurten joukkojen mielipiteitä, käsityksiä 

ja asenteita liittyen johonkin ilmiöön. Sillä tuotetaan tietoa siitä, miten vastaajat suhtautuvat kyse-

lyssä käsiteltävään asiaan. Parhaiten kyselyiden avulla voidaan kartoittaa erilaisia tilanteita, käytän-

teitä ja olosuhteita sekä tehdä vertailuja. Kysymykset voivat olla avoimia tai suljettuja. Avoimeen ky-

symykseen vastataan omin sanoin ja suljetussa kysymyksessä valitaan yksi tai useampi valmiiksi 

määritetty vastaus.  Semaattisen differentiaalin menetelmää voidaan hyödyntää, kun tutkitaan esi-

merkiksi vastaajien asenteita ja käsityksiä.  Siinä vastaajia pyydetään arvioimaan käsiteltävää asiaa 

määritellyn asteikon mukaisesti. (Anttila 1996) 

 

3.5.1 Kyselyn laatiminen 
 

KalPan fanituotteisiin liittyvää kyselyä ei ollut aiemmin tehty ainakaan nykyisen tuotevastaavan aika-

na, joten saimme luvan toteuttaa sellaisen. KalPan muihin kyselyihin on yleensä saatu paljon vasta-

uksia, joten oli odotettavissa, että myös tämä kysely herättäisi kannattajien mielenkiinnon. Kysely 
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tuli toteuttaa heti projektin alussa, jotta saisimme tarvittavia vastauksia ennen malliston luonnoste-

lun alkamista. Mietimme mitä haluamme KalPan kannattajilta kysyä ja lähetimme kysymykset säh-

köpostin välityksellä tuotevastaavalle. Kysymysten muokkaamisen ja lisäämisen jälkeen kysely jul-

kaistiin KalPan sosiaalisissa medioissa ja verkkosivuilla. Kysely toteutettiin Questbackin Feedback 

Platform -palvelun avulla. Kysymykset painottuivat fanituotteisiin ja asiakkaiden ostokäyttäytymi-

seen. Kyselyssä oli avoimia ja suljettuja kysymyksiä. Vastattuaan kaikkiin kysymyksiin vastaajilla oli 

mahdollisuus osallistua 200 euron arvoisen KalPa -tuotelahjakortin arvontaan. Tämän ansiosta vas-

tauksia saatiin yli 1400 kappaletta. Kyselyn vastausaika oli 18.2.–28.2.2020 ja siinä oli 12 kysymystä 

(Liite 1). 

 

3.5.2 Kyselyn tulokset 
 

Kyselyn tulokset Feedback Platformissa ilmoitettiin ainoastaan prosentteina, joten tulokset ovat 

suuntaa antavia. KalPan sosiaalisissa medioissa ja verkkosivuilla julkaistuun käyttäjäkyselyyn saatiin 

1427 vastausta. Vastaajista 63,3 % oli miehiä ja loput 36,4 % naisia. 26–40-vuotiaita vastaajia oli 

eniten eli 37,9 %. Seuraavaksi eniten eli 30,2 % oli 41–55-vuotiaita. 15–25-vuotiaita vastaajia oli 

16,1 % ja yli 56-vuotiaita 12,6 %. Alle 15-vuotiaita kyselyyn vastanneita oli 3,2 %. 

 

 

KUVIO 1. Ikä- ja sukupuolijakauma (KalPa –tuotekysely). 

 

Kolmas kysymys koski KalPa -tuotteiden ostamista. Kuluneen vuoden aikana KalPa –tuotteita oli os-

tanut 55,2 % vastaajista. Seuraavassa avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin minkä tuot-

teen/tuotteita vastaaja oli ostanut. Paidat ja pelipaidat olivat kaikista ostetuimpia tuotteita ja toiseksi 

eniten oli ostettu päähineitä, kuten pipoja ja lippiksiä. Kolmantena olivat huivit sekä hupparit ja takit. 

Käsineitä, kiekkoja ja Ruusteri -pehmoleluja oli ostettu yhtä paljon. Muita ostettuja tuotteita olivat 

muun muassa heilutusliput, urheilulaukut, vauvan bodyt, avainnauhat ja mailat. 

