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Tämä opinnäytetyö käsittelee valokuvakirjan graafiseen suunnitteluun liittyvää perus-

suunnittelua, taittoa, kuvajournalismia ja typografiaa. Työssä kuvataan kirjan suunnit-

telu- ja työprosessia neljän henkilön tiimissä toimineen ja kirjan visuaalisesta ilmeestä 

päävastuuta kantaneen graafikon näkökulmasta. 

Tavoitteena on ollut tehdä nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu valokuvakirja Aasi-

an kehittyvien maiden elämästä kristillisestä näkökulmasta. Suunnittelussa on pyritty 

esittämään valokuvat mahdollisimman näyttävässä mutta kuitenkin kustannustehok-

kaassa muodossa. 

Valokuvaaja Juho Leppänen vietti noin puoli vuotta talvella 2009–2010 matkustaen 

Aasiassa ja ottaen tuhansia valokuvia. Materiaali rajattiin neljästä valtiosta – Bangla-

deshista, Kambodzasta, Intiasta ja Nepalista – kertoviin kuviin. Otoksista valittiin par-

haimmat ja sijoitettiin tietokoneen taittodokumenttiin. Taittopohjaa ja kirjan perus-

suunnittelua tehdessä pyrittiin yksinkertaisuuteen. Lisäksi haluttiin pitää mielessä, että 

kuvat ovat pääosassa. Työ on jatkunut aina kevääseen 2012 saakka.  
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This thesis examined the issues related to the graphic design of a photo-book, includ-

ing the format, lay-out, photojournalism, and typography. It described the design and 

work process from the viewpoint of the graphic designer of the four-person-team who 

was given the main responsibility for the visual image of the book. 

The objective was to make a photographic book targeted to young adults showing life 

in the developing countries in Asia from a Christian viewpoint. In the design, the goal 

was to display the photographs in the most effective and economic format. 

The photographer, Juho Leppänen, travelled in Asia a half year during the winter 2009 

– 2010 taking thousands of photographs. In the initial phase of the design, the material 

was decreased to photographs taken from four countries: Bangladesh, Cambodia, In-

dia and Nepal. The best pictures were picked and then added to a layout program. The 

idea with the grid and the basic design of the book was simplicity and making the pic-

tures the most important element. The work has continued till spring 2012 and is still 

in progress. 
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1 JOHDANTO 

Tutustuin valokuvaaja Juho Leppäseen työharjoittelupaikassani kesällä 2009. Juho 

Leppänen oli talvella 2009–2010 noin puolen vuoden pituisella matkalla, kierrellen 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiaa. Tuona aikana hän otti useamman tuhatta valokuvaa. Tutus-

tuttuani Leppäsen matkallaan ylläpitämään blogiin osoitteessa http://jixel-images.com 

ehdotin hänelle, että tekisimme yhdessä valokuvakirjan hänen Aasian-kuvistaan. Aja-

tus kypsyi hiljalleen Leppäsen mielessä, ja kesällä 2010 hän aloitti työn Hannes Hon-

kasen kanssa, jolloin he tekivät hiukan alustavaa työtä kirjan parissa. Minä astuin pro-

jektiin hiukan myöhemmin mukaan, ja lopulta minulle ohjattiin kokonaisvastuu kirjan 

graafisesta ilmeestä. Lisäkseni projektissa on ollut mukana jo edellä mainittu Hannes 

Honkanen tekemässä valokuvien värinmäärittelyä ja Tuomas Kämäräinen kuvittajana.  

Kirjaan valitut valokuvat antavat näkökulmaa neljän kehittyvän Aasian maan, Bangla-

deshin, Kambodzan, Intian ja Nepalin todellisuuteen. Ne kuvaavat pienen ja länsimai-

silla mittareilla useimmiten äärimmäisen köyhän ihmisen arkea. Läpi kirjan kuvien 

rinnalla kulkee Leppäsen kirjoittama teksti. Teksti liittää kuvat suurempiin kokonai-

suuksiin, tarjoten taustatietoja ja kertoen tarinoita. 

Nyt opinnäytetyötä tehdessäni kirja on loppusilauksia vaille valmis, mutta alkuperäi-

nen päämäärä saada kirja julkaistuksi kesän 2011 markkinoilla, ei ole toteutunut. Kris-

tillinen kustannusyhtiö Aikamedia Oy oli alustavasti erittäin kiinnostunut kirjan kus-

tantamisesta, mutta nyt neuvottelut ovat olleet jäissä. Syynä tähän oli Juho Leppäsen 

toive saada lopullisen kirjan hinta pidettyä niin halpana, että nuoretkin kykenisivät sitä 

ostamaan. Tästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen Aikamedian kanssa niin että 

kirja olisi voitu julkaista suunnitellussa aikataulussa. Nyt kirjalle etsitään ulkoministe-

riön kautta rahoitusta ja tähyillään olisiko mahdollista saada kirja julkaistuksi vuoden 

2012 aikana Aikamedian tai jonkin toisen kustannustalon kautta.  
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2 KUVAJOURNALISMISTA 

2.1 Mitä kuvajournalismi on? 

Kuvajournalismissa kerrotaan uutisista ja ilmiöistä kuvien, ennen kaikkea valokuvien 

kautta. Sen syntyä mahdollistivat useat tekniset edistysaskeleet. Tällaisia keksintöjä 

ovat olleet esimerkiksi valokuvauskeksintö 1800-luvulla, sekä sanomalehtien painossa 

käytetty rasterilaatta 1880-luvulla, helposti liikuteltavien kinokameroiden yleistymi-

nen 1920-luvulla ja värivalokuvauksen ja -painon yleistyminen toisen maailmansodan 

jälkeen. Myöhemmin sen luonnetta ovat voimakkaasti muokanneet television tulo 

1950-luvulla sekä vielä myöhemmin videoiden ja tietokoneen tulo. (Salo. 2000).  

Kuvajournalismin kehityskaaren rinnalla, on viimeisen sadan vuoden aikana tapahtu-

nut jotain mitä Janne Seppänen on kuvannut termillä ”kuvallisuuden läpimurto”. 

Vaikka kuvat ovat olleet ihmisille tärkeitä esihistoriallisista ajoista lähtien, on kuvalli-

suuden tuotanto vasta 1900-luvun aikana räjähtänyt valtaviin mittoihin. (Seppänen, 

2001, 38.) 

Vaikka kuvallisuuden tuotanto ei ole varmastikaan pienentynyt nykyaikaan tullessa, 

katsotaan kuitenkin valokuvajournalismin kulta-aikaa usein elettäneen ennen televisi-

on tuloa. Tällöin suurten kansainvälisten yleisaikakausilehtien levikki oli laajimmil-

laan. Tällaisia lehtiä olivat esimerkiksi Englannissa Picture Post ja Yhdysvalloissa Li-

fe. (Salo. 2000, 8). Näissä lehdissä oli suuria, ajankohtaisia aiheita käsitteleviä kuva-

reportaaseja, ja ne olivat sen ajan yhteiskunnassa erittäin merkittävä tiedonvälityksen 

kanava. Tämä valta-asema mureni television keksimisen jälkeen, ja kuvajournalismi-

kin muutti sitten muotoaan. 

Liikkuvan kuvan vakiinnuttaessa valta-asemansa mediassa on valokuvauksen pitänyt 

uudelleen löytää sille ominaisia vahvuuksia. Näihin kuuluu esimerkiksi se ominaisuus 

että valokuva voi tallentaa ja ”jähmettää” kuvattavan tapahtumaketjun tarkan kulmi-

naatio pisteen. Parhaimmat valokuvat osuvatkin ajoitukseltaan aivan nappiin. (Stepan. 

2004, 8.) 
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Kuva 1. Amerikkalaisen Life-lehden kansia. 

2.2 Minkälaisia medioita kuvajournalismissa on hyödynnetty? 

Valokuvajournalismin historiaan kiinteimmin kytkeytynyt media on kuvareportaasi 

yleisaikakauslehdissä. Tämän kulta-aikaa elettiin television keksimiseen asti, jonka 

jälkeen usea suuri yleisaikakauslehti joko kuoli pois tai muutti muotoaan. Sen jälkeen 

valokuvajournalismi on menettänyt valtavirran uutismediassa valta-asemansa. 

Tämän jälkeen valokuvajournalismi ei ole ollut enää sellainen dokumentaarinen ja 

ajankohtainen ajan peili, kuin mitä se oli ennen television tuloa. Yleisaikakausilehtien 

jättämää aukkoa ovat paikanneet kuvakertomuksia hyödyntäneet erikoislehdet, mutta 

niillä ei ole ollut samankaltaista laajaa levikkiä tai tiedonvälityksellistä merkitystä yh-

teiskunnasta. Osa valokuvaajista on löytänyt töillensä julkaisukanavan gallerioiden 

seinillä, toiset ovat siirtäneet laajennetun kuvakertomuksen kirjan kansien sisään. Sa-
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malla kun valokuvaus on menettänyt merkitystään dokumentaarisena välineenä, on 

sen merkitys taiteellisena ilmaisuvälineenä vahvistunut. (Salo, 2000.)  

Taidevalokuvan jälkikäsittelyn rajoja ei aseta muu kuin taiteilijan mielikuvitus, mutta 

uutisvalokuvauksessa ja kuvajournalismissa yleensäkin on tilanne toinen. Journalisti-

sen kuvan tulisi pyrkiä antamaan totuudenmukainen esitys maailmasta. Sanomalehdet 

ovat jatkuvasti pysyneet uutisvalokuvan tilaajina, mutta laajempia kuvakertomuksia 

niissä ei julkaista samalla tavalla kuin aikakauslehdissä.  

New Yorkin yliopistossa järjestetyssä konferenssissa, joka käsitteli uutisvalokuvauk-

sen kunniallisuutta, eriteltiin kaksi uutisvalokuvausta koskevaa pääkategoriaa sekä 

näiden ala ryhmiä. Ensimmäinen pääkategoria erittelee valokuvien ottamis tapoja. Sii-

hen kuuluviksi alaryhmiksi on nimetty: 

- Valokuva reportaasi, jossa kuva on luonnollisesti tapahtuvan ilmiön spontaani tal-

lennus 

- Valokuva potretti, jossa kohde on aseteltu halutulla tavalla 

- Valokuva kuvitus, jossa ihmisiä tai asioita käytetään kuvittamaan yleisempiä näkö-

kulmia 

- Valokuva tilaisuus, jossa kohde määrää olosuhteet joissa valokuva on otettu, yrityk-

senään saavuttaa jonkinlaista kontrollia valokuvan lopputuloksen suhteen. 

Toinen pääkategoria käsittelee kuvien manipulaatiota, ja siihen kuuluviksi alaryhmiksi 

on nimetty: 

- Retusoidut valokuvat, joissa kosmeettisia arvoja on korostettu, ilman varsinaisen si-

sällön merkittävää muokkaamista. 

- Valokuva sommitelmat, joissa kuvan varsinaista sisältöä on merkittävästi muokattu. 

