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1  Johdanto 

 

Ystäväni kysyi minulta opinnäytetyöni suunnittelun alussa ja Now More Drama, Darling!  

-kalenterin ollessa vielä alkutekijöissä, mitä kalenteri merkitsee minulle. Mietin hetken. 

Kalenteri merkitsee minulle paljon. Se on kirja, joka kulkee päivittäin mukanani, se 

kertoo vuodestani, se on päiväkirjani. Tällaisen päivittäisen käyttöesineen on oltava 

toimiva ja visuaalisesti käyttäjänsä näköinen. Tavoitteenani on luoda kalenteri, joka 

vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja on visuaalisesti kestävä ja kaunis. Opinnäytetyöni on 

prosessinkuvaus, jonka tavoitteena on selvittää toimivan kalenterin suunnittelu-

prosessin elementit. 

 

Now More Drama, Darling! on rakkausrunokokoelma, jonka on kirjoittanut Vera 

Lindström, helsinkiläinen nuori nainen. Runot ovat humoristisia synkkiä kertomuksia 

suhteista, jotka eivät aina menneet niin kuin olisi ollut tarkoitus. Opinnäytetyössäni 

kokoan runot runokirjamaiseksi kalenteriksi ja pohdin kalenterisuunnittelun haasteita. 

 

Työni seuraa kalenterisuunnittelun vaiheita. Kerron prosessin aloittamisesta valmiin 

painotuotteen materiaalien valintaan. Pohdin, miten hyvä ja toimiva kalenteri syntyy 

kohderyhmän näkökulmasta. Työssäni mietin, miten kalenteri suunnitellaan kauniiksi 

kokonaisuudeksi, ja miten kirjallisuus liitetään osaksi kalenteria niin, että ne yhdessä 

muodostavat visuaalisesti toimivan ja saumattoman kokonaisuuden. 

 

Kohderyhmä on suunnittelutyössäni merkittävässä osassa. Kalenterin käyttötapoja on 

varmasti yhtä monta kuin on käyttäjiäkin, mutta toimivan kalenterin suunnittelun 

kannalta ryhmä on rajattava ja kohderyhmä muodostettava. Kohderyhmänäni ovat 

nuoret kaupunkilaiset naiset, joille kalenteri toimii päiväkirjamaisena muistiona. Kerron 

luvussa 2.3 kohderyhmän rajauksesta ja sen merkityksestä päätöksien taustalla. 

 

Käyn työni luvussa 4.3 läpi typografiset ongelmat ja niiden ratkaisut. Pyrin 

selvittämään, miten kalenterin typografia ja visuaalinen ilme tukee kalenterin osana 

olevaa runoa. Perustelen kirjaintyyppien valintoja käytettävyyden näkökulmasta ja 

pohdin typografisia ratkaisuja visuaalisen toimivuuden kannalta. 
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2 Työn taustat 

  

2.1  Now More Drama, Darling! 

 

Now More Drama, Darling! on Vera Lindströmin kirjoittama runokokoelma. Runot ovat 

syntyneet vuosina 2011–2014 helsinkiläisen nuoren naisen pöytälaatikkoon. Runot 

käsittelevät nuoruutta, rakastumista ja sen hankaluutta. Runoissa kertoja pohtii 

dramaattisesti ja itseironisesti rakkautta ja yrittää ymmärtää omaa elämäänsä. Now 

More Drama, Darling! on kokoelma kasvutarinoita. 

  

Runot ovat pilke silmäkulmassa kirjoitettuja: niissä epäonnistuminen ja alakuloisuus 

ovat humoristisesti osana kertojan arkista draamaa. Runoissa nolostutaan, 

rakastutaan, ollaan sokean naiiveja– aivan kuten meidän kaikkien elämässä joskus. 

Nuori aikuinen voi helposti samaistua runoihin ja niiden arkiseen dramatiikkaan. 

”Rakastuneita olivat he, jotka eivät vain olleet” on runo, joka kuvaa hyvin 

runokokoelman  runojen tyyliä ja huumoria. 

 

RAKASTUNEITA OLIVAT HE, JOTKA EIVÄT VAIN OLLEET 

 Maailma täynnä rakastuneita pareja, 

kaikkialla koskettelevat, 

kokeilevat onneaan. 

Katkeraa on huomata, 

minä en ole yksi heistä 

 

Pysäkillä mies puraisee hattuni reunaa kuin hattaraa. 

Haistaa sitten kaulaani ja kertoo, täällä tuoksuu hunaja. 

 

Irrota heti, Hajuvettä vain! 

 

Enkä minä sinua rakasta, olen pahoillani. 

Tule koskaan rakastamaankaan, 

tiesin jo kauan sitten. 

Anteeksi, että kerron vasta nyt. 

Rakkaus on päätös, 

se päättyy aina jos ei päätä rakastaa. 

Minä en ollut vielä valmis päättämään. 

Päätös tämäkin. 

 
 



3 

 

 

2.2  Runokirjasta kalenteriksi 

 

Lindströmin runokirjan tekeminen on ollut vireillä jo parin vuoden ajan. Hän on 

aikaisemmin pyytänyt minua suunnittelemaan kokoelmalle taiton ja mahdollisesti 

myöhemmin kokonaisen runokirjan.  Runoja ei kuitenkaan silloin ollut vielä tarpeeksi, 

joten runojen kirjaksi kokoaminen jäi. 

  

Idea runokalenterista syntyi loppuvuodesta 2013. Vera Lindström pyysi minua 

suunnittelemaan runokokoelman, jossa kalenteri olisi osana kirjaa. Hän halusi tuoda 

kirjallisuuden osaksi kalenteria ja kalenterin käyttäjän oman arjen lähemmäksi 

kirjallisuutta ja runoja. 

  

Suunnittelussa hän antoi minulle melko vapaat kädet. Tunnemme hyvin toisemme ja 

meillä on samanlainen maku ja tyyli. Keskustelimme kalenterin ulkonäöstä ja 

Lindströmin visioista. Hän toivoi raikasta, skandinaavista ja tyylikästä kalenteria, jossa 

olisi kuitenkin eleganttia ”twistiä”. Lindström toivoi, ettei kalenterin ilme olisi liian rajattu 

runojen kohderyhmään, vaan kalenteri saisi olla pelkistetympi ja klassisempi kuin muut 

kalenterit, jotka on suunniteltu myös nuorille aikuisille naisille. 