 

Vastaajista 29,2 % ei käytä KalPa –vaatteita. Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin mikä saisi hei-

dät käyttämään niitä. Vaatteiden hinta nousi eniten esille ja tuotteilta toivottiin tyylikkyyttä, laaduk-

kuutta sekä hillitympää ulkoasua. Arkeen ja vapaa-aikaan sopivia tuotteita esimerkiksi treenivaattei-

ta ja naisellisempia malleja kaivattiin. Joukkueen ottelumenestyksen koettiin vaikuttavan siihen, keh-

taako KalPan värejä kantaa päällä. 
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Lainauksia vastauksista kysymykseen ”Mikä saisi sinut käyttämään KalPan vaatteita?”: 

 

”Logo/tuotteen väri ”huomaamattomampi”. Vaikka kannattajia ollaankin aina ei voi 

"tunnustaa väriä".” 

 

”Laadukas tuote, logo raikkaasti, mutta ei dominoivasti esillä.” 

 

”Enemmän naisellisuutta kuteisiin!” 

 

”Huikea menestys.” 

 

”Voisin käyttää KalPan vaatteita etenkin ottelutapahtumissa tai pipoa vaikka ulkojäil-

lä.” 

 

Seuraava kysymys koski KalPa –tuotteiden ostopaikkaa. Vastausvaihtoehtoja pystyi valitsemaan 

useamman. KalPa Shop -myymälästä Olvi Areenalta tuotteita ostaa melkein puolet eli 49,9 % vas-

taajista. Isoista marketeista eli Kuopion Prismasta, Päivärannan tai Kolmisopin K-citymarketista tuot-

teita ostaa 40,5 % vastaajista. Isoissa marketeissa onkin helppo käydä fanituoteostoksilla samalla, 

kun tekee ruokaostokset. Siellä on myös sovitusmahdollisuus, mikä helpottaa ostopäätöksen teke-

mistä. KalPa Shop –nettikaupassa asioi 39,9 % vastaajista ja 18,1 % Sairaalakadun KalPa Shopissa. 

Nettikauppa on tärkeä erityisesti muualla kuin Kuopiossa asuville kannattajille. 

 

 

KUVIO 2. KalPa –tuotteiden ostopaikat  (KalPa –tuotekysely). 

 

Moni toivoi hillitympää vaatetta, joita voisi pitää ottelutapahtumien ulkopuolella. Hillitty tarkoitti mo-

nelle pienempää KalPa –logoa vaatteessa ja neutraalimpia värejä ja vähemmän keltaista. On ym-

märrettävää, että moni ei ole tarpeeksi rohkea käyttämään arkipukeutumisessaan esimerkiksi koko-

naan keltaista vaatetta. Tämä on huomioitava suunnitteluprosessissa vaatteiden värejä pohdittaes-

sa. Keltainen on kuitenkin olennainen osa KalPaa ja se on jotenkin saatava sisällytettyä vaatteeseen. 
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Yli puolet vastaajista eli 54,3 % olisi valmis maksamaan Limited edition –vaatteesta 50 euroa. 35,8 

% voisi maksaa vaatteesta 70 euroa ja 90+ euroa 9,6 % vastaajista. 

 

 

KUVIO 3. Limited edition –vaatteet (KalPa –tuotekysely) 

 

Kyselyn seuraavassa kohdassa kysyttiin vastaajilta, miten paljon tietyt asiat vaikuttavat ostopäätök-

seen. Tuotteen ulkonäkö, käyttömukavuus, laatu/kestävyys ja hinta vaikuttavat eniten. Vähiten os-

topäätökseen vaikuttavat perhe/ystävät ja sosiaalinen media. 

 

 

KUVIO 4. Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät (KalPa –tuotekysely). 
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Seuraavassa kysymyksessä pyydettiin palautetta verkkokaupasta ja kysyttiin, kuinka helppoa siellä 

asiointi on. Suurin osa verkkokaupassa asioineista vastaajista oli sitä mieltä, että asiointi on helppoa 

ja sujuvaa. Kehitystoiveita oli muun muassa verkkokauppatilausten noutaminen Olvi Areenan KalPa 

Shopista ja tuotekuvien parantaminen. 