- Tietokoneella tehdyt kuvat, joiden valmistukseen ei tarvita kameraa ollenkaan. 

(Stewart – Lavelle – Kowaltzke. 2004, 394.) Tässä valokuvakirjassa löytyy valokuva 

reportaasi ja valokuva potretti -alaryhmiin kuuluvia retusoituja valokuvia.  

Kirjassa kuvakertomuksesta tulee hitaampi, mutta toisaalta syvennetty kommentaari 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin, verrattuna jos mediana käytettäisiin aikakauslehteä. Sivu-
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jen suurempi määrä mahdollistaa aiheen syvällisemmän käsittelyn. Myös valokuvaa-

jan taiteellinen vapaus on tällöin suurempi. 

 

Kuva 2: The Family of Man -näyttelyn sisäänkäynti. 

Sommitellessaa valokuviaan taidegallerian seinille on valokuvaajan taiteellinen itse-

näisyys ehkä kaikista suurimmillaan. New Yorkin modernin taiteen museon kirjanakin 

julkaisema valokuvauksen merkkiteos The Family of man, matkusti myös näyttelynä 

läpi yhdysvaltojen sekä ympäri maailmaa 50-luvulla hyvinkin merkittävällä volyymil-

lä. (Steichen. 2010) Luonteeltaan The Family of man teosta voi pitää taiteellisena mut-

ta vahvasti informatiivisena valokuva esityksenä, joka pyrki antamaan kokonaiskuvan 

ihmiskunnan elämästä. Sen kautta pyrittiin laajentamaan näyttelyvieraiden maailman-

kuvaa aikana jolloin televisio ei ollut vielä saavuttanut valta-asemaansa. Nykyisellä 

informaatioteknologisella aikakaudella on kuitenkin hankala ajatella, että kiertävä 

näyttely voisi saada kovinkaan suurta yhteiskunnallista kiinnostusta nostettua. Eläm-

me jatkuvassa kuvien tulvassa, mikä epäilyksettä vähentää yksittäisen kuvan vaikutus-

ta. Huolimatta siitä, mitä uutismediaa käytetään, on yksittäisen kuvan hetki parrasva-

loissa lyhyt, ja sen kaiku häviää nopeasti. (Stepan. 2004, 8.) 

2.3 Kuvajournalismin tulevaisuus 

Teknologinen kehitys on kiihtynyt 2000-luvulla, ja informaation välitys on entistä 

nopeampaa internetin tultua globaaliksi ja reaaliaikaiseksi tiedonvälityskanavaksi. 

Myös uutiskuva välittyy internetin kautta reaaliajassa. Helsingin Sanomien 
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internetsivuilla on oma kuvakoosteille varattu sijansa osoitteessa 

http://www.hs.fi/aihe/kuvakooste/.  

 

Nyt kun erilaiset tablettilaitteet yleistyvät ja tämänkaltainen mobiili, tietoverkkoihin 

kytketty, korkealaatuista grafiikkaa käsittelemään kykenevä teknologia popularisoituu, 

on hyvin mielenkiintoista nähdä miten kuvajournalismi alkaa soveltaa näitä uusia 

mahdollisuuksia. Tullaanko esimerkiksi iPadin kaltaisille tablettilaitteille julkaise-

maan paljon valokuvakirjoja tulevaisuudessa? Useat aikakaus- ja sanomalehdet ovat 

alkaneet ilmestymään digitaalisena. Yhä useammin myös valokuva limittyy multime-

diaiseksi kokonaisuudeksi yhdessä äänen, liikkuvan kuvan ja grafiikan kanssa. Myös 

tämän projektin yhteydessä tähyiltiin mahdollisen e-kirjan julkaisumahdollisuuksia, 

toistaiseksi tätä yritystä ei kuitenkaan olla saatettu alustavia luonnoksia pidemmälle. 

2.4 Kuvajournalismi ja tämä projekti 

Valokuvakirjaprojekti, jota tässä opinnäytetyössä kuvaataan sijouttuu jonnekin kuva-

journalismin ja taiteellisen julkaisun välimaastoon. Se ei ole  valokuvajournalismia 

puhtaimmillaan, koska siihen yhdistyy myös muiden taiteenalojen osaamista, kuten 

kuvitusta ja graafista suunnittelua. Myös kuvien jälkikäsittely ylittää perinteisen jour-

nalistisen kuvan eettiset rajat, vaikka kuvien sisältöä ei pyritäkään muuttamaan tai 

vaihtamaan. Kirjan maailmankuva on subjektiivinen näkökulma suuriin kokonaisuuk-

siin, mutta se kuitenkin pyrkii rehelliseen ja totuudenmukaiseen asioiden esittämiseen, 

käyttäen luovuutta välineenä viestin välittämiseen. 

3 KIRJAN PERUSSUUNNITTELU 

3.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Alusta asti projektia on haluttu suunnata nuorille ja nuorille aikuisille. Tästä seuraa, 

että kirjan tulisi olla myös edullinen, koska nuorilla ei ole yhtä paljon käytössä rahaa 

kuin vanhemmilla ihmisillä. Kohderyhmä ohjaa myös sisällön tyyliä jonkin verran, 

jolloin avainsanoiksi voisi ottaa seuraavia: iskevä, mielenkiintoinen, dynaaminen ja 

tuore.  
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Tämän lisäksi valokuvaaja on itse toivonut, että kirja olisi mahdollisimman isokokoi-

nen. Valokuvien suuri koko vaikuttaa kuvien näyttävyyteen, ja ei ole harvinaista, että 

valokuvakirjat ovatkin erittäin suuria. Kun Juho Leppänen ja Hannes Honkanen aloit-

tivat kirjan suunnittelun kesällä 2010, oli heillä mielessä tehdä 280 x 280 mm:n ko-

koinen teos. Myöhemmin minun johdollani ja yhteisestä sopimuksesta kirjan kokoa 

kuitenkin muutettiin pienemmäksi, kokoon 210 x 210 mm. Syinä tähän vaikuttivat eri-

tyisesti päätelmä siitä, että 280 x 280 mm:n kokoisesta kirjasta tulee turhan kallis, eikä 

sen käytettävyyskään ole kovin hyvä. Sitä on vaikea kantaa useimmissa laukuissa, ja 

muutenkin se vaatii pöydän, että sitä olisi hyvä lukea. Myöskään kaikkiin kirjahyllyi-

hin se ei mahtuisi pystyssä säilytettäväksi. 

3.1.1 Perinteinen kirja 

Kirja on jokaiselle tuttu arkipäivän esine. Kirjoja on erilaisia käyttötarkoituksen mu-

kaan. Terminä sen merkitys avautuu hieman erilailla niin kirjakauppiaalle, kirjaston-

hoitajalle, kirjansitojalle kuin lukijallekin. (Hochuli – Kinross 1980, 31.) Kirjaan on 

mahdollista organisoida ja koota useita useita luonteeltaan erilaatuisia tietoja (Ambro-

se – Harris 2005, 11). Valokuvien lisäksi tähän kirjaan tulee myös  tekstiä ja kuvitus-

kuvaa.  

Erään määritelmän mukaan kirja on kannettava säiliö, joka koostuu sarjasta painettu-

ja ja sidottuja sivuja, jotka säilyttävät, julkistavat, ja välittävät tiedon lukutaitoselle 

lukijakunnalle yli ajan ja paikan (Haslam. 2006, 9). Valokuvakirjasta puhuttaessa on 

lukutaito jopa myös hiukan laajempi käsite kuin tekstikirjoista puhuttaessa. Kuvathan 

voivat viestiä silloinkin, kun yhteistä suullista tai kirjoitettua kieltä ei ole. 

Suunnitellessaan kirjaa, graafinen suunnittelija käyttää työssään erilaisia työkaluja, 

saadakseen luotua tehokkaasti viestivän kirjapainotuotteen. Taitto, typografia, värit ja 

kuvat ovat näitä perustyökaluja, mutta yksi aliarvostettu ja huonosti hyödynnetty työ-

kalu on itse painotuotteen formaatti, sen fyysinen olemus. (Ambrose – Harris 2005, 6.) 

Ei siis ole olleenkaan yhdentekevää, miltä valokuvakirja näyttää ja tuntuu tai mitkä 

sen mitat ovat. Tässä valokuvakirjassa selkeänä lähtökohtana suunnitteluun oli että 

kuvat saavat olla pääosassa. Kuvamateriaalin vaatimuksien lisäksi kirjan formaatin 

suunnittelutyötä saivat ohjata ajatukset valmiin tuotteen odotetusta eliniästä, sekä 
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kohderyhmä- ja kustannuskysymykset. Nämä vaikuttavat valintoihin kuten, minkälai-

nen paperilaatu, koko ja painotapa valitaan. (Ambrose – Harris 2005, 6.) 

Koska sopivaa kustantajaa ei kirjalle ole vielä löytynyt eikä kaikkia näitä kirjan for-

maattia koskevia perussuunnittelun valintoja ole vielä lyöty lukkoon, en käy niitä läpi 

tässä opinnäytetyössä kovin syvällisesti. Kirjan nidontatapaa koskien ajatukset eivät 

ole olleet kovin selkeitä. Välillä on kannatettu liimasidontaa, välillä kovakantista ja 

nidottua opusta. Mielestäni liimasidonta on nuorille suunnatussa kirjassa perusteltu 

ratkaisu. Se on halvempi ja myös mielestäni nuorekkaampi kuin perinteinen kovakan-

tinen kirja.  

3.1.2 E-kirja 

Projektin alussa suunniteltiin tehtäväksi myös digitaalista e-kirjaa. Tutustuimme Ado-

ben suunnittelemaan Digital Publishing Suite -ohjelmistoon, joka on eräänlainen In-

Design -ohjelmaan liittyvä laajennus. Se mahdollistaa elektronisten julkaisujen taitta-

misen iPadille. Tutustuin sen käyttöön ja tein muutamia alustavia demoja e-kirjasta. 

Tässä vaiheessa tämä ohjelmisto oli vielä beta-testausvaiheessa, ja vapaasti kokeilta-

vissa ilmaiseksi Adoben taitto-ohjelmien täyden lisenssin haltijoille. Nyt tälle ohjel-

mistolle on määritelty hinta. 

E-kirjaa suunnitellessa ei tarvitse miettiä paperinlaatua tai sivun kokoa. Valittavaksi 

jää lähinnä mille laitteelle julkaisua suunnitellaan. Me suunnittelimme e-kirjaa Applen 

valmistamalle iPad tablettilaitteelle. Ipadin uusimman mallin näytön mitat ovat 

2048px x 1536px ja sen lävistäjän pituus on 9,7 tuumaa.  

Yksi suurimpia eroja suunnittelutyössä perinteiseen kirjaan verrattuna oli että jokai-

sesta sivusta piti suunnitella sekä pysty- että vaakaversio. Näin myös kuvan rajausta 

pitää miettiä enemmän. Myöskään digitaalisissa graafisissa julkaisuissa ei näytöllä ei 

ole kahta sivua vierekkäin, joten aukeaman sijaan e-kirjassa on perusyksikkönä yksit-

täinen sivu. E-kirjassa on myös mahdollista rakentaa normaalin jaksottaisuuden rikko-

via siirtymiä sivuilta toiselle niin, että lukija voi itse valita, miten kirjassa navigoi. 