  

Käytettävyyteen hän ei juurikaan puuttunut, mutta pohdimme yhdessä kohderyhmän 

kalenterin käyttötarkoituksia. Lindström oli alun perin ajatellut, että kalenteri olisi 

päiväkirjamainen, ja ideoimme yhdessä, mitä kaikkea kalenteri sisältää. Tässäkin hän 

toivoi, että teen niin kuin itse haluan ja mikä on mielestäni visuaalisesti toimivaa ja 

funktionaalista. Toiveena oli ainoastaan, että kalenterissa olisi tarpeeksi tilaa käyttäjän  

muistiinpanoille. 

  

Hänen toiveensa kalenterin suhteen olivat minulle erittäin mieluisat, sillä tiesin, että 

pystyisin tekemään kalenterin, joka miellyttäisi häntä ja olisi hänen toiveidensa 

mukainen. Hän taas puolestaan tuntee minun tyylini graafisessa suunnittelussa, joten 

yhteisymmärrys kalenterin ulkonäöstä syntyi välittömästi. 

 

Aikataulutukseen Lindström ei puuttunut juuri ollenkaan, sillä runot olivat valmiit ja 

runokalenterin valmistuminen vain minusta kiinni. Tahdin määräsi siis enimmäkseen 

opinnäytetyöni valmistumisaikataulu ja palautuspäivämäärät. Näytin ensimmäisiä 

luonnoksia kalenterista hänelle keväällä 2014, jonka jälkeen projekti lähti hitaasti 

rullaamaan eteenpäin. Valmiin kalenterin esittelin Lindströmille syksyllä 2014. 
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2.3 Kohderyhmä 

 

Kohderyhmän määritteleminen on tärkeä osa suunnittelua ja sen aloitusta: mitä 

tehdään ja kenelle? Kohderyhmää rajatessa voidaan aloittaa iän ja sukupuolen 

rajauksella. Huomioon voidaan ottaa tulotaso, asuinpaikka ja koulutus, kiinnostuksen 

kohteet, harrastukset tai vaikka siviilisääty. Nämä kaikki vaikuttavat ihmisten tapoihin 

toimia ja niiden takaa löytyvät mieltymykset ja tottumukset. Kohderyhmän 

ymmärtäminen on sitä että ymmärtää ihmisjoukon tekemät valinnat ja tavat, sekä  se 

että osaa soveltaa niitä suunnitteluun.  (Tolvanen 2012, 12.) 

  

Kohderyhmän määrittelemisessä on yleistettävä, muuten rajaaminen olisi mahdotonta. 

Jotta kohderyhmän rajaaminen ja määritteleminen mahdollistuu, on ajateltava 

keskivertohenkilöä. The Design of the Everyday Things -kirjassa Donald A. Norman 

(2002, 161) pohtii kohderyhmän rajausta designin näkökulmasta ja toteaa, ettei ole 

olemassa keskivertoihmistä. Tämä onkin kohderyhmän määrittelemisen suurin 

ongelma. (Norman 2002, 161.) 

  

Kohderyhmän rajaus ja kohderyhmän ymmärtäminen kulkevat käsi kädessä. Kun 

kohderyhmä on rajattu, täytyy kohderyhmään tutustua paremmin, paneutua siihen, 

mikä rajattu kohderyhmä on ja miten se toimii ja mitä se vaatii. Jukka Tolvanen 

painottaa kirjassaan Kohtaaminen, ymmärrä kohderyhmääsi sitä, miten tärkeä osa 

suunnittelua ja markkinointia kohderyhmän syvällinen ymmärtäminen on. (Tolvanen 

2012, 17-33). Omassa kalenteri- suunnittelussani pyrin tekemään päätökset 

kohderyhmääni ymmärtäen, niin että sen visuaalinen ja sisällöllinen toteutus palvelee 

kohderyhmän tarpeita ja toiveita. 

  

Useiden kalenterien sivuille on painettu kalenterin toimivuuden kannalta vähemmän 

olennaisia tietoja. Tällaisissa kalentereissa kohderyhmä on laaja, ja Normanin (2002, 

161) mainitsema yleistäminen hyvin karkeaa. Taskukalenterit alkavat poikkeuksetta 

omistajan yhteystietolomakkeella. Seuraavilla sivuilla ovat kuukausi ja vuosinäkymät, 

usein seuraavastakin vuodesta. Monien taskukalenterien kansien väliin on mahdutettu 

puhelinmuistio, kartasto, lukujärjestys ja muistiinpanosivusto. Ovatko nämä 

välttämättömiä nykypäivänä, kun älypuhelimien muistiot ovat käytössä päivittäin? 

Harva siis käyttää näitä kaikkia tai kokee niitä tarpeelliseksi osaksi kalenteria, mutta 

kaikkien niiden pois jättäminen ei myöskään palvelisi montaa ihmistä, joten suurelle 
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kohderyhmälle kalenteria suunniteltaessa, on tehtävä paljon kompromisseja kalenterin 

sisällöstä.  (Norman 2002, 161.)  

 

Tarkastellessani taskukalenteritarjontaa huomasin, että jos kohderyhmää on 

kalenterisuunnittelussa ylipäätään rajattu, se on tehty usein melko löyhästi, on pyritty 

miellyttämään liian suurta joukkoa.  Lopputuloksena on kalenteri, joka ei juurikaan 

erotu muista eikä ole käyttäjänsä näköinen. Kansien kuvitukset ovat poikkeuksetta 

hyvin hillittyjä, ja vaikka kansi olisikin hieman räväkämpi, ei sisällön visuaalinen ilme 

yhdisty lainkaan kanteen. Kohderyhmää siis määrittää suurimmassa osassa 

kalentereita lähinnä kannen kuva. 

 

Esimerkiksi Ajaston valtavasta valikoimasta on hankala löytää kalenteria, joka sopisi 

omiin käyttötarkoituksiini. Jos sisältö on hyvä, visuaalinen puoli on unohtunut. Jos ei 

halua kalenteria, jossa on yksivärinen tai raidallinen kansi, on vaihtoehtoina vain 

muutama erilainen kuvioitu kansi, joiden sisältö ei kohtaa visuaalisesti kannen tyylin 

kanssa. Työssäni haluan, että kansi ja sen sisältö ovat visuaalisesti yhteneväiset ja että 

kohderyhmä on otettu huomioon myös sisäsivujen ratkaisuissa. 