 

Viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien toiveita KalPa –tuotteisiin liittyen. Tuotteilta toivot-

tiin eniten kestävyyttä, laatua ja tyylikkyyttä. Kotimaisuus, kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja 

eettisyys olivat monen toiveissa. Enemmistö halusi hillitympää logoa ja väriä tuotteisiin, mutta jou-

kossa oli myös toiveita logon ja keltaisen värin näkymisestä enemmän. Naisten vaatteita haluttiin 

enemmän. 

 

Lainattuja vastauksia koskien tuotetoiveita: 

 

”Lisää paikallisuutta, maakunnan esilletuomista, muiden joukkueiden tuotteista erot-

tuvaa.” 

 

”Kotimaisuutta & logo näkyviin!” 

 

”Aikuismainen, magee t-paita, ajatuksena ”kannatan omaa jääkiekkojoukkuettamme” 

ilman että olen intohimoinen fani.” 

 

”Kotimaisuus, laatu sekä se, että ne on tuotettu ympäristöystävällisesti ja ympäris-

töystävällisistä materiaaleista.” 

 

”Brändiin ja imagoon sopivia tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja käyttökelpoisia. Tuot-

teita joita voi ylpeänä kaverille esitellä. Hyviä esimerkkejä tuopit, löylykivi ja kahvi-

kuppi. Näitä voi myös ostaa lahjaksi.” 
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4 MALLISTON SUUNNITTELU 

 

Tapaamisissa tuotevastaavan kanssa pohdimme yhdessä, millaisia vaatteita olisi hyvä suunnitella. 

Puheena olivat arkiset asusteet ja vaatteet sekä jonkinlainen erikoisempi Limited edition –vaate sekä 

bisnespukeutumiseen sopivammat vaatteet, kuten kauluspaita tai neule. Myös lasten- ja vauvan-

vaatteista puhuttiin.  

 

Luvussa kolme esiteltyjen tiedonkeruumenetelmien avulla hankittujen tulosten pohjalta lähdimme 

Hennan kanssa rajaamaan mallistoa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli suunnitella ar-

kinen hillitympi fanivaatemallisto, mutta kyselyn tulosten perusteella kysyntää on myös klassisemmil-

le näyttäville fanivaatteille, joten sisällytimme mallistoon myös niitä. Päädyimme suunnittelemaan 

arkisia huppareita ja collegepaitoja ennemmin kuin t-paitoja, koska jäähallilla on melko kylmä ja siel-

lä fanivaatteita ainakin tullaan pitämään yllä. Suomen kesätkään eivät aina ole lämpimiä, joten läm-

pimiä vaatteita tarvitaan silloinkin. Tarvittaessa jo olemassa olevien suunnitelmien pohjalta voisi 

valmistaa t-paitoja. Suunnittelimme myös collegehousut ja treenitrikoot. KalPan fanivaatevalikoimas-

sa ei ole treenitrikoita ollut ja tällä hetkellä collegehousuja on vain lasten koossa. Molempia alaosia 

voi pitää urheillessa tai vapaa-ajalla. Luonnostelimme myös muutaman siistimmän villapaidan ja eri-

tyisesti ottelutapahtumiin sopivia näyttävämpiä vaatteita. Lasten- ja vauvanvaatteet jäivät luonnok-

sista pois, mutta olemassa olevista suunnitelmista on helppo tehdä myös pienempikokoinen versio 

tai esimerkiksi vauvan body. Suunnitellut vaatteet ovat unisex –mallisia, eli ne sopivat sukupuolesta 

riippumatta kaikille. Joukossa on myös naisten ruumiinrakenteeseen sopivia tuotteita ja muutama 

lastenvaate. 