Teoriassa e-kirjassa voisi siis olla useita rinnakkaisia tiedon organisointi järjestelmiä 

ja sisällysluetteloita. Teknologia ohjelmistoineen ja laitteistoineen kehittyy jatkuvasti, 

ja on suuri haaste suunnittelijalle pysyä mukana välineiden kehityksessä. 
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Kuva 3: E-kirjan esimerkkitaitto 

Kovin pitkälle eteenpäin tätä e-kirjan suunnittelua ei kuitenkaan ole viety projektin 

edetessä, mutta voi olla, että siihen palataan vielä myöhemmin. Syynä tähän oli lähin-

nä ajanpuute uuteen teknologiaan perehtymisessä. Ajateltiin myös, että perinteinen 

kirja on ensisijainen, ja että sen suunnittelun valmistuttua on helpompi keskittyä myös 

E-kirjaan. E-kirjan ei tarvitsisi olla yhtä laaja kokonaisuus kuin perinteisen kirjan, ja 

se voisi toimia eräänlaisena ilmaiseksi ladattavissa olevana mainoksena projektille. 

Myöskään Adoben Digital Publishing Suite ei ole ainoa tapa julkaista e-kirjoja tablet-

tilaitteille. InDesignohjelman CS5-versiossa on mahdollisuus ottaa ulos .epub-

päätteisiä dokumentteja, joita tablettilaitteet tukevat. Näissä taiton tarkka suunnittele-

minen ei kuitenkaan ole samalla tavalla mahdollista kuin pdf-pohjaisissa Digital Pub-

lishing Suite -tiedostoissa.  

3.2 Välitän.fi  

Välitän.fi haluaa rohkaista jokaista kristittyä luovuuteen maailman parantamiseksi. 

Sivuston tehtävä on antaa kristittyjen luovuudelle alusta, jonka avulla hei voivat hel-

posti rakentaa, julkaista ja jakaa  omaa tuotantoa. Välitän.fi taistelee maailmassa 

olevia vääryyksiä kohtaan, tuoden toiminnallaan maailmaa hiukan enemmän Jumalan 
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alkuperäisen suunnitelman kaltaiseksi. (Välitän.fi–näky 2012.)  

Kuva 4. Välitän tunnus, negatiiviversio 

 

Välitän.fi on Juho Leppäsen synnyttämä visio, nykyaikaisesta multimediaisesta kristit-

tyjen taiteilijoiden ja ajattelijoiden luovasta yrityksestä muuttaa maailmaa. Sen on tar-

koitus toimia kahteen suuntaan: toisaalta sen tavoitteena on ottaa kantaa, reagoida ja 

vaikuttaa maailmalla vallitseviin epäkohtiin ja välittää. Toisaalta sen avulla halutaan 

nostaa esille taiteilijoita, muusikoita, runoilijoita ja muita kulttuurin tuottajia, joilla on 

sydäntä ja sanottavaa. Yksinkertaisesti haluna on aktivoida kristityttyjä ja muitakin 

välittäjiä kulttuurin kuluttajista kulttuurin tuottajiksi.  

Ensisijainen väline edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on Välitän.fi sivusto 

(http://www.vlitn.tumblr.com). Sivusto pyrkii tarjoamaan alustan, jossa luovien välit-

täjien töitä voidaan julkaista. Esikuvana suunnittelu vaiheessa sivustolle nimettiin 

mm. yhdysvaltalainen www.mediastorm.com sivusto. Välitän.fi sivusto on startattu 

aloitettu alle vuosi sitten pienimuotoisesti blogi-pohjalta www.tumblr.com sivustolle, 

ja hiljakseen sen kautta toteutetaan Välitän.fi-visiossa nimettyjä asioita. 

Kun kirjaa alettiin työstämään, eli jo ajatus Välitän.fi -visiosta. Niin myös kirjaa on 

rakennettu niin, että se näkyy siinä. Projektin primus motor, Juho Leppänen, halusi 

kasata työryhmän luovista ystävistään, ja esittää valokuvansa mielenkiintoisella taval-

la. Ajateltiin myös, että kirjan nimeksi tulee Välitän.fi – Valokuvia ja tarinoita Aasias-

ta, sekä toivottiin, että kirja tekee tunnetuksi internetsivustoa, ja toisin päin.  

Myös sille mahdollisuudelle, että Välitän.fi-konseptin piiristä nousee myös useita 

muita vastaavia projekteja ollaan oltu avoimia. Koska Välitän.fi-visio, on juuriltaan 

kristillinen, ollaan myös harkittu sen soveltumista seurakuntien työmuodoksi. Tällöin 

voitaisiin muodostaa pieniä työryhmiä, jotka paikallisesti miettivät erilaisia tapoja vä-

littää ja vaikuttaa asioihin, erityisesti hyödyntäen luovuutta ja nykyaikaisia välineitä.  
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Kuva 5. Välitän tunnus 

Internetsivuilla kuin kirjan kannessakin esiintyvä Välitän.fi-tunnus on tekemäni, ja se 

on laadittu loppuvuodesta 2010. Tunnuksessa pyrittiin viestimään hiukan anarkisti-

suutta ja internetmaailmaa yhdistämällä @-merkkiä ja anarkisti–A:ta, sekä imitoiden 

tunnuksen kirjaimissa katutaidetyylisen spraysapluunan jälkeä. Tunnuksen värit ovat 

musta, valkoinen ja punainen, eli hyvin vahvat ja selkeät värit. Logon ja kirjan lisäksi 

en ole ollut mukana kiinteästi kehittämässä Välitän.fi–näkyä. 

Olin pettynyt kuullessani loppuvuodesta 2011, että Välitän.fi jätetään pois kirjaprojek-

tista. Kirja oli valmistunut keväällä 2011, ja sitä oli rakennettu mielestäni melko kiin-

teästi Välitän.fi-näkyyn kytkeytyväksi. Päätökseen vaikutti se, että Tampereen hellun-

taiseurakunnan yhteyteen perustettiin oma Välitän.fi-työryhmänsä, ja siellä ei haluttu 

antaa sellaista kuvaa että Tampereen helluntaiseurakunta on mukana kirjaprojektissa, 

esimerkiksi rahoittajana. 

Emme ole vielä muokanneet kirjaa uudelleen vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kir-

jalle suunnitellun ”Välitän.fi – Valokuvia ja tarinoita Aasiasta” -nimen korvaava eh-

dotus on yksinkertaisesti ”Valokuvia ja tarinoita Aasiasta”. 

3.3 Valokuvakirja 

Kirjan pääsisältönä ovat värikkäät valokuvat, joissa suurimmassa osassa esiintyy  ih-

minen. Joskus näkee hyvinkin pieniä valokuvakirjoja, mutta Juho Leppäsen selkeänä 

toiveena oli saada kuvat esitettyä mahdollisimman vaikuttavina.  

Valokuvissa yleinen kameroiden kuviin rajaama suhdeluku on noin kolmen suhde 

kahteen. Vaikka Leppänen otti matkallaan kuvia kahdella kameralla, ei kameroiden 

kuvasuhteissa juurikaan ole eroa. Tärkeämpää kuitenkin on, että kuvia on otettu sekä 

pysty- että vaakaformaatissa. Jos kaikki kuvat olisivat olleet vaakakuvia, olisi luonnol-

lisesti kirjasta tehty erityisesti siihen muotoon sopiva. Esimerkki tällaisesta taitto rat-
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kaisusta valokuvakirjassa on alun perin serbialaisen Boogie -nimeä käyttävän valoku-

vaajan ”It's all good”-kirja. (2006)  

 

Kuva 6: Esimerkkisivu Boogien It's All Good -kirjasta 

Boogien valokuvateos on melko tyypillinen taidevalokuvakirja. Kuvat ovat mustaval-

koisia, ja teos on mitoiltaan 30 cm x 19,35 cm, eli se on jonkun verran sivuttain kään-

nettyä A4-arkkia suurempi. Vaikka Boogien kirjalla on yhteiskunnallista sanomaa, 

luottaa se silti miltei yksinomaan kuvien kykyyn kertoa kaikki tarpeellinen. Kuvien ta-

saista virtaa keskeyttävät tasaisin välein jaotellut yksittäisten henkilöiden kertomukset. 

Nämä kertomukset taustoittavat kuvissa esiintyvien henkilötyyppien mielenmaisemia 

ja tarinoita. Tarinoita ei sidota yksittäisiin kuviin. Jokaista kuvaa lyhyesti avaavat ku-

vatekstit on koottu kirjan loppuun. Taitollisesti kirja on äärimmäisen pelkistetty. Tyh-

jää tilaa ei hyödynnetä. Kuvat on taitettu ulottumaan sivun reunasta reunaan, ja kuvia 

on aina sivulla yksi. 

Professori Merja Salo (2000, 121–122) toteaa että 80- ja 90-luvun valokuvakirjolle 

onkin ollut tyypillistä kertovan rakenteen hylkääminen ja suuri luottamus kuvien mi-

meettiseen kvaliteetin itseriittoisuuteen. Kuvareportaasin kohdalla se on huipentunut 

ajatukseen kirjallisen tekstin täydellisestä tarpeettomuudesta. 
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Kuva 7: Esimerkkisivu Eva Wardin Choices -kirjasta 

Ilmeisesti 2000-luvulla tilanne ei ole juurikaan muuttunut. Esimerkiksi suomalaisen 

Eva Wardin ”Choices”-valokuvakirjassa (2001) tekstiä on käytetty minimaalisesti. 

Loppuun sijoitetussa kuvaluettelossakaan ei avata kuvia ottokaupunkia, maata ja vuo-

silukua enempää, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Mukaan on liitetty muutama essee 

jotka pyrkivät hiukan avaamaan kirjan kuvien estetiikkaa ja historiallista viitekehystä. 

Mietin Choices-kirjaa lukiessani, että Wardin kuvatessa Itä-Euroopan mollivoittoista 

historiaa, jää jotain kuitenkin uupumaan. Eva Wardin hiljaiset kuvat eivät aukea hel-

posti. Koinkin lukukokemuksen hieman samanlaiseksi kuin vaikean runokirjan luke-

misen; abstraktilta vaikuttavien sanojen taakse tuntuu kätkeytyvän paljon sisältöä, jo-

hon on kuitenkin hyvin vaikea päästä käsiksi, joko liian henkilökohtaisten kielellisten 

ilmaisujen tai riittävän tiedon puuttumisen takia. 