  

Suunnittelemassani Now More Drama, Darling -kalenterissa kohderyhmää määrittävät 

kalenterin osana olevat runot. Runot ovat dramaattisia rakkaustarinoita ja pieniä 

kasvutarinoita nuorista naisista. Opinnäytetyössäni kohderyhmän rajaus on kuitenkin 

melko helppoa, sillä kohderyhmää määrittelevät kalenterin runot. Runon kohderyhmä 

määrittyy sen sisällöllä ja viestillä. Kohderyhmää voidaan toki laajentaa kalenterin 

graafisella ilmeellä, mutta runo on siitä huolimatta kohdennettu tietylle joukolle. 

 

Runot sopivat kaikille, jotka etsivät rakkautta, rakentavat omaa elämäänsä ja yrittävät 

olla onnellisia, mutta kaipaavat pientä draaman luomaa jännitystä elämänsä. 

Kohderyhmän voisi karkeasti rajata lukioikäisistä noin kolmekymppisiin naisiin, joiden 

elämäntilanteeseen tai ajatusmaailmaan runot sopivat. Kaupunkilainen kirjallisuudesta 

kiinnostunut esteetikko on käyttäjämme ja lukijamme. 

  

Koska tekemässäni kalenterissa kohderyhmä on melko pieni ja minulle tuttu, 

yleistäminen on helpompaa. Tavoitteena on tehdä tälle tarkoin rajatulle kohderyhmälle 

mahdollisimman toimiva ja miellyttävä kalenteri. 

  

Koska koen kuuluvani itse tämän runokalenterin kohderyhmään, sen tekeminen ja 

kohderyhmän ymmärtäminen on minulle melko helppoa. Tiedän, mitä haluan 
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kalenteriltani ja miten kohderyhmä käyttää kalenteria. Hyvä kalenteri syntyy siis osittain 

omia kohderyhmään kuuluvia ystäviäni kuunnellen. 

  

Kohderyhmäni on kuitenkin hyvin stereotyyppinen kalenterin käyttäjä; nainen, joka 

kirjaa ylös kaiken, mitä elämässä tapahtuu; spinningit, elokuvat, koulu ja työmenot. 

Hyvä tila muistiinpanoille ja sommitelmallisesti tarpeeksi väljä viikkonäkymä ovat siis 

tärkeät. Kalenteri onkin suunniteltu henkilölle, joka haluaa kalenterilta muutakin kuin 

toimivan sisällön, hyvän ulkonäön ja mahdollisuuden tehdä kalenterista itsensä 

näköinen. Suunnittelussa keskityn siihen, että kohderyhmäläinen voisi käyttää 

kalenteria päiväkirjamaisesti. 

 

 

3 Kalenterin suunnittelu ja sen toteutus 

 

3.1 Luvat ja lisenssit 

 

Aloittaessani kalenterin suunnittelun otin ensimmäisenä selvää, mitä tarvitsen 

kalenterin suunnittelussa. Mietin, mistä saan luotettavat päivätiedot ja minkälaisia lupia 

tarvitsen kalenterin julkaisuun. Luvista Suomessa vastaa Helsingin yliopiston 

Kalenteripalvelut Oy. 

 

Kalenterin julkaisu on ollut luvanvaraista vuoteen 1994 asti, johon saakka Helsingin 

yliopistolla on ollut yksinoikeus kalenterin julkaisuun. Nykyään kalenterin saa julkaista 

kuka vain, mutta Helsingin yliopisto omistaa edelleen tekijänoikeudet suomalaisiin ja 

suomenruotsalaisiin nimipäiviin. Jopa kotieläinten nimipäiväkalenteri on luvanvarainen. 

Nimipäiviin voi hakea julkaisulupaa yliopiston Almanakkatoimiston kautta, ja 

tekijänoikeusmaksu määräytyy painosmäärän mukaan. Hinta on muutamista satasista 

tuhansiin euroihin. (Helsingin yliopiston Almanakkatoimisto, 2014a.) 

 

Yliopiston almanakkatoimiston kautta voi tilata kaikki kalenterin perustiedot. Saatavilla 

on päivälista, josta käyvät ilmi vuoden päivämäärät, pyhäpäivät, yliopiston vahvistamat 

merkkipäivät sekä liputuspäivät. Päivälista sisältää myös tasaus- ja seisauspäivät ja 

talvi- sekä kesäajan alkamisen. Myös kuun vaiheet sisältyvät yliopiston listaan. 

Kalenteritietojen hinnat määräytyvät, kuten nimipäivienkin, painosmäärän mukaan.  

(Helsingin yliopiston Almanakkatoimisto, 2014b.) 
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Ennen kun haen lupia opinnäytetyötäni varten pohdin, kuinka tärkeää on, että 

kalenterissa on nimipäivät ja kuinka tärkeäksi kalenterini kohderyhmä kokee sen. 

Päivälistankaan tilaus ei ole välttämätöntä, sillä päivämäärät on mahdollista hankkia 

muualtakin - jopa laskea itse. 

 

Keräsin Now More Drama, Darling! -kalenterin päivämäärätiedot muutamasta eri 

paikasta. Laskin luonnosvaiheessa päivämäärät itse, ja sen jälkeen kun kalenteri alkoi 

muodostua tarkistin päivämäärät käyttämällä vuoden 2015 jo julkaistuja internet- 

laskureita ja kalentereita. Pyhäpäivät selvitin kirkon kalenterista. 

 

 

3.2 Kalenteri käyttöesineenä 

 

3.2.1 Kalenterin koko 

 

Kalenteri kulkee jatkuvasti käyttäjänsä mukana ja sitä käsitellään useita kertoja 

päivässä. Kalenterin kuljetettavuus määrittelee taskukalenterin koon. Kalenterin täytyy 

olla tarpeeksi pieni, jotta se mahtuu mukavasti mukaan, mutta siinä pitää olla paljon 

tilaa muistiinpanoille. Kalenterin koko on näiden kahden vaatimuksen kompromissi. 