 

Kartoitimme tuotantoverkostoja, mikäli mallistokonseptin vaatteet laitettaisiin tuotantoon ja myyn-

tiin. Tämä oli tavoitteena vielä projektin alussa, mutta olosuhteiden muuttuessa koronaepidemian 

takia varmuutta tuotannosta ei enää ole. Osa tuotteista voitaisiin valmistuttaa KalPan jo olemassa 

olevien verkostojen kautta, mutta muutamaa vaatetta varten pyrimme löytämään yrityksen, joka 

valmistaa vaatteita eettisesti ja ympäristöystävällisesti. Parasta olisi, jos tuotteet voisi valmistaa 

Suomessa, mutta tuotanto täällä on vähäistä.  

 

Tätä konseptia varten meille jo ennestään tuttu suomalainen yritys nimeltä Pure Waste osoittautui 

parhaaksi arvojensa, toimintamalliensa ja tuotannon läpinäkyvyyden perusteella. Pure Wasten kaikki 

tuotteet valmistetaan kierrätyskankaasta, jonka valmistuksessa ei käytetä väriaineita eikä uutta puu-

villaa. Tässä tuotantoprosessissa käytetään 2700 litraa vähemmän vettä per tuote, kun taas yhden 

puuvillakilon kasvattamiseen kuluu yli 11 tuhatta litraa vettä. Kankaat ja tuotteet on valmistettu eko-

logisesti ja eettisesti Intiassa tai Bangladeshissa. Työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan ja 

palkkataso on korkea. (Pure Waste) 

 

4.1 Luonnostelu 
 

Luonnokset piirsimme suoraan Adobe Illustratorissa tasokuviksi, koska niihin on helpompi tehdä sen 

avulla muutoksia, toisin kuin paperille piirtäessä. Luonnoksia teimme paljon, jotta on valinnanvaraa. 



         
         28 (52) 

 

Luonnokset syntyivät meidän omia ja asiakkaan näkemyksiä yhdistämällä. Mietimme, millaisia fani-

vaatteita itse pitäisimme. Asiakaslähtöisyys näkyy asiakkaiden toiveiden sisällyttämisenä vaatteisiin. 

Mallistosta löytyy pienemmällä logolla varustettuja hillitympiä vaatteita, sekä seuran värit ja logon 

isosti esiin tuovia vaatteita. Pyrimme huomioimaan kaikki vartalotyypit suunnittelussa. Naisille koh-

dennettuja tuotteita löytyy muutama. 

 

Kaikki malliston luonnokset löytyvät työn lopusta liitteistä (Liite X). 

 

 

KUVA 17. KalPan alkuaikojen pelipaidasta inspiraation saanut villapaita. 



         
         29 (52) 

 

 

KUVA 18. Collegepaitavariaatioita. 

 

KUVA 19. Naisten ja lasten huppareita, miksei muidenkin. 
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KUVA 20. Urheilutrikoovariaatioita. 

 

 

 

 

 

KUVA 21. Collegehousuja. 
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KUVA 22. Paita. 

 

 

 

 

 

4.2 Malliston lopullinen versio 

 

Toimitimme kaikki tekemämme luonnokset KalPan tuotevastaavalle ja saimme niistä hyvää palautet-

ta. Seuraava askel oli malliston rajaaminen ja ongelmaksi muodostui valinnan vaikeus. Tuotevastaa-

va kysyi KalPan toimiston muun henkilökunnan mielipiteitä, joiden avulla parhaimmat luonnokset va-

littiin mallistoon. 

 

Valitut vaatteet on seuraavalla sivulla koottu mallistokonseptiksi. Mallistoon valittiin 15 tuotetta. Jos 

suunnitteluprosessi etenisi tuotantoon asti, olisi mallistoa rajattava vielä enemmän, mutta koska ky-

seessä on konsepti, vaatteita voi olla useampi. 
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KUVA 23. Lopullinen versio fanituotemallistosta. 
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KUVA 24. Pure Waste –tuotteet, joihin itse lisätty KalPa -logo (Pure Waste). 
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5 POHDINTA 

 