Boogien kirjasta poiketen Choicesissa ei jokaista kuvaa venytetä sivun reunaan asti, ja 

tyhjää tilaa käytetään runsaasti ja melko vaihtelevasti. Wardinkaan kirjassa yhdellä si-

vulla ei kuitenkaan voi olla enempää kuin yksi kuva. ”Choices” on myös fyysisesti 
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melko pieni kirja, 15,5 cm x 23,7 cm. Yhdelle sivulle taitetut vaakakuvat, joita kirjas-

sa on runsaasti, jäävät hyvin pieneksi. 

Sekä Boogien että Eva Wardin kirjat ovat painettu päällystämättömälle paperille, ja 

niiden kuvat ovat mustavalkoisia. Mustavalkoisella valokuvalla on erityinen paikka 

valokuvataiteessa. Sitä pidetään usein ”taiteellisempana” tai ”uskottavampana” kuin 

värivalokuvaa. Valokuvauksen historiassa mustavalkoinen kuva ehti olla normi yli sa-

dan vuoden ajan, ennen värivalokuvauksen yleistymistä. Teknisestä kehityksestä huo-

limatta mustavalkoinen valokuva on kuitenkin pitänyt tiukasti kiinni erityisestä ase-

mastaan valokuvauksessa. Mustavalkokuvassa korostuvat muodot ja tekstuurit, ja se 

onkin abstraktimpi ja tietyllä tapaa lyyrisempi esitys maailmasta kuin värivalokuva. 

Myös pimiötyöskentelyä on pidetty helpompana ja vapaampana mustavalkokuvassa. 

Nykyään, digitaalisen kuvankäsittelyn aikana, ei kuitenkaan voi sanoa että värivalo-

kuvien muokkaaminen olisi jollain tavalla rajoittunutta. (Freeman. 2007, 126). Aasia 

on värikäs paikka, ja Juho Leppänen on pyrkinyt kuvaamaan elämää sen kaikissa sä-

vyissään. Tätä myös korostetaan kirjassa digitaalisen värinkäsittelyn keinoin.  

Kumpikaan edellä kuvatuista lähestymistavoista kirjansuunnitteluun, kapea pystymuo-

to, tai kaadettu vaakamuoto, ei siis tuntunut mielekkäiltä vaihtoehdoilta tässä projek-

tissa. Miten siis taittaa pysty- ja vaakakuvia mahdollisimman suurina? 

 

 Kuva 8: Valokuvakirjan muoto 

Neliö on muotona miltei yhtä ystävällinen – tai epäystävällinen sekä pysty- että vaa-

kakuville. Todellisuudessa se kuitenkin suosii hieman enemmän vaakakuvia, koska 

kuvia on mahdollista taittaa melko kivuttomasti yli keskiaukeaman. Kirjan kooksi va-

kiintui siis 21 cm x 21 cm. 
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Kuva 9: Pysty- ja vaakavalokuva neliön muotoisessa kirjassa 

Kirjassa haluttiin esittää kuvat mahdollisimman vaikuttavina sekä esittää viesti lukijal-

le yksinkertaisesti ja tehokkaasti viestivässä muodossa. Teksti täydentää valokuvan 

välittämää viestiä. Kaikista ilmeisin kuvan vaikuttavuuden kanssa riippuvuussuhteessa 

oleva asia on kuvan koko. Taitollisena valintana päätettiin, että kuvat taitetaan aina 

yläreunasta alareunaan. Vaikuttavuuteen vaikuttavat myös aukeamalle sommitellut 

muut elementit sekä tyhjän tilan käyttö ja värit – tietenkään sisältöä unohtamatta.  

4 KIRJAN SISÄLLÖN KÄSITTELY 

Aivan ensimmäisiä asioita, joita kirjan sisällöllinen suunnittelu koski oli sisällön ra-

jaaminen. Leppänen tallensi Aasian matkallaan kuvamateriaalia yhteensä yhdestätois-

ta Aasian valtiosta. Arvioisin kuvia olevan vajaa kymmenentuhatta kappaletta. Näin 

suuren materiaalin käsittely on aikaa vievää ja vaikeaa. Prosessia yksinkertaistettiin 

rajaamalla suunnitellun kirjan sisältö käsittelemään neljää valtiota, Bangladeshia, 

Kambodzaa, Intiaa ja Nepalia. Tämä jaottelu on hyvin perustavanlaatuinen kirjassa. 

Edellä mainitut valtiot muodostavat kirjan luvut. Taitollisesti jaottelu näkyy värien 

käytössä. Typografian lisäksi myös kuvien värinmäärittelyssä otettiin huomioon maa-

jaottelu. 
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4.1 Kirjan sisällöllinen rakenne 

4.1.1 Kansi ja takakansi 

Kirjan kannen suunnittelu on tärkeä osa valokuvakirjan suunnittelua. Kirjan kannella 

on kaksi tehtävää: suojella sivuja ja kertoa sisällöstä (Haslam. 2006, 160). Valokuva-

kirja on visuaalinen dokumentti, ja siksi sen kannen tulee olla erityisen näyttävä 

 

Kuva 10: Kirjan kansi 

 

. 
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Kuva 11: Vaihtoehtoinen kuva kantta varten 

Vaikka useat eri elementit, kuten taitto, typografia, kuvien käyttö, tulostuksen laatu, 

paperin laatu ja viimeistely, vaikuttavat siihen, millainen kokonaiskuva kirjasta tulee,  

on kuitenkin kannen merkitys erittäin suuri. (Fawcett-Tang & Roberts 2004, 7). Lie-

nee sopivaa, että kansi on yksi viimeisimmistä elementeistä, joita olen kirjaan suunni-

tellut, sillä tuleehan sen edustaa koko kirjaa niin tyyliltään kuin typografialtaan.  

Harkitsimme jossain välissä myös täysin typografiseen ratkaisuun perustuvaa kantta. 

Ideana oli jos kannessa olisi ollut musta, mattapintainen pahvi, johon olisi sapluunan 

kanssa maalattu Välitän.fi-logo. Valokuvakirjassa, jossa on runsaasti sivuja, ja kuvia, 

on suuri haaste valita yksi kuva, joka kykenee edustamaan koko kirjaa. Leppäsen ku-

vissa on monta todella hyvää kuvaa, joten valitsemani kuva ei ollut ollenkaan ainoa 

vaihtoehto. 
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Kuva 12: Vaihtoehtoinen kuva kantta varten 

 

Kuva 13: Valittu kansikuva muokkaamattomana 

Suurimmassa osassa kirjaa teimme yhteistyötä Leppäsen kanssa, kun valitsimme ku-

via. Kannen luonnoksen tein kuitenkin omin päin. Prosessin edetessä mieleeni painui 

erityisen vahvana kuva Bangladeshilaisesta pojasta juoksemassa takapihallaan. Siinä 

on vauhtia, mielenkiintoisia linjoja ja kiintopisteitä silmälle. Myös sisällöllisesti kuva 
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on äärimmäisen puhutteleva, eikä se vaadi auetakseen sanallista evästystä. Analysoin 

kuvan sisältöä lisää opinnäytetyön viimeisessä luvussa. Tässä yritän hiukan purkaa si-

tä visuaalisesti. 

Kuva on otettu joen rannalla. Taloja on rakennettu aivan joen rantaan asti. Joen mu-

kaisesti linjassa olevat talojen takaseinät muodostavat diagonaalisia linjoja. Kaikista 

mahdollisista linjoista diagonaalit tuovat kaikista eniten dynamiikkaa kuviin. Ne ovat 

erittäin aktiivisia, ja niihin sisältyy voimakas suunnan ja vauhdin ilmaus. (Freeman 

2007, 76.) Olen upottanut alkuperäisissä suunnitelmissa kirjan nimeksi tulleen Väli-

tän.fi -logon lähimpänä olevan talon seinään.  

 

Kuva 14: Sommittelulliset elementit kannen kuvassa. 

Poika juoksee koira perässään samansuuntaisesti linjan kanssa joka muodostuu ranta-

penkereestä, joka nousee joesta. Linjan alussa seisoo kaksi nuorta naista, jotka voisi-

vat olla esimerkiksi pojan siskot. Syntyy mielikuva että poika juoksee kohti lukijaa. 

Tätä mielikuvaa lähelle tulemisesta on vahvistettu rajaamalla kuvasta pois kuvan ala-

aluetta. Poika sekä naiset katsovat suoraan kohti kameraa/lukijaa, mikä on aina voi-

makas elementti kuvassa, koska ihminen reagoi luonnostaan katseeseen (Freeman. 

2007, 82). Koira katsoo poispäin sellaiselle alueelle kuvaa, jossa ei ole mitään aktii-

vista elementtiä. Olen tähän alueelle sijoittanut kirjan ala-otsikon ja tekijän nimen. 

Kuva on rajattu niin, että se jatkuu etukannesta takakanteen. Pieni ongelma on että 

kuvan vahvin elementti: juokseva poika, jää nyt kirjan selkäpuolelle. Kirjan etukannen 
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vahvimmaksi elementiksi tulee nyt Välitän-logo. Tämän jälkeen katse löytää taaem-

malla seisovat naiset, sen jälkeen koiran, josta katse ohjautuu kirjan ala-otsikkoon. 

Takakannen ja koko kuvan selkeästi tärkein elementti on poika. Yläosaan jäi rauhallis-

ta tyhjää tilaa johon sijoitin kirjan sisällöstä kertovan tekstikappaleen. Puut ohjaavat 

runkojensa muodolla katsetta tekstiin ja rajaavat lehvistöllään rauhallista tilaa. 

Kuvan muokkaamattomassa versiossa on melko levoton värimaailma, jota on rauhoi-

tettu kirjan sisäsivuilla esiintyvässä versiosta kuvien värinmäärittelyistä vastaavan 

Hannes Honkasen toimesta. Kannessa minä yksinkertaistin tätä värimaailmaa vielä en-

tisestään ja vein sitä lähemmäs mustavalkoista valokuvaa. Jätin huomioväriksi vain 

punaista, mikä nostaa esiin ennenkaikkea juoksevan pojan, mutta merkkaa myös kaik-

kia muita kuvan tärkeitä elementtejä. Se myös sopii yhteen Välitän.fi-logossa käytetyn 

värin kanssa. Sijoitin kuvaan vielä tekstuurin, jota Tuomas Kämäräinen käytti kirjan 

kuvituksissa. Näin kansi myös sitoo hiukan kirjan kuvituksellista ilmettä ja valokuvia 

yhteen. Koska tekstuuri on myös tummempaa kohti kuvan reunoja, tuo se myös omal-

ta osaltaan hiukan esiin kuvan aktiivista aluetta. 

4.1.2 Aloitus- ja lopetussivut 

Kirjan aloitussivuilla esitellään projektin tekijät, Välitän.fi-unelma, kirjan perusidea 

valokuvaajan alkusanojen kautta ja sisällys. Yhtään valokuvaa ei aloitus sivuilla hyö-

dynnetä. Sen sijaan sivujen taustalla on Tuomas Kämäräisen kuvituksia varten teke-

mää taustatekstuuria, sekä sisällysluettelon ja tekijän alkusanojen rinnalla kuvituksia. 

Kannen sisälehtien sivut ovat pohjaväriltään punaiset. 