 

Kokoa määritellessä keskityn kohderyhmän tarpeisiin. Kalenteri kulkee mukana 

arjessa, koulussa ja töissä. Koska kohderyhmänä ovat nuoret naiset, voidaan olettaa, 

että lähes kaikilla on laukku tai reppu, jossa kalenteri matkustaa. Sen on oltava 

kuitenkin tarpeeksi pieni myös pienenpään käsilaukkuun. Kalenterin suunnittelussa 

pyrin tekemään mahdollisimman kätevän kokoisen kalenterin mahdollisimman suurella 

muistiinpanotilalla. 

 

Koko on merkittävä myös kalenterin käsittelyn kannalta, sillä suurta kirjamaista 

kalenteria on hankalampi selailla kuin pientä taipuvakantista vihkosta. Koko ja 

sidontatapa vaikuttaa myös siihen, miten helppo kalenteriin on tehdä merkintöjä, niin 

että sivu pysyy hyvin auki  ja käsi saa tarvittavan tuen. 

 

Alkuperäisessä suunnitelmassa ja taitossa kalenteri oli vain hieman A6-arkkia 

suurempi. Se ei toiminut käytössä sitä testattuani, sillä tilaa oli liian vähän omille 

kirjoituksille ja runo asettui sivuille liian tiukkaan rajaukseen. 
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Kokeilin erikokoisia kalentereita aina pari viikkoa kerrallaan, ja huomasin, että isohko 

kalenteri oli käytössä helpoin. Vaikka se olikin lisäpainona laukussa, oli sen 

käytettävyys niin paljon parempi, että päätin muuttaa suunnittelemani kalenterin 

isompaan kokoon. Näin muistiinpanotila lisääntyi ja runolle jäi ”tilaa hengittää”. Uusi 

koko on 110 mm x 170 mm. 

 

 

3.2.2 Materiaalien valinta 

 

Materiaaleissa on valinnanvaraa enemmän kuin tarpeeksi. Omaan tuotteeseen 

sopivimpia on lähdettävä kartoittamaan siitä, millaiseen käyttöön painotuote on tulossa. 

Tuotteen käyttötarkoitus ja ikä määrittelevät, mitä ominaisuuksia materiaaleilla täytyy 

olla. Tuotetta painatettaessa täytyy ottaa huomioon myös käytössä olevat resurssit ja 

realiteetit; historian kirjaa ei kannata painattaa sanomalehtipaperille eikä teatterin 

käsiohjelmaa kovien kansien väliin. Välillä on myös tingittävä materiaalien 

ominaisuuksista resurssien tai käyttötarkoituksen sopimattomuuden takia. 

  

Kalenterin materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon siihen kohdistuva rasitus. 

Kalenteri on kovassa käytössä, kun se kulkee koko vuoden käyttäjänsä mukana 

laukussa tai repussa. Materiaali pitää valita kestävyyden perusteella. Lisäksi kalenteri 

on paljon käsissä, joten materiaali valinnoissa on otettava huomioon materiaalin 

likaantuminen ja käsittelyn kestäminen. Kalenterin pitäisi säilyä siistin näköisenä 

(hyvillä materiaalivalinnoilla) jatkuvasta käsittelystä huolimatta. Materiaalien täytyy olla 

myös miellyttävän tuntuisia kädessä ja hyvän näköisiä. Näiden kolmen asian 

perusteella teen opinnäytetyöni materiaalivalinnat. 

 

Paperin valinnassa on otettava myös huomioon, millainen painojälki paperissa on, 

mutta myös se miten helppo paperille on kirjoittaa. Paperin täytyy olla tarpeeksi karkea, 

että siihen pystyy kirjoittamaan sekä lyijykynällä että tusseilla ja kuulakärkikynällä. 

Kirjoitus- ja painojäljen täytyy näyttää hyvältä kalenterin sivulla. 

 

Kirjamaiseksi sidottu taskukalenteri voi olla joko kovakantinen, kartonkikantinen tai 

jotain siltä väliltä. Materiaalin kestävyys, keveys ja ulkonäkö ovat oleellinen osa 

valintaa tehdessä. 

 

Kovakantisen kirjan kannet ovat pahvia. Pahvi päällystetään paperilla, kankaalla tai 

muovilla. Paperi päällysteinen yliveto voidaan painaa neliväripainona ja ylivedon päälle 
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laittaa lakka tai laminaatti. Ylivedon päälle laitettava lakka ja laminaatti tekevät 

kannesta kestävämmän. Kovakantisen kalenterin painamista kannattaa kuitenkin 

harkita. Tuoko kova kansi kalenterille mitään lisäarvoa ja onko se käytön kannalta 

järkevä? Kova kansi on yleensä kalliimpi ja painavampi. (Otavan kirjapaino, 2014a.) 

 

Kartonkinen kansi on kalenterissa järkevämpi ratkaisu jo hintansakin puolesta. 

Kartonkikansi on taipuisa, joten kalenterin selaaminen on helpompaa kuin 

kovakantisena. Kartonkinen kansi kuitenkin taittuu helposti eikä välttämättä säily siistin 

näköisenä kauaakaan. Kartongin kestävyyttä voidaan kuitenkin parantaa 

käsittelemällä. Kartonkinen kansi painetaan yleensä neliväripainona ja pintakäsitellään 

joko lakalla tai laminoimalla. Lakka ja laminaatti tekevät kartonkikannesta 

kestävämmän. (Otavan kirjapaino, 2014a.) 

 

Paras vaihtoehto kalenterin käytettävyyden ja kestävyyden kannalta on kartonkisen ja 

kovan kannen välimuoto. Tällaisia joustavia mutta erittäin kestäviä kansia saa isoista 

painotaloista. Otavan Kirjapainossa tällainen kansi on tuotenimellä Otaflex. Otaflex on 

tukevampi ja kestävämpi kuin kartonkikantinen kirjanen, mutta huomattavasti kevyempi 

kuin kovakantinen. Tähän kanteen olen päätynyt kalenterissani, ja palaan kannen 

ominaisuuksiin opinnäytetyöni luvussa 4.6. (Otavan kirjapaino, 2014b.) 

 

 

3.3 Typografia 

 

”Hyvä typografia on sekä taidetta että viestintää” (Itkonen 2007, 77). Kalenterissani 

pyrin toteuttamaan typografiset ratkaisut tämä mielessä. Hyvä typografia on jotain, joka 

riittää sellaisenaan olemaan kaunista ja koristeellista. 