Saavutin työssä asetetut tavoitteet hyvin ja mallisto oli onnistunut. Se sopii arkikäyttöön ja on tar-

peeksi hillitty, KalPan värimaailmaa unohtamatta. Vaatteissa on otettu huomioon ympäristöystävälli-

syys ja kestävyys. Trendit tulevat ja menevät, mutta ajattomat fanituotteet pysyvät. Nämä ominai-

suudet nousivat useasti esille työssä käytettyjen tiedonkeruumenetelmien tuloksissa ja ovat KalPan 

arvojen mukaisia. Mallistossa on mukana uniikkeja vaatteita, joita muilta seuroilta ei löydy. Uskon, 

että jokainen KalPan kannattaja löytää mallistosta jotakin mieluista. KalPan tuotevastaavalta saatu 

palaute mallistosta oli positiivista, mikä lisäsi itsevarmuuttani omaan suunnittelutyöhön. 

 

Haluttu lopputulos saavutettiin asiakasymmärryksen kautta. Vaatteiden suunnittelu sujui helpommin, 

kun ymmärsi asiakasryhmän elämäntyyliä ja toiveita fanivaatteiden suhteen. Käyttäjäkyselyyn vas-

tanneiden kannattajien vastaukset pukivat sanoiksi myös meidän pohtimiamme asioita, joita emme 

itse osanneet ehkä selittää. Opin hyödyntämään muotoilun asiakaslähtöisiä metodeja käytännössä ja 

sain viiteitä siitä, millaista olisi käyttää niitä oikeassa työelämässä. Opin myös, miten aikaa vievää 

menetelmien valitseminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen ovat. Tulevissa projekteissa osaan va-

rata niille enemmän aikaa ja tiedän, mitkä menetelmät ovat toimivia ja mitä ei välttämättä tarvitse 

hyödyntää. Pääsin tutustumaan oikeaan tosielämän tuotekehitysprosessiin, minkä aiemmin olen 

opiskellut vain teoriassa. Kehityin projektin aikana tasokuvien piirtämisessä. 

 

Menetelmistä käyttäjäkysely oli tehokkain ja sen avulla saatiin tärkeää tietoa tukemaan suunnittelu-

prosessia. Kysymyksiä olisimme voineet Hennan kanssa miettiä perusteellisemmin. Olisi ollut kiinnos-

tavaa tietää, kuinka moni kannattajista asuu Pohjois-Savossa ja kuinka moni muualla. Kyselyn muis-

sa vastauksissa osa mainitsikin asuvansa muualla ja haluavansa tuoda myös savolaisuuttaan ilmi fa-

nivaatteiden avulla. Yksi virhe minkä teimme, oli tehdä liian monesta kysymyksestä avoimia. Sulje-

tuttujen kysymysten vastausten analysointi olisi ollut paljon vaivattomampaa ja niistä saatu data olisi 

ollut tarkempaa. Projektin alussa meillä oli suuria suunnitelmia kannattajien osallistamisesta suunnit-

teluprosessiin. Olisi ollut hienoa pitää esimerkiksi työpajoja tai järjestää jonkinlainen testiryhmä. 

Muut menetelmät lisäsivät tietämystämme asiakasryhmän toiveista ja tarpeista. Jääkiekkokulttuuriin 

syventyminen jäi melko pinnalliseksi, mutta sen avulla saatiin silti kerättyä suunnittelutyön kannalta 

olennaista tietoa. 

 

Tiimityöskentely Hennan kanssa eteni sujuvasti ja saimme toisiltamme tukea ongelmatilanteissa. Vä-

lillä suunnittelutyö eteni hitaasti, kun inspiraatio oli hukassa. Haastattelutilanteet olivat jännittäviä, 

koska en ollut ennen sellaisia toteuttanut. 

 

Vaikeinta tässä opinnäytetyöprosessissa oli raportin laatiminen ja kirjoittaminen. Kirjoittaminen ei ole 

koskaan ollut vahvuuteni, päinvastoin. Kirjoittamisen aloittaminen takkuili ja minun oli vaikea hah-

mottaa, mitä kaikkea sisällytän raporttiin. Oman alan opinnäytetöihin perehtyminen auttoi siinä. 