Lopetussivut on tehty tyylinsä puolesta yhdenmukaisiksi aloitussivujen kanssa, jotta 

ne sitoisivat kirjan lukukokemuksen tyylillisesti yhteen. Lopetussivuilla on lisäksi tau-

lukko jossa verrataan kirjassa esiteltyjä valtioita sekä suomea lukujen kautta. Myös 

lyhyt esittely kirjan tekijästä, Juho Leppäsestä, sekä tämän kiitokset on kuvan kanssa 

liitetty lopetussivuille. 
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Kuva 15: Lopetusaukeaman taulukko ja tekijän esittely 

4.1.3 Maat 

Edellä mainitut neljä maata valittiin, koska ne tarjoavat toisistaan riittävän poikkeavat 

ilmiö/ongelma palettinsa ja niistä löytyi paljon hyviä valokuvia.  Bangladeshin kautta 

käsitellään paljon länsimaiden vaikutusta Aasiaan. Kambodzassa hirvittävä lähihisto-

ria painaa kädenjälkensä nykyisenkin sukupolven ylle. Intiassa käsitellään ihmisten 

eriarvoisuutta, ja sivutaan kysymystä siitä mitä tapahtuu globaalissa mittakaavassa, jos 

Intian kaltainen massiivinen valtio keskiluokkaistuu taloudellisen kasvun seurauksena. 

Nepal tarjoaa mielenkiintoisen kentän uskontojen väliseen vertailuun.  

 

Kuva 16: Sisällysluettelo -aukeama 
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Tarkastelemalla sisällysluetteloa, ja hierarkiassa maajaottelun jälkeen seuraavina tule-

via väliotsikoita, saa kokonaisuudesta selkeämmän kokonaiskuvaan. 

- Bangladesh: Old Dhaka, Etsin töitä (40 sivua ja 22 kuvaa). 

- Kambodza: Arkielämää, Pol-Pot, Tulevaisuus (28 sivua ja 17 kuvaa). 

- Intia: Mumbai, Matchilipatnam, Todellinen Intia (50 sivua ja 29 kuvaa). 

- Nepal: Hindulaisuus, Buddhalaisuus, Ihmisiä, Janakpur (50 sivua ja 25 kuvaa). 

4.2 Sisällölliset elementit ja tekijät 

4.2.1 Kuvat 

Kirjan tärkein sisältö on Juho Leppäsen ottamat valokuvat Aasiasta. Kokonaismateri-

aali oli hyvin laaja, ja siitä rajattiin edellä kerrotulla tavalla. Päätökset siitä, mitä kuvia 

on valittu, on tehty pääasiassa minun ja valokuvaajan yhteistyönä. Koska projekti on 

kuitenkin vahvasti Leppäsen synnyttämä ja henkilöityy häneen, on hänellä ollut erään-

lainen veto-oikeus kuvien valinnan suhteen. 

4.2.2 Kuvien värinmäärittelyt 

Kuvissa on käytetty melko vahvaakin värinmäärittelyä ja jälkikäsittelyä, mikä vie pro-

jektia hieman kauemmas dokumentaarisesta valokuvajournalismista. Tästä työstä on 

vastuussa ollut painotekniikkaa, ja kuvankäsittelyä opiskellut helsinkiläinen Hannes 

Honkanen. Erityisesti Bangladeshin kuvien kohdalla on pyritty unenomaisen vaiku-

telman vahvistamiseen. 
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Kuva 17: Juho Leppäsen ottama käsittelemätön kuva venemiehestä 

 

 
Kuva 18: Hannes Honkasen käsittelemä kuva venemiehestä. 
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4.2.3 Kuvitukset 

Kirjan komeat kuvitukset teki Helsinkiläinen graafisen suunnittelun opiskelija Tuomas 

Holopainen. Kuvituksia käytettiin jokaisen maan esittelyssä, sekä johdanto ja lopetus 

luvuissa. Holopaisen kuvitus tyyli tuo kirjaan nuorekkuutta. Valokuvat ja kuvitukset 

eivät kilpaile keskenään huomiosta, koska niitä ei käytetä vierekkäin tai samoilla au-

keamilla. 

 

Kuva 19: Tuomas Holopaisen tekemä kuvitus Bangladeshia varten 

Maiden esittely aukeamilla käytetään karttaa Aasiasta, josta näkee minne käsiteltävä 

valtio maantieteellisesti sijoittuu. Nämä kartat ovat minun tekemiä, mutta niihin on 

taustalle upotettu Holopaisen tekemiä elementtejä ja tekstuuria. 

4.2.4 Tekstit 

Kirjassa kuvien rinnalla kulkevan tekstin on kirjoittanut Juho Leppänen. Teksti asettaa 

kuvat kontekstiin ja kertoo tarinoita niiden takana. Matkansa aikana Juho Leppänen 

vieraili ja asui monen kirjan maissa vakituisesti asuvan kristillisen lähetystyöntekijän 

luona, ja näiden kanssa käydyt keskustelut ovat auttaneet häntä muovaamaan koko-

naiskuvaa Aasian tilanteesta ja ymmärtämään syvemmin kuvaamiensa ihmisten elä-

mää. 

Teksti on usein valokuvan seuralainen. Sanomalehdet julkaisevat vain harvoin valo-

kuvia ilman kuvatekstiä. Muun muassa valokuvaa paljon tutkinut ranskalainen Roland 
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Barthes (1915-1980) ajatteli, että kuvateksti ankkuroi kuvan merkitykset paikalleen. 

(Seppänen, 2001, 39.) 

 

Kuva 20: Koira kaivossa hindulaisen fatalismin konkretisoijana 

Joskus tarinan kertominen on välttämätöntä, että kuvan voisi ymmärtää. Näin on esi-

merkiksi ylläolevan kuvan kohdalla. Kuvan vierellä olevassa tekstissä Leppänen ker-

too ihmetelystään sitä kohtaan, miksi kukaan ei auttanut kaivossa uikuttavaa koiraa, ja 

saamastaan yllättävästä vastauksesta. Ilman tekstiä tämä ei olisi hyvä kuva, mutta au-

keaman kuva ja teksti kykenevät yhdessä välittämään vahvan viestin.   

5 TAITTO 

Taitolla tarkoitetaan tekstimassan ja kuvien asettelua sivupinta-alalle. Taitto pyritään 

pitämään perustaltaan yhtenäisenä ja johdonmukaisena läpi kirjan. Taitossa kirjan 

kaikki sisällölliset elementit koostetaan yhteen järkeväksi, johdonmukaiseksi, taiteelli-

seksi ja viestinnälliseksi kokonaisuudeksi. Vastuussa taitosta olin itse. 

5.1 Taiton keinot 

5.1.1 Grid 

Grid määrittelee sivun sisäiset jaottelut, taitto määrittelee yksittäisten elementtien pai-

kan (Haslam. 2006, 42). Gridin käytöstä seuraavia hyötyjä ovat ennen kaikkea, syste-

maattinen järjestys taitossa, erityyppisten informaatioiden erottaminen ja niiden väli-
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sen navigoinnin helpottaminen. Gridin käyttö myös nopeuttaa työprosessia, koska 

monia suunnittelua koskeva päätöksiä on tehty jo gridiä suunniteltaessa. (Samara. 

2005, 22). 

Kirjan kaikki elementit kootaan ja rakennetaan 7-palstaisen gridin päälle. Leipätekstil-

le varataan tilaa aina kolme palstaa. Leipäteksti voi sijaita sekä sivun sisä- että ulko-

reunalla. Jos kuvan rinnalla ei ole leipätekstiä, vaan pelkästään kuvateksti, voidaan sil-

le jättää tyhjää tilaa vain kahdenkin palstan verran. Kuvat taitetaan aina sivun yläreu-

nasta alareunaan asti. Niiden leveys voi vaihdella, mutta ne tasataan aina gridin palsta-

linjoihin.  

Marginaaleiksi on erotettu kaikilla reunoilla 15 mm. Vain ylämarginaali on 14 mm. 

Marginaalit tulevat näkyviin lähinnä tekstien asetteluissa. Sivunumerot ova marginaa-

lien ulkopuolella sivun alanurkissa. 

 

Kuva 21: Kirjassa käytetty grid 

Palstalinjojen ja marginaalien lisäksi on gridiin merkattu myös pohjarivitys, johon 

teksti asettuu. Pohjarivityksen riviväli on 12,8 pt. Lisäksi sivu on jaettu pystysuunnas-

sa 7 osaan. Leipäteksti alkaa aina marginaalin yläreunasta, ja kuvateksti loppuu mar-

ginaalin alareunaan. 
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Kuva 22. Valmiiksi taitettu sivu ja grid 

5.1.2 Tekstien asettelu 

Kirjassa ei ole kovinkaan paljon tekstiä verrattuna kuvien määrään, ja yksi gridiä 

suunniteltaessa tehdyistä päätöksistä oli, että kuvien rinnalla ei tule kirjaan useita vie-

rekkäisiä palstoja tekstiä. Niinpä saatoin asetella tekstit paikoilleen melko järjestel-

mällisellä tyylillä, ilman suurempaa taiteellisuutta toteuttaen. 

5.1.3 Värit 

Kirjassa sisällön jakoa korostettiin väreillä. Vaikka sivujen pohjaväri on läpi kirjan 

valkoinen, voitiin otsikoiden ja sivunumeroiden väreillä hiukan erottaa kirjan lukuja 

toisistaan. Se, että sivujen pohjaväri on valkoinen läpi kirjan, on tietoinen valinta. 

Leppäsen ottamissa valokuvissa on paljon väriä, ja voimakkaiden suurien värialueiden 

käyttäminen taitossa veisi huomiota pois kuvista. Leipätekstin värinä käytettiin har-

maata (C=10, M=10, Y=10, K=63).  

Jokaista maata varten valittiin oma primääri- ja sekundääri väri. Nämä värit valittiin 

yksinkertaisesti maiden lipuista. Primääriväriä käytettiin maa- ja osasto-otsikoissa ja 

sivunumeroissa. Sekundääriväriä käytettiin leipiksen otsikoissa. Kaikki valitut värit 

ovat voimakkaita. 

Bangladeshin primääriväri oli tumman vihreä (C=90, M=30, Y=75, K=25) ja sekun-

dääriväri kirkkaan punainen (C=0, M=90, Y=65, K=0). Tumman vihreän liittyvät po-
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sitiiviset assosiaatiot liittyvät etenkin luontoon. Myös rauhallisuus liitetään tumman 

vihreään. Negatiivisena assosiaationa pidetään hiljaisuutta. Drew & Meyer (2003, 

210). Kirkkaan punaiseen liitetään paljon positiivisia mielikuvia kuten intensiivinen, 

loistava ja lämmin, mutta myös paljon negatiivisia mielikuvia kuten rauhattomuus, vi-

ha, nälkä ja kapina (Mts. 201). Vihreä ja punainen ovat vastavärit, joten niiden yhdis-

telmä on erityisen voimakas    

Kambodzan primääriväri oli tumman punainen (C=15, M=100, Y=100, K=0) ja se-

kundääriväri tumman sininen (C=100, M=90, Y=19, K=0). Tumman punaiseen liitty-

viä positiivisia assosiaatioita on esimerkiksi maku, maaseutu ja vakavuus. Negatiivisi-

na assosiaatioina pidetään ongelmallisuutta, alistuvuutta ja epäilevyyttä. Drew & 

Meyer (2003, 201). Tumman siniseen liitetään positiivisina mielikuvina hiljaisuus, 

turvallisuus ja omistautuneisuus. Negatiivisia mielikuvia tumman sinisestä on konser-

vatiivisuus ja epärationaalisuus (Mts. 2003, 215). Punainen on lämmin väri ja tumman 

sininen on erittäin kylmä väri, mikä luo kontrastia niiden välille. 