  

Typografia on kirjoitettua kieltä. Runokalenterissa runojen typografia on se, mihin kirjan 

sisällössä kiinnitetään ensimmäiseksi huomiota. Se on kirjoitetun tekstin ääni ja rytmi. 

Typografia on kirjoitetun kielen asettelua ja viestin muotoilua ymmärrettäväksi. (Samara 

2007, 114-119.) 

  

Typografia näyttelee kalenterin visuaalista pääosaa. Koska kalenterissa ei ole 

kuvitusta, on typografia kirjassa kuvan asemassa. Se on siis elementti, joka luo 

runokalenterin tunnelman. Runon asettelu on tärkeässä roolissa sivuilla, jopa 

tärkeämmässä kuin itse kirjaintyyppi. Asettelu ja typografialla leikkiminen tekee sivuihin 
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ja runoihin rytmiä ja ilmeikkyyttä ja luo kuvamaisen elementin. Se ei kuitenkaan saa 

viedä voimaa runoilta. 

 

Jorma Hinkka toteaa kirjassaan Graafisen suunnittelun toinen kieli ja muita kirjoituksia, 

että typografian tärkein tehtävä on välittää tekstin sisältö lukijalle, ja että typografisten 

valintojen tulisi kasvaa tekstin sisällöstä. Tekstin sisältö on tärkein osa, ja typografia 

keino ilmaista se. (Hinkka, 2012, 125). Now More Drama, Darling! -kalenterin 

typografiset ratkaisut tulen tekemään siis tekstin ja kokonaisilmeen ehdoilla. 

  

Runon lisäksi teen typografiset ratkaisut ottaen huomioon kalenterisivun tekstit, 

viikonpäivät, päivämäärät, kuukaudet ja viikot. Fonttien valinnoissa kiinnitän huomiota 

niiden toimivuuteen visuaalisuuden kannalta, mutta luettavuus on myös äärimmäisen 

tärkeää. Typografisilla valinnoilla pyrin tuomaan kalenteriin ilmeikkyyttä ja raikkautta, 

mutta myös klassisuutta ja rauhallisuutta. 

  

Kirjaintyyppien valinta oli yksi haastavimmista asioista runokalenterin suunnittelussa. 

Kun sivujen layout eli sommitelma sivujen rakenteesta oli valmis, aloitin erilaisten 

kirjaintyyppien selaamisen ja tarkastelun. Tein muutamia luonnoksia erilaisilla 

kirjaintyypeillä ja karsin jatkoon suosikkini. Päätin käyttää työssäni kahta eri 

kirjaintyyppiä ja mahdollisesti niiden eri leikkauksia. Kirjaintyypin leikkauksella 

tarkoitetaan kirjaintyypin erilaisia variaatioita, esimerkiksi kursiivi ja lihavointi voivat olla 

samaa kirjaintyyppiä, mutta ovat itsenäisiä kirjainleikkauksia (Itkonen 2007, 12). 

 

Kalenterin typografisia ratkaisuja miettiessäni ymmärsin, että valinnat tulee tehdä niin, 

että kalenterin käyttäjän omat muistiinpanot jäävät pääosaan, mutta niin, että runo saa  

vaatimansa huomion. Kirjaintyyppien tulee toimia siis myös silloin, kun niihin on 

yhdistetty käyttäjän oma typografia, käsiala. Kalenterin kirjasinvalinnoissa tulisi siis 

myös ottaa huomioon kolmas, vieras ja täysin minusta riippumaton ”kirjasintyyppi”. 

 

Päätin selaillessani kirjasintyyppikirjastoa, että kirjaintyypit tulisivat olemaan antiikva ja 

groteski, jolloin muotokontrasti olisi selkeä. Pyrin löytämään hyvin yhteen sopivat, 

mutta kuitenkin tarpeeksi erilaiset kirjasintyypit. Karsin suosikeistani muutamat 

kirjaintyypit, joiden joukosta etsin kalenteriin sopivimmat. Vaihtoehdoiksi jäivät 

Helvetica Neuen kavennettu leikkaus ja kavennetun lihavoitu leikkaus, Tamil MN, 

Adobe Caslon Pron kursiivi ja regular, Chaparral Pron regular ja Minion Pron regular ja 

lihavoitu kursiivi. 
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Kuvio 1. Kirjasintyyppivaihtoehtoja. Tähän olen karsinut fonttikirjastoni suosikit, 

lopullisen valinnan kirjaintyyppien suhteen tein valitsemalla näistä käyttööni 

sopivimmat. 



12 

 

 

Pitkän pohdiskelun jälkeen päätin käyttää kahta klassikkokirjaintyyppiä, Minion Prota ja 

Helvetica Neuea. Minion Pron muotokieli miellyttää minua ja on kestosuosikkini. Se on 

Robert Slimbachin Minion-kirjaintyypin päivitetty versio. Robert Slimbach suunnitteli 

kirjaintyypin Adobelle vuonna 1991, ja Minion Pro julkaistiin vajaa kymmenen vuotta 

myöhemmin, vuonna 2000. Minion on renessanssiantiikva, ja sen muotokieli viittaa 

kalligrafisen kirjoitusterän jälkeen. (Itkonen 2007, 28,74,182.) 

 

 

Kuvio 2. Kirjaintyyppivalintani, Helvetica Neue LT Std ja Minion Pro. 

  

Minion Pron muoto on mielestäni kaunis ja hieman koristeellinen, mutta silti hyvin 

neutraali ja helppo antiikva. Kiinnitän usein typografiaa tarkastellessa huomioni 

kirjasimien silmukoihin ja x-korkeuteen. X-korkeudella tarkoitetaan saman kirjaintyypin 

gemena kirjaimien korkeutta verrattuna versaalikirjaimiin. Minion Prossa x-korkeus ei 

ole kovin matala, mutta ei korkeakaan, se on mielestäni juuri sopivassa suhteessa 

versaaliin, ja  näyttää tekstissä tasaiselta ja hillityltä. (Itkonen, 2007, 15.) 
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Minion Pron silmukat, joilla tarkoitetaan esimerkiksi a ja e -kirjaimien lenkkejä, 

miellyttävät minua. Minion Pron kirjasimien silmukat ovat hallitun ja ryhdikkään oloisia 

ja sopivassa suhteessa kirjaimen x-korkeuteen (Itkonen, 2007, 15). 