 

Aika näyttää, jatkuuko työskentely projektin parissa pidempään ja otetaanko mitään malliston vaat-

teista fanituotevalikoimaan. Jatkoa ajatellen, mallistosta voisi pyytää palautetta loppukäyttäjiltä, eli 
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kannattajilta. Tuotevastaavan kanssa oli jo hieman puhettakin tuosta palautteen keräämisestä esi-

merkiksi sosiaalisen median avulla. Palautteen pohjalta mallistoa olisi mahdollista kehittää ja laajen-

taa. Uusia fanituotteita suunnitellessa voidaan hyödyntää tässä työssä kerättyä käyttäjätietoa.  
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https://kauppa.kalpa.fi/cg/94/paahineet-ja-kaulaliinat/
https://kauppa.kalpa.fi/cg/101/kodin-tekstiilit/
https://fi.pinterest.com/
https://shop.hifk.fi/
https://www.jypshop.fi/category/3/vaatteet
https://www.tps-shop.fi/category/16/hupparit
https://www.tps-shop.fi/category/16/hupparit
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KUVA 17. Rinne, T. 2020. KalPan alkuaikojen pelipaidasta inspiraation saanut villapaita. Tekijän säh-

köiset kokoelmat. 

KUVA 18. Rinne, T. 2020. Collegepaitavariaatioita. Tekijän sähköiset kokoelmat. 

KUVA 19. Rinne, T. 2020. Naisten ja lasten huppareita. Tekijän sähköiset kokoelmat. 

KUVA 20. Hiltunen, H. 2020. Urheilutrikoovariaatioita. Tekijän sähköiset kokoelmat. 

KUVA 21. Hiltunen, H. 2020. Collegehousuja. Tekijän sähköiset kokoelmat. 

KUVA 22. Hiltunen, H. 2020. Paita. Tekijän sähköiset kokoelmat. 

KUVA 23. Hiltunen, H. & Rinne, T. 2020. Lopullinen versio fanituotemallistosta. Tekijän sähköiset 

kokoelmat. 

KUVA 24. Pure Waste. Shop [verkkosivu]. [viitattu 28.3.2020.] Saatavissa: 

https://www.purewaste.org/pure-waste-clothing.html. 

 

KUVIOT 

 

KUVIO 1. KalPa –tuotekysely. Ikä- ja sukupuolijakauma. 

KUVIO 2. KalPa –tuotekysely. KalPa –tuotteiden ostopaikat. 

KUVIO 3. KalPa –tuotekysely. Limited edition –vaatteet. 

KUVIO 4. KalPa –tuotekysely. Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. 

  

https://www.purewaste.org/pure-waste-clothing.html
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LIITE 1: KALPA –TUOTEKYSELYN KYSYMYKSET 

 

1. Sukupuoli 

2. Ikä 

3. Oletko ostanut kuluneen vuoden aikana KalPan tuotteita? 

4. Minkä tuotteen ostit? 

5. Käytätkö KalPan vaatteita? 

6. Mikä saisi sinut käyttämään KalPan vaatteita? 

7. Mistä ostat KalPa tuotteita? 

8. Kuinka paljon olet valmis maksamaan Limited edition –vaatteesta? (rajoitettu erä erikoistuotteita, 

joilla ennakkotilausmahdollisuus?) 

9. Miten paljon seuraavat asiat vaikuttavat ostopäätökseesi? 

- Perhe/ystävät 

- Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat yms) 

- Mainonta 

- Brändin imago 

- Tuotteen hinta 

- Tuotteen ulkonäkö 

- Tuotteen laatu/kestävyys 

- Tuotteen kotimaisuus 

- Tuotteen ympäristöystävällisyys 

- Tuotteen käyttömukavuus 

10. Kuinka helppoa KalPan verkkokaupassa asiointi mielestäsi on? Esimerkiksi löydätkö etsimäsi 

tuotteet helposti? 

11. Mitä toivoisit KalPa –tuotteelta? 

12. Haluatko osallistua arvontaan, jossa arvomme kaikkien osallistuneiden kesken KalPa tuotelahja-

kortin? (arvo 200€)  
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LIITE 2: TARUN LUONNOKSET 
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LIITE 3: HENNAN LUONNOKSET 
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