Intian primääriväri oli oranssi (C=0, M=60, Y=75, K=0) ja sekundääriväri vihreä 

(C=85, M=20, Y=100, K=7). Oranssiin liitetään hyvän tuulisuus, ilo, pehmeys, her-

kullisuus ja lempeys. Negatiivisia assosiaatioita sille on epäselvyys ja päättämättö-

myys. (Drew & Meyer, 2003, 205.) Vihreään liitetään safari ja klassisuus. Sen nega-

tiiviset assosiaatiot liittyvät pääasiassa sotaan ja armeijaan. (Drew & Meyer. 2003, 

211.) Sekä oranssi että vihreä ovat lämpimiä värejä. 

Nepalin primääriväri oli sininen (C=88, M=75, Y=13, K=0) ja sekundääriväri kirk-

kaan punainen (C=5, M=100, Y=70, K=0). Siniseen liitetään avaruus, rauhallisuus, 

korkeus, rehellisyys ja sisäinen elämä. Negatiivisia mielikuvia on masennus, blues ja 

mielisairaus. (Drew & Meyer. 2003, 214.) 

5.2 Kuvien sommittelu 

5.2.1 Aukeama perusyksikkönä 

Kuvat käyttäytyvät ryhmiteltyinä ja toisiinsä rinnastettuina erilailla kuin yksinään esi-

tettyinä. Voisi sanoa että ne muodostavat uuden kuvan, jonka raameiksi gallerian sei-

nät tai esimerkiksi kahden sivun aukeama lehdessä tai kirjassa muuttuu. Näin yksittäi-

sistä kuvista tulee suuremman kokonaisuuden muodostavia kuvaelementtejä. (Free-
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man 2007, 180.) Myös tässä kirjassa on ollut sommittelun kannalta hyvin tärkeää, 

mitkä kuvat on sijoitettu vierekkäin. Useimmiten voidaan puhua kuvapareista, koska 

pääsääntöisesti yhdelle aukeamalle ei ole taitettu kahta useampaa kuvaa. 

 

Kuva 23: Kuvapari 

Vierekkäin esitettyjen kuvien välille syntyy eräänlaista sisällön tulkinnallista interak-

tiota. Lukija täydentää mielessään kokonaisuutta eri kuvien sisällöllisillä elementeillä. 

Esimerkiksi ylläolevassa kuvassa oikealta on farkuissa luettavissa Versacen logo, joka 

herättää mm. kysymyksen, onko vasemmalla kaaoottisissa työoloissa toimiva pesula-

työntekijä pesemässä uusia vai vanhoja vaatteita. Myös pienemmän kuvan liikelinjat 

ohjaavat katsetta kohti suurempaa kuvaa, ja edellä mainittua Versacen logoa. Kuva-

painotteisissa kirjoissa aukeaman monimutkaisuus, ja järjestys jossa sitä luetaan on 

riippuvainen paljon enemmän suunnittelijan taitosta kuin monissa tekstipohjaisissa 

aukeamissa. Suunnittelija pyrkii luomaan visuaalisia painopisteitä, jotka johtavat lu-

kijaa aukeamalla paljolti samalla tavalla kuin yleensä katsotaan maalauksia. Pää 

painopisteitä tuetaan toissijaisilla kuvilla. (Haslam 2006, 146.)  

5.2.2 Jaksottaiset siirtymiset 

Kirjassa tai lehdessä vaikuttavaksi asioiksi tulevat myös kokonaisuuden rytmi ja vaih-

dokset. Kirjaa lukiessa aukeama pysyy tärkeimpänä visuaalisena perusyksikkönä, 

mutta jos kyse on kirjoista joissa pääosa sisällöstä on kuvia ja tekstiä on vain vähän, 

tuo sivujen suuri määrä mukaan ajallisen tapahtumasarjan. Toisin sanoen, lukijan ko-
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kemukseksi tuleekin että kuvia mielletään nähdyksi ennemmin toinen toisensä jälkeen 

kuin vieri vieressä. (Freeman 2007, 180.)  

Myös tässä kirjassa on pyritty rakentamaan tietynlaista tarinallisuutta siihen, missä 

järjestyksessä kuvat etenevät. Kuvien sommittelua on mietitty mm. värien, sisällön, 

kuvien teemojen sekä katseen ohjautuvuuden kannalta. Tätä työtä tehtiin melko kiin-

teästi yhdessä valokuvaajan kanssa. 

        

Kuva 24: Kuvan sommittelullinen siirtyminen 

Yllä olevassa aukeamaparissa on hyödynnetty sommittelullisilta elementeiltään hyvin 

samanlaisten kuvien peräkkäin asettelua. Kummassakin kuvassa on päitä, mutta kuvi-

en välittämä viesti eroaa toisistaan radikaalisti. Tämä onkin harkittu alleviivaus sellai-

sessa paikassa kirjaa, jossa sisällöllisesti siirrytään kansanmurhan pohtimisesta kasva-

van sukupolven kohtaamiin haasteisiin. 

5.2.3 Kuvien ja tekstin suhde 

Valokuva yksinään kykenee näyttämään asioita. Arvoja se ei kuitenkaan kykene kovin 

helposti välittämään, jotenkuvaan sisältyy aina tulkintaa. On paljon valokuvakirjoja, 

joissa ei käytetä tekstiä ollenkaan ohjaamassa lukijan ajattelua. Erityisesti puhtaasti 

taiteellisten ambitioiden synnyttämät valokuvakirjat ovat usein lähes tekstittömiä. 

Tässä projektissa taide ja luovuus on kuitenkin väline, ei itsetarkoitus.  

Koska valokuvat ovat pääosassa, ei teksti ole kirjassa tasapuolinen elementti. Kuiten-

kin kuva ja teksti pyrkivät myös sommittelullisesti tukemaan toisiaan. Alla olevassa 

kuvassa turistin kamera ohjaa kirjan lukijan katseen kuvan ulkopuolelle kohti leipä-

tekstin otsikkoa. 
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Kuva 25: Kuvien ja tekstin suhde 

6 TYPOGRAFIA 

Typografia on sanojen ja tekstin asettelua sivulle. Sen yleisinä päämäärinä voi pitää 

selkeää luettavuutta ja tehokasta viestivyyttä. Typografisen suunnittelun aloituspiste ja 

tärkeä mietinnän hetki on projektiin sopivien fonttien valinta. Valinta tulee tehdä tark-

kaan harkiten, ja on hyvä punnita useampia vaihtoehtoja. 

6.1 Typografinen hierarkia 

Toimivan typografisen hierarkian rakentaminen on hyvin tärkeää esitetyn sisällön 

ymmärtämisen kannalta. Sen avulla pyritään auttamaan lukijan katsetta löytämään tär-

keimmän ensimmäiseksi. Päästäkseen päämäärään erotellaan tekstielementtejä toisis-

taan mm. käyttämällä eri kirjasimia, kirjasinten leikkauksia sekä vaihtelemalla niiden 

pistekokoa ja väriä.  

6.1.1 Maaotsikot ja osasto-otsikot 

Maa- ja osasto-otsikot ovat kirjan kooltaan suurimmat ja visuaalista ilmettä voimak-

kaimmin personoivat osat. Mietin aluksi erilaisten skripti fonttien käyttöä, koska halu-

sin tuoda projektiin käsin tehtyä ja hieman epävirallista tunnelmaa. Oli kuitenkin vai-

kea löytää sopivan persoonallista fonttia, ja projektin edessä totesinkin että voisin piir-

tää otsikoita itse. Käsin tehdyn typografian käyttö on yleistynyt viimeisimpinä vuosi-

na. Sen kautta suunnittelija voi ilmaista omaa luovuuttaan ja tuoda omaa persoonallis-
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ta kädenjälkeään projektiin. Perinteisesti typografia on nähty muutaman ammattilaisen 

valtaamana alana, mutta nykyään tilanne on muuttunut, ja suunnittelijat luovat käsin 

tehtyä typografiaa lukemattomilla eri tavoilla ja välineillä. (Rivers 2011, 11.)  

 

Kuva 26: Maaotsikot 

Erityisesti halusin jokaisen maan kohdalla tuoda esille kyseisen maan tunnelmaa ja 

tyyliä. Käytin pääasiassa Leppäsen valokuvia referenssimateriaalina siitä millainen 

typografia kyseissä maissa näkyi katukuvassa. Koitin rakentaa suomalaiselle lukijalle 

helposti ymmärrettäviä tekstityylejä Aasian kirjoitusjärjestelmien pohjalta. Työn tein 

kirjoittamalla otsikkoja käsin paperille, käyttäen päätyövälineenä erilaisia huopakyniä. 

Siirsin otsikot skannerilla tietokoneelle, jossa käytin Adobe Illustratoria muuttaakseni 

ne vektori-muotoon. Tämän jälkeen lisäsin niihin vielä Photoshopissa tekstuuria. 

Käyttämäni tekstuuri on kaikkien maiden kohdalla sama.  



38 

 

 

Kuva 27: Käyttämäni tekstuuri 

Bangladeshissa puhutaan ja kirjoitetaan Bengalia. Bengali-kirjoitustyyli on läheistä 

sukua Intiassa yleisesti käytetylle Devanagari-kirjoitustyylille. (Calderhead & Cohen 

2011, 144.) Kirjaa varten luomani tekstityyli ammentaa kuitenkin enemmän länsimai-

suuden vaikutuksesta Bangladeshissa kuin maan omasta kulttuuri- ja kieliperinnöstä. 

Rosoinen ja yksinkertainen tyyli pyrkii heijastelemaan jotain siitä kaaoottisuudesta ja 

takapajuisuudesta, jota Juho Leppänen kuviensa lisäksi myös sanallisesti Bangla-

deshin kohdalla kuvasi. Bangladeshin maaperä on erittäin tulva-altista, ja maassa sataa 

paljon. Tumman vihreä väri voi ohjata mielikuvia niin lietteisiin jokiin kuin synkkiin 

mangrovepuumetsiin, jossa bengalintiikeri asuu. 