  

 

 

Kuvio 3. Esimerkit Minion Pron x-korkeudesta ja kirjasimien silmukoista. 

 

Helvetica Neuen valinta oli minulle kaikkein vaikein. Se on vähäeleisyydessään yksi 

suosikki groteskeistani, mutta olin päättänyt, että en käytä sitä työssäni, vaan pakotan 

itseni kokeilemaan jotakin minulle ja muille vieraampaa kirjaintyyppiä. Törmättyäni 

kuitenkin jatkuvasti tilanteeseen, jossa ihastelin Helvetica Neue LT Std:n kavennettua 

kirjainleikkausta, oli valintani selvä. 

 

 

  

Kuvio 4. Helvetica Neue 37 thin condensed, eli Helvetica Neuen kavennettu leikkaus. 

  

Helvetica Neue on Linotypelle suunniteltu, uudistettu versio Max Miedingerin 1950-

luvulla suunnittelemasta Helvetica-kirjaintyypistä. Helvetica Neue on julkaistu vuonna 

1983. Helvetica on maailman tunnistetuimpia ja käytetyimpiä kirjaintyyppejä. Vaikka 

Helvetica on arkinen ja hyvin tavanomainen, on sen ohennettu ja kavennettu leikkaus 
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mielestäni elegantti ja Helvetican perusmuotokielestä poikkeava. (Itkonen 2007, 53, 

182. Garfield 2012, 132.) 

 

Halusin kavennetulle Helveticalle kuitenkin parin, jota voisin käyttää tiettyjen 

yksityiskohtien painottamiseen. Olin alusta asti miettinyt Helvetica Neuen bold-

leikkauksen mukaan ottamista. Päädyin siihen, että käytän myös lihavoitua leikkausta, 

sillä se nousisi esiin erittäin voimakkaasti ohuen Helvetican rinnalla. Helvetica Neue 

condensed boldia käyttäisin kuitenkin vain muutamissa yksityiskohdissa ja 

mahdollisesti otsikoinneissa. 

 

 

Kuvio 5. Helvetica Neuen kavennettu ja lihavoitu leikkaus. 

 

Helvetica neuen kavennettu leikkaus on sopivassa ristiriidassa Minion Pron kanssa. 

Sen x-korkeus on visuaalisesti katsottuna melko suuri, vaikkei sitä lähemmin 

tarkastellessa olekaan. Sen viiva on hyvin ohut ja silmämääräisesti tasapaksu. 

Tässäkin tapauksessa olen kiinnittänyt huomion Helvetican silmukoihin, jotka tekevät 

hillityn, mutta kauniin kaaren. 

 

Kuvio 6. Kuvassa Minion Pron ja Helvetican a-kirjaimet. Muotokontrasti näillä kahdella 

kirjaimella on suuri. Kuvasta näkee myös kirjasimien x-korkeuden eroavaisuudet. 



15 

 

 

Olen tyytyväinen valintoihini toki myös yksittäisinä kirjaintyyppeinä, mutta myös niiden 

luoman typografisen kontrastin vuoksi. Muotokontrasti näiden groteski- ja antiikva- 

kirjaintyyppien välillä on mielestäni kaunis ja rauhallinen, mutta silti voimakas 

typografisen kontrastin keino. Muotokontrasti on kahden erityylisen ja muotoisen 

kirjaintyypin yhdistämistä, jolloin niiden välille syntyy ristiriita. Helvetica Neuen 

kavennettu ja ohennettu leikkaus luo klassisen Minion Pron kanssa mielenkiintoisen, 

mutta hillityn typografisen kontrastin. (Itkonen 2007, 77.) 

  

Kalenterissa nämä kaksi kirjaintyyppiä tulevat kulkemaan vaihtelevasti. Helvetica Neue 

on pääosassa toimivuutensa takia. Se on helppolukuista ja siistiä pienessäkin 

pistekoossa. Lisäksi se on eleetön ja yksinkertainen. Minion Pro on kalenterissa 

lähinnä otsikkokäytössä. 

  

Valinnoillani saan kalenteriin toivottua tyhjyyden tuntua, vähäeleisyyttä ja raikkautta. 

Helvetica Neue sopii hyvin käsinkirjoitettujen muistiinpanojen seuraksi. Käsialan ja 

yksinkertaisen Helvetica neuen yhdistelmä on mielestäni toimiva ja siisti. Helvetican 

ohut, tasainen jälki korostuu käsinkirjoitetun epäsäännöllisen viivan rinnalla. 

  

 

3.4 Kalenterin viikkonäkymä ja rakenne 

 

3.4.1 Vertikaalinen vai horisontaalinen viikkonäkymä? 

 

Kalenterin viikkonäkymällä on suuri merkitys käyttötarkoituksen kannalta. Sivu tai 

aukeama voi olla jaettu viikonpäiviin vertikaalisesti tai horisontaalisesti. Vertikaalisesti 

jaetussa näkymässä aukeama on jaettu pystysuorasti päiville. Horisontaalisessa 

viikkonäkymässä sivu jakautuu päiville vaakatasossa.   

 

Viikko on voitu jakaa useammalle aukeamalle, tai jokainen päivä voi olla omalla 

sivullaan. Kalenterin käyttötarkoitus määrittelee, minkälainen kalenteri on toimiva 

kullekin käyttäjälle. Jokaisella kalenterin käyttäjällä on omat mieltymyksenä eri 

kalenterinäkymistä, kuten myynnissä olevien kalenterien valikoiman monipuolisuudesta 

näkee. 

 

Kalentereissa, joissa viikkonäkymä on jaettu aukeamalle vertikaalisesti, on usein myös 

kellonajat. Vertikaalisesti jaetussa viikkonäkymässä kunkin päivän osuus aukeamasta 
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on väkisinkin kapea. Tällaisessa kalenterissa omaa kirjoitusta mahtuu päivään vähän, 

ja kalenteri ei varsinaisesti toimi päiväkirjamaisessa käytössä, mutta toimii puolestaan 

loistavasti aikatauluna ja päivän muistilistana. 

 

Tarkastellessani kalenteritarjontaa kiinnitin huomiota erilaisiin viikkonäkymiin ja niiden 

sommitelmallisiin ratkaisuihin. Keskityin miettimään ja tarkastelemaan lähinnä 

kalentereita, joiden sivut oli jaettu päiville vaakasuunnassa. Kun viikko jaetaan 

aukeamalle horisontaalisesti, se mahdollistaa muistiinpanojen tekemisen päivä-

kohtaisesti paremmin. Lisäksi näin jaettu näkymä miellyttää minua enemmän 

visuaalisesti, ja sen käyttö on selkeämpää ja helpompaa. Näkymä on myös graafisesti 

rauhallisempi ja kauniimpi. Opinnäytetyössäni sivun ja viikon horisontaalinen jako 

mahdollistaa myös runon kauniimman asettumisen kalenteriin. 

 

 

3.4.2 Aukeaman jakaminen 

 

Valitsin tarkisteltavaksi kaksi hyvin erilaista kalenteria, joita tarkastelen sivujaon 

näkökulmasta. Nämä ovat Moleskinen Weekly Notebook ja Paulo Coelhon Kunnioitus -

kalenteri. Valitsin Kunnioitus-kalenterin sen erottuvuuden ja visuaalisesti leikkisän 

ilmeen perusteella ja Moleskinen sen helppokäyttöisyyden ja yksinkertaisen layoutin 

takia. 

 

                                             

 

Kuvio 7. Paulo Coelhon Kunnioitus-kalenteri erottuu kalenterihyllystä. (Bazar kustannus 

2014.) 
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Paulo Coelhon Kunnioitus-kalenterissa viikko on jaettu kahdelle aukeamalle. Se 

mahdollistaa suuren tilan muistiinpanoille, mutta on käytössä hankala ja sekava. Viikot 

jakautuvat sivuille epäloogisesti, eikä sivuissa ole rytmiä. Käyttö on hankalaa, sillä 

viikonpäivien paikat vaihtelevat sivuittain ja tietyn viikonpäivän hahmottaminen ja 

löytäminen on hidasta. Uusi aukeama alkaa maanantaista, tiistaista tai perjantaista, 

joten loput viikonpäivät juoksevat sivuilla aina poiketen edellisen viikon järjestyksestä. 

Sivuja selatessa viikon hahmottamiseen menee turhaa aikaa, eikä pomppiva 

sivujärjestys tuo kalenterille mitään lisää. Kalenteri sopiikin parhaiten päiväkirja- 

käyttöön. 

 

Koska emme ole tottuneet tällaiseen viikon jakoon kuin Paulo Coelhon kalenterissa, on 

ajan hahmottaminen vaikeata. Viikkoa on hankala nähdä kokonaisuutena, vaikka 

kaikille on toki selvää, että viikko loppuu sunnuntaihin eikä sivun viimeiseen päivään, 

maanantaihin. Tämä johtuu standardeista, joihin ihminen on tottunut. Vaikka loogisesti 

ajateltuna Coelhon kalenteri toimii noinkin, se on käytössä hankala. Donald A. Norman 

tarkastelee ajankuvaamisen standardeiden rikkomista kirjassaan kellon hahmottamisen 

kautta: silloinkun kellotaulu on peilikuvana, kelloa on erittäin hidas ja vaikea hahmottaa. 

Sama tapahtuu kalenterin sivujen kanssa, viikko ei hahmotu kokonaisuudeksi, kun sen 

jakaminen on standardien vastainen. (Norman 2002, 201 – 202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Paulo Coelhon viikkonäkymä: aukeama alkaa perjantaista ja päättyy 

maanantaihin. 

 

Moleskinen Weekly Notebookissa on aukeama jaettu viikolle ja muistiinpanoviivastolle. 

Se tuntuu käytössä erittäin helpolta, mutta tila päiväkohtaisille muistiinpanoille on pieni 

jo kalenterin koonkin puolesta. Jokainen aukeama toistuu samalla kaavalla ja kalenteri 
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on erittäin yksinkertainen käyttää selatessa. Ihmisellä on muistissa, mikä on 

kalenterissa toistuva kridi ja miten viikonpäivät asettuvat sivulle. Sivut ovat 

helppokäyttöisiä, koska ne toimivat standardisoituun kalenteriin nähden loogisesti: kun 

uusi viikko alkaa, käännetään sivu ja voidaan hahmottaa tuleva viikko ajallisena 

kokonaisuutena. (Norman 2002, 200.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Moleskinen Weekly Notebook toimi inspiraationani. Kuvassa Moleskinen 

selkeä viikkonäkymä. 

 

Opinnäytetyöni kalenterisuunnittelussa olen päätynyt käytettävyyden perusteella siihen, 

että koko viikko on yhdellä aukeamalla tai sivulla. Tähän ratkaisuun olen tullut omien 

käyttökokemusteni perusteella. Viikko on selkeämmin hallittava, kun se näkyy yhdellä 

näkymällä, viikon menoja ja aikataulua hahmottaakseen ei tarvitse selailla sivuja. 

 

Kalenteria tehdessäni sommittelin runoille omia kokonaisia aukeamia, mutta 

pyöriteltyäni suunnitelmia tulin siihen tulokseen, että runo on enemmän läsnä 

kalenterissa ja käyttäjän arjessa, kun se kulkee läpi kalenterin viikonpäivien rinnalla. 

Luonnostelin aukeaman jakautumaan niin, että kalenterisivu sijoittuu vasemmalle ja 

runosivu oikealle. 

 

 

3.4.3 Kalenterisivun elementit ja layout 

 

Toimivan kalenterin aukeamalla tai sivulla tulee muutamalla silmäyksellä näkyä 

viikonpäivien lisäksi kuukausi ja päivämäärä, mahdollisesti myös viikon numero. Tämä 

vaikuttaa eniten siihen, minkälainen aukeaman layoutin tulee olla. Pyhäpäivät ovat 
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käytännöllinen lisä näkymään, mutta ei välttämättömyys. Näiden asioiden järkevään 

sijoitteluun on toki vaihtoehtoja, mutta liika irrottelu saattaa kostautua käytettävyyden 

kannalta. Moleskinen kalenterissa päivät, viikot ja kuukaudet ovat esitetty erittäin 

selkeästi, tällaista suunnittelua haen Now More Drama Darling! -kalenteriltakin. 