Kambodzassa käytettyä tekstityyliä kutsutaan Kannada-nimellä, joka sekin on yksi In-

tian niemimaan alueella syntyneistä kirjoitustavoista. (Calderhead & Cohen 2011, 

147.) Kambodzan tekstauksia työstäessäni päädyin melko sekavaan yhdistelmään tyy-

lejä. Kirjaimistossa on sekä länsimaisista gemenaa että kapiteeleista muokattuja muo-

toja. Myös ylä- ja alapidennykset ovat neljästä tyylistä kaikkein levottomimmat. Kan-

nada-tyyliä koitin jäljitellä melko kevyesti. Pyrin saamaan mukaan koukeroista tun-

nelmaa kuitenkin säilyttäen edes kohtalaisen luettavuuden tekstissä. Pääinspiraationi 

oli Pol-Potin vankileirien nimikylteissä käytetty kirjasin. Tummanpunaisen värin voi 

siis ajetella viittaavan myös Kambodzan lähihistoriassa vuodatettuun vereen. 

Intian tekstityyli mukailee Devanagari-kirjoitustyyliä, jota käytetään mm. sanskritin, 

hindin, harathin ja nepalin kirjoittamiseen (Calderhead & Cohen 2011, 134). Olen 

käyttänyt länsimaisen aakkoston gemenamuotoja, joita olen lempeällä otteella piirtä-

nyt uusiksi. Devanagari-tyylille on ominaista kaikkien kirjaimien kiinnittyminen ylä-

viivaan, ”Matraan” (Calderhead & Cohen. 2011, 134). Monilla on Intiasta hyvin läm-

pimiä mielikuvia, ja usein kerrotaan Intian ihmisten iloisuudesta. Oranssi väri yhdis-

tettynä pehmeisiin kirjain muotoihin tukee tätä mielikuvaa. 
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Kuva 28: Intian maaotsikko käytössä 

Myös Nepalin kieltä kirjoitetaan Devanagari-kirjoitustyylillä. Olen kuitenkin halunnut 

eriyttää Intian ja Nepalin omiksi kokonaisuuksikseen, joten en käyttänyt niissä samaa 

tekstityyliä. Rakensin tämän tyylin länsimaisen kirjaimiston kapiteelimuotoja mukail-

len. Varsinaisia sekamuotoja ei ole, ellei U-kirjainta halua sellaiseksi mieltää. Teksti 

on kulmikkaampaa ja tasapaksumpaa kuin Intiaa varten luomani tyyli. Sininen väri 

yhdistettynä kulmikkaampiin muotoihin tekee Nepalin tekstauksista paljon Intian teks-

tausta kylmemmän oloisia, mikä sopiikin vuoristoiseen ja hiukan eristyneeseen maa-

han. 

 

Kirjaimet ja sanat ovat erittäin vahvoja muotoja. Niiden yksinkertaisuus sallii niitä 

muokattavan voimakaasti, ilman pelkoa että ne menettäisivät identiteensä. Kun kirjain 

tai sana saa kuvallisia ominaisuuksia pidemmälle kuin vain sen, mikä määrittelee nii-

den muodon, tulevat ne kuviksi itsessään, ja silloin niiden mahdollisuus vaikuttaa kas-

vaa merkittävästi. Samara (2006, 96-97). Vaikka käsinkirjoitetut otsikot toimivatkin 

enemmän kuvien kuin luettavan tekstin tavoin, on niiden ymmärrettävyys tärkeätä. 

Osasto-otsikoiden välittämää viestiä ei toisteta kirjassa sisällysluetteloa lukuunotta-

matta. Eniten päänvaivaa tuottivat Kambodzan tekstit. Leppänen huomautti että jos 

hän ei tietäisi mitä teksteissä lukee, hän ei ehkä saisi niistä selvää. Yksinkertaistin 

tekstejä sen jälkeen hiukan helpommin luettavaan muotoon.  
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Käsinkirjoitetut otsikot luovat tunnelmaa, ja syventävät kirjan luomaa visuaalista ko-

kemusta. Nykyaikana on käsintehtyä ja digitaalista helppo yhdistellä, ja vaikka ko-

keellisessa typografiassa ei aina ylletäkään yleisesti hyvänä pidettävään muotokieleen 

tai luettavuuteen, auttaa se kuitenkin muokkaamaan kulttuurin visuaalista kieltä. Nä-

ennäisestä helppoudesta huolimatta kirjainten suunnittelu vaatii yksityiskohdille herk-

kää silmää, sillä yhden kirjoitustyylin tai leikkauksen sisältämien kirjainten ja merkki-

en täytyy tuntua samalta, ja niiden täytyy jakaa oma sisäinen logiikkansa. (Samara. 

2006, 112). 

6.1.2 Nostot ja leipätekstin otsikot 

 

Kuva 28: Snehan tarina -aukeama 

Nostoksi kutsuttavia tekstejä ei kirjaan lopulta juurikaan tullut. Bangladeshin kohdalla 

on sivulla 27 ”Kuka sinä olet?” -teksti. Lisäksi samalla tyylillä tein muutamia otsikoi-

ta joihinkin kuviin, joihin liittyi joku tietty tarina. Esimerkiksi Snehan tarina Intian 

kohdalla. Kummankin näiden edellä mainitun esimerkin kohdalla on kuvat taitettu 

tarkalleen yhden sivun mittaiseksi, jolloin nosto tai saman tyylin jakava otsikko on 

keskitetty keskelle tekstiä varattua sivua.  
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Kuva 29: Näyte Centennial LT Std -fontin, 76 Bold Italic -leikkauksesta 

Nostossa käytettiin Centennial LT Std fonttia, 76 Bold Italic – leikkauksella. Sen pis-

tekoko on 42 pt, ja sitä käytetään keskitetttynä. 

 

Kuva 30: Leipätekstin otsikko 

Leipätekstin otsikko fonttia varten valitsin yhteensä 17 hyvinkin eri tyylistä kirjasinta, 

joita vertailin keskenään. Koetin löytää otsikko- ja leipätekstifontin, jotka toimisivat 

hyvin yhdessä, täydentäen toistensa muotokieltä. 

Mietin erilaisia skriptifontteja paljon, mutta lopulta päädyin hieman perinteisempään 

vaihtoehtoon. Valitsin leipätekstin otsikoihin ja nostoihin Centennial Lt STD -fontin. 
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Kuva 31: Näyte Centennial LT Std -fontin, 46 Light Italic -leikkauksesta 

Leipätekstin otsikoissa käytettiin Centennial LT Std -fonttia, sen 46 Light Italic leik-

kauksella. Pistekokona 10 pt. Väri määrittyi kunkin maan kohdalla erikseen. 

Centennial LT Std on tyyliltään klassinen antiikva. Vaikkakin sen italic-leikkauksen 

hyödyntäminen saa aikaan epävirallisemman tunnelman kuin regular leikkaus, on se 

kuitenkin melko turvallinen vaihtoehto. Koska kirjan maa- ja osastootsikot tehtiin kä-

sin, ei ollut enää tarvettä etsiä mahdollisimman epävirallisen näköistä fonttia leipä-

tekstin otsikoihin. 

6.1.3 Leipäteksti, kuvateksti ja sivunumerot 

Tätä projektia varten valitsin fonttikirjastoistani leipätekstiä varten 23 kirjasinta, joita 

vertailin keskenään ja joiden sopivuutta projektiin arvioimme yhdessä ohjaajan ja asi-

akkaan kanssa. 

Kirjassa käytetään pääosin Gill Sans Std -fonttiperhettä. Sitä hyödynnetään leipäteks-

tissä, kuvateksteissä ja sivunumeroissa. Gill Sans Std on päätteetön groteski fontti. Se 

valittiin koska se on sirolinjainen ja typografiselta väriltään neutraali fontti. Se on etu, 

koska on parempi että typografiakaan ei kilpaile huomiosta kuvien kanssa. Myös Gill 

Sans Std:sta minulla oli käytettävissä monta leikkausta.  



43 

 

 

Kuva 32: Näyte Gill Sans Std -fontin, light leikkauksesta  

Gill Sansin light-leikkaus on vielä erityisen sirolinjainen ja sen muodostama teksti-

massa on pinnaltaan rauhallinen. Harmaan värin käytöllä leipätekstissä  vahvistetaan 

vielä tätä typografisen pinnan rauhallisuutta, jotta leipäteksti ei kilpailisi huomiosta 

kuvien kanssa.  

Leipäteksti ja infoteksti, jota on käytetty maiden esittelyssä, ovat käytännössä sama 

tyyli. Pistekoko on 10 pt, ja teksti asettuu pohjarivitykseen, jossa rivinväli on 12,8 pt. 

Kummassakin käytetään värinä harmaata siitä huolimatta, mihin osaan kirjaan tekstit 

sijoittuvat. Kappaleet erotellaan rivinvälillä, ja sisennyksiä ei käytetä. Rivit tasataan, 

ja viimeinen rivi jää vasemmalle. Tekstissä käytetään tavutusta. Infotekstit alkavat ai-

na maan nimellä, ja leipätekstistä poiketen, nämä ensimmäiset sanat kirjoitetaan kapi-

taaleilla. 

Kuvateksti on taitollisesti leipätekstiä ”nopeampi”, ja siinä mielessä hiukan sukua ai-

kakausilehdistä tutuille nostoille. Kuvatekstissa kerrotaan muutamalla lauseella kuvan 

sisältö, ja mahdollisesti syvennetään sitä. Kuvatekstin pistekoko, 9 pt, on aavistuksen 

verran pienempi kuin leipätekstin, ja sen välistys, 10 pt, on jo useamman pisteen pie-

nempi. Kuvatekstin rivit eivät asetu gridin pohjalinjaan, ja ne tasataan aina kirjan sel-

kämyksestä poispäin. Kuvatekstin värinä käytetään mustaa. Näin semuodostaa leipä-

tekstiä paljon tiiviimmän ja intesiivisemmän typografisen pinnan. Niinpä silmä poimii 

aukeamalta ensin nopeasti luettavan kuvatekstin, ennen kuin siirtyy tutkimaan mitä 

leipätekstissä sanotaan. Tämä onkin toivottavaa. Kuvatekstin välittämä viesti on väli-

tön, ja kiinteässä yhteydessä kuvaan, esimerkiksi pelkistetyimmillään se kertoo vain 

kuvan ottapaikan, ja ajan. Leipäteksti on luonteeltaan väljempi, ja se saattaa esimer-

kiksi kertoa tarinan kuvan takaa paljastuvasta ilmiöstä. Jos lukija lukee kirjaa ajatuk-
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sen kanssa, hän lukee myös leipätekstin. Jos lukija vain selailee kirjaa, hän saattaa no-

peasti vilkaista vain kuvatekstin kunnes jo siirtyy eteenpäin. 

Sivunumerot on sijoitettu sivun alanurkkiin, ja myös niissä käytetään Gill Sans Std 

fonttiperheen Light leikkausta. Pistekoko on 9pt. Värit vaihtelevat sen mukaan mikä 

maa on kyseessä, mikä helpottaa omalta pieneltä osaltaan navigaatiota kirjassa. 

7 LOPUKSI 

Kirjan on tarkoitus vaikuttaa. Sen tavoitteena on jättää positiivinen jälki maailmaan. 

Se tuo kuvajournalismin keinon esille epätasa-arvon kuilun katsojan ja katsottavan vä-

lille. Vaikuttamisen ensisijaisena välineenä ei ole shokeeraus tai syyllistäminen. Kir-

jan taustavoimana vaikuttaa tekijöiden kristillisestä maailmankuvasta kumpuava halu 

välittää. Rakkaus vaatii toimimaan ja avaamaan suun kärsivän puolesta. Näin ollen 

motivaation lähteenä ei ole vain uskon levittäminen, mutta tekijät tiedostavat, että us-

kon levitessä myös maailma muuttuu. 

Elämä on arvokasta silloinkin, kun se taistelee olemassaolostaan haasteiden ja kurjuu-

den keskellä. On räikeän epätasa-arvoista, että kamerat eivät jätä pop-tähtiämme rau-

haan, mutta miljoonien arjen selviytyjien ja sankarien tarinat eivät kiinnosta massoja. 

Jo se, että ihminen tulee nähdyksi, voi riittää muuttamaan tämän identiteettiä.  

Miina Savolainen, on kehittänyt termin ”voimauttava valokuva”. Hän on tullut tunne-

tuksi erityisesti Maailman ihanin tyttö valokuvakirjastaan, jossa hän kuvasi Hyvösen 

lastenkodin tyttöjä kymmenen vuoden ajan. Hän kertoo Kouvolan Sanomien haastatte-

lussa Maailman ihanin tyttö projektista seuraavasti: Savolainen ajatteli että hänen 

nuoria asiakkaitaan ympäröi näkymättömyys, ja he kaipasivat katsotuksi tulemista. 

(Juntunen & Aho 2012). 

Samanlainen näkymättömyys vaivaa Aasian köyhiä. Heidän tarinat pysyvät suurelle 

yleisölle tuntemattomana, koska niillä ei ole uutisarvoa. Länsimaissa uutisen käsite on 

pahoin kiertynyt yhteen viihteen käsitteen kanssa, ja viestin sisältö tuntuu jääneen 

toissijaiseksi arvoksi (Stepan, P. 2004). Esimerkiksi Iltalehti julkaisi internetissä uuti-

sen, jossa kerrotaan, kuinka 18-vuotias Twilight-elokuvissa ihmissutta esittänyt Boo-

Boo Stewart tuli ulos kuntosalilta ilman paitaa ennen kuin meni siskonsa kanssa lähei-

seen kahvilaan. (Huh huh, mikä pyykkilauta! 2012) 
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Kuva 33: Iltalehden kuvajournalismia  

Mikä sitten erottaa Juho Leppäsen valokuvajournalismin Iltalehden paparazzien otok-

sista? Valokuvakirjassa, jota tekemistä tämä opinnäytetyö käsittelee, on sivulla 154 

kuva nepalilaisesta pojasta, joka syö aamupalaa kotinsa ikkunalaudalla. Mielestäni täl-

lä on aivan yhtä suuri potentiaalinen uutisarvo kuin BooBoo Stewartin kuntosalireis-

sulla. ”Poika söi aamupalaa ikkunassaan. Loistava tasapaino. Katso kuvat!” 

 

Kuva 34: Nepalilainen poika aamupalalla 
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Mikä sitten on merkityksellistä. Miina Savolainen jatkaa pohdintaansa: Kun ihmiset 

kuvaavat omaa lastaan, eivät he saa tarpeekseen kuvaamisesta. Samalla he kertovat 

lapselleen, kuinka rakas hän on. (Juntunen & Aho 2012). Länsimainen media kuvaa 

”lapsiaan”, kuten BooBoo Stewartia, juuri näin. On kai kuitenkin myös paikallaan, et-

tä peittoalueen ulkopuolelle jäävät saavat myös hiukan huomiota. 

Valitettavasti Leppäsen kuvat tuskin pääsevät koskettamaan kuvauskohteitaan samalla 

tavoin kuin Savolainen Maailman kaunein tyttö -projektissaan. Kovin moni Leppäsen 

kuvaamasta ihmisestä ei tule ikinä näkemään otettua kuvaa vedostettuna. 

 

Kuva 35: Kuka sinä olet -aukeama 

Kuvattavalta kysytään kuka sinä olet, mikä sinulle on arvokasta. Ihminen alkaa miet-

tiä omaa identiteettiään ja ottaa vastuuta itsestään. Kun kuvattava näyttää hyvät puo-

lensa, kaikki arvokas tulee esiin. (Juntunen & Aho 2012). Yhtä lailla myös toisen ih-

misen identiteettiä miettiessämme voimme kysyä: Kuka minä olen? 

7.1 Kuka katsoo, ketä katsotaan? 

Vanhan sanonnan mukaan kauneus on katsojan silmässä. Katsojan henkilökohtaiset 

mielleyhtymät vaikuttavat hyvin voimakkaasti myös valokuvien sisällön tulkintaan. 

Suurella todennäköisyydellä kirja julkaistaan vain Suomessa ja suomeksi. Minua kiin-

nostaa kuitenkin myös se, miten kuvat näkee ihminen, joka on kotoisin samoilta alu-

eilta kuin kirjan kuvatkin. 
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Kuva 36: Poika ja koira Old Dhakan slummissa. 

Näytin kirjan luonnosta kahdelle bangladeshilaiselle ystävälleni. Kummatkin ystävis-

täni ovat oman kotimaansa mittapuulla keskiluokkaisia, nuoria, vaihto-opiskelija mie-

hiä. Kun katselimme tietokoneeltani keskeneräistä kirjaa, pysähtyivät kummatkin 

heistä edellä olleen, kirjan kannestakin tutun kuvan kohdalle. Molemmissa tämä kuva, 

jossa poika juoksentelee sandaaleissa kotinsa takapihalla koiransa kanssa herätti erit-

täin voimakkaan reaktion. Takapiha on täynnä roskaa ja muistuttaa suomalaisen katso-

jan silmissä kaatopaikkaa. Kuva on otettu Bangladeshissa, kaupungin pääkaupungin 

Dhakan, vanhan kaupungin laitamilla, Old Dhakassa. 

Ensimmäinen ystäväni päivitteli kuvan esittämää todellisuutta, mutta ei kieltänyt sitä. 

Tämän jälkeen hän kertoi paljon Bangladeshin köyhän väestön haasteista kuten tulvis-

ta ja väestönkasvusta. Hän mainitsi myös sen, kuinka hän oli päivittäin työssään näh-

nyt Suomessa kauppojen heittävän täysin syömäkelpoista ruokaa roskakoreihin. Hä-

nen kotimaassaan vastaavasta ruoasta olisi tapeltu. 

Toinen ystäväni ei pitänyt tällaista valokuvaa, jossa hänen kotimaatansa ja kotikau-

punkiansa esitellään näin negatiivisessa valossa, kovinkaan mukavana. Hän halusi sen 

sijaan näyttää minulle omia kuviaan, joissa tuli esille myös Bangladeshin keskiluokan 

vauraampi todellisuus. 
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Tällainen pieni otos kahden bangladeshilaistaustaisen henkilön reaktioista on aivan 

liian pieni, jotta siitä voisi tehdä johtopäätöksiä oikein mihinkään suuntaan. Kuitenkin 

kuvat saivat aikaan selkeän reaktion. Vaikka ystävieni reaktiot olivat erilaisia, olivat 

ne kummatkin kuitenkin voimakkaita. Vaikka motiivina kirjan tekemiseen on autta-

minen ja välittäminen, on hyvä kuitenkin myös varautua siihen, että kaikki eivät siitä 

pidä. 

 

7.2 Kurjuuden esittämisen dilemma 

Onko oikein näyttää kärsimystä? Alentaako se esitettävän ihmisarvoa tai vaikuttaako 

se negatiivisesti tämän identiteettiin? 

Useimmiten, asiasta ulkopuolinen, mutta epäkohdasta-x tuohtunut ihminen katsoo teh-

täväkseen, näyttää koko maailmalle kyseisen konfliktin koko kauheudessaan, jotta 

ihmiset tietäisivät ja voisivat reagoida. Useimmiten myös tätä kritisoi ihminen, joka 

katselee tilannetta lähempää ja liittyy siihen jotenkin. Tällainen shokeeraava ja alle-

viivaava viestintä koetaan itselle tai omalle yhteisölle noloksi, ja usein myös puhutaan 

sen vaikutuksista kärsivien ihmisten identiteettiin. Useimmiten aina tällainen ulkopuo-

listen maailmalle viestittämä katastrofin karmeus eroaa vastuullisen valtion tai yhtei-

sön virallisesta viestinnästä. 

Mikä herättää länsimaisessa ihmisessä halun auttaa Aasian köyhiä? Informaatiotulva 

jossa länsimaissa eletään, turruttaa helposti ihmisten kyvyn tuntea myötätuntoa. Tämä 

ei johdu siitä, että ihmiset eivät välittäisi, vaan siitä, että kärsimystä vain on niin pal-

jon maailmassa ja sitä uutisoidaan päivittäin reaaliajassa. Lisäksi uutisen sensaationaa-

lisuus on jo menetetty, jos haluttaisiin kertoa jonkin jo uutisoidun hädän tai katastrofin 

sittemmin vakiintuneesta tilasta (Stepan, P. 2004).  

Uskon, että tämä edellä esitelty valokuvakirja sitten, kun se lopulta saadaan kustannet-

tua, voi antaa lukijalle paljon ajatuksia. Mielestäni tekemäni taitto- ja suunnittelutyö 

on ollut projektin luonteen mukaista ja kokonaisuutta palvelevaa. Kaikki kirjan ele-

mentit muodostavat yhdessä persoonallisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden, jolla 

on esteettinen ja viestinnällinen arvo. Leppäsen komeat kuvat puhuvat yksinäänkin, 
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mutta teksti ja kirjan loppuun sijoitettu tilasto valottavat myös hiukan kuvissa esitetty-

jen asioiden ja ilmiöiden sisältämiä riippuvuussuhteita.  

Suomi ei ole globalisoituneessa maailmassa mikään lintukoto vailla kontaktia kolman-

teen maailmaan. Halusimme tai emme, suuri osa meille kaupattavasta tavarasta on 

valmistettu Aasian halvan työvoiman valtioissa kuten Bangladeshissa.  

Uskon, että kirja kykenee tuomaan lukijan mieleen positiivisella tavalla kysymyksen 

siitä, miksi minun lenkkitossussani lukee Made in Bangladesh, mutta bangladeshilai-

nen poika juoksentelee ilman kenkiä jätekasassa. Ehkä nykypäivänä, enemmän kuin 

koskaan ennen, voikin sanoa, että kolmannessa maailmassa meidän ”suutariemme lap-

set juoksevat ilman kenkiä.” 

Minä uskon, että näitä asioita sopii yhä miettiä, ja siksi onkin ollut ilo ja kunnia olla 

mukana tässä projektissa. 
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