 

Suurimmassa osassa taskukalentereista kuukausi ja päivämäärä on merkitty sivun 

ulkoreunaan. Tämä tuntuu minusta järkevältä, ja näin olen myös suunnitellut Now More 

Drama, Darling! -kalenterin layoutin toimivan. Tämän yleisen sijoittelutavan oletan 

johtuvan käytön helpottamisesta. 

 

Päivämäärän selkeä sijoittaminen kalenterissa on olennainen osa sivun sisältöä. 

Toimivuuden kannalta on helpointa, kun päivämäärä on merkattu sivun ulkoreunaan. 

Tämä tekee haettavan päivämäärän etsimisen helpoksi ja nopeuttaa kalenterin käyttöä. 

Päivämäärä lukee yleensä viikonpäivän yhteydessä. Viikonpäivä on selkeyden vuoksi 

myös hyvä olla näkyvissä, vaikka usein kalenterin käyttäjä tuntee tutun kalenterin 

viikonpäivien sijoittumisen samalla lailla viikosta toiseen toistuvassa viikkonäkymässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Kalenterin sivun grid ja layout. 
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Olin suunnitellut jo kalenterin viikkosivun valmiiksi ja jättänyt viikonnumeron pois siksi, 

että en kokenut sitä tarpeelliseksi. Sain kuitenkin melkein jokaiselta kalenterin 

katsojalta palautetta, että he jäivät sitä kaipaamaan. Lisäsin viikonnumeron 

viimeisimpänä asiana kalenteriin, ennen kuin se valmistui. Sijoitin sen kalenterin 

yläreunaan, heti kuukauden perään. 

 

Pyhäpäivät merkitsen kalenteriin, mutta hieman sivumpaan. Ne ovat hyvä lisä 

kalenteriin, lomien ja vapaiden hahmottaminen helpottuu huomattavasti. 

 

Suunnittelemani viikkonäkymä on hyvin pelkistetty ja yksinkertainen. Siinä asiat on 

esitetty selkeästi, eikä sivuilla ole mitään turhaa. Tärkeät päivämäärätiedot olen 

sijoittanut kalenterin ulkosivulle niin, että kalenteria selatessa oikea päivä ja kuukausi 

ovat helposti ja nopeasti löydettävissä. Sivun layout on selkeä, ja käyttäjän omat 

merkinnät erottuvat siitä hyvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Kuvio 11. Valmis sivu ja sen layout. 
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3.4.4 Runosivun sommittelu ja layout 

 

Runon sijoittaminen aukeaman oikealle puolelle tuntui käytön kannalta paremmalta. 

Kun käyttäjä kirjoittaa kalenterisivulle merkintöjä, saa käsi hyvän tuen kalenterin 

oikeasta sivusta, sivu pysyy kirjoittaessa paremmin auki ja (oikeakätiselle) 

kirjoitusasento kädelle on parempi. Myös runon kannalta sen sijoittaminen oikealle 

sivulle on parempi, sillä ihminen kiinnittää automaattisesti huomion aukeaman oikeaan 

sivuun, jolloin runo on kirjassa enemmän esillä. 

 

Runosivun layout vaihtelee sivuittain. Olen taittanut runot niin, että niiden typografia 

tukee runon sanomaa mahdollisuuksien mukaan. Olen myös pyrkinyt runon 

rytmittämiseen typografian keinoin.  Halusin kuitenkin, että sivuilla on selkeä yhteinen 

taitto, joten samat linjat toistuvat runosta toiseen. 

 

Kirjasintyyppinä käytin runoissa Helvetica Neuen kavennettua leikkausta siksi, että se 

toimi hyvin pienessä pistekoossa ja kapeutensa ansiosta jätti sivut ilmavan tuntuisiksi 

paljostakin tekstistä huolimatta. Runojen tekstien koko on 8 pistettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Runosivun layout. 
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Kuvio 13. Pyrin säilyttämään runosivun ja kalenterisivun yhteneväisyyden niiden 

yhteisillä linjoilla ja molemmissa toistuvilla pienillä yksityiskohtaisilla linjoilla. Vaikka 

sivut ovat keskenään hyvin erinäköiset, ovat ne silti yhteneväiset ja asettuvat 

aukeamalle hyvin rauhallisesti. 
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3.4.5 Vuosinäkymä 

 

Vuosinäkymä on kalenterin käytön kannalta hyvä olla mukana. Lomat ja matkat on 

helppo ja mukava tarkistaa vuosinäkymästä vuoden kulun kannalta. Olen jakanut 

vuoden kahdelle aukeamalle. Näin siis puoli vuotta on aina samalla aukeamalla. 

Merkitsin kalenterin vuosinäkymään pyhä- ja viikonpäivät. Näin vuosinäkymään voi 

tehdä helpommin pieniä merkintöjä ja siitä hahmottuu helpommin ajan ja vuoden-

aikojen kulku. 

 

Tein kalenteriin myös vuosinäkymän vuodesta 2016. Loppuvuodesta 2015 monella on 

jo isompia suunnitelmia seuraavalle vuodelle, ja siksi on hyvä, että käyttäjällä on 

kalenterissa selkeä tila, johon voi tehdä seuraavan vuoden suunnitelmia. Lisäksi siitä 

voi tarkistaa tiettyjä päivämääriä ja juhlapyhiä seuraavan vuoden suunnitelmat 

mielessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Kalenterin vuosinäkymä vuoden 2015 tammikuusta kesäkuuhun. 
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3.5  Kuvitukset 

 

Olen tehnyt Now more drama, darling! -runoihin kuvituksia ensimmäisen kerran jo 

vuonna 2012. Silloin kuvat olivat hyvin yksinkertaisia viivapiirroksia. Olimme 

Lindströmin kanssa jo tuolloin paljon tekemisissä, ja tein kuvituksia hänelle pikku hiljaa, 

osittain omaksi ilokseni, mutta myös haaveissa olevaa runokirjaa varten. 

  

Kirjan tekeminen siirtyi. Vuoden 2014 alussa Lindström kysyi olisiko minulla aikaa ja 

tekisinkö uusia kuvituksia runoihin, jos vihdoin kokoaisimme runot kirjaksi. Innostuin 

ajatuksesta uudelleen ja tartuin hommaan heti. 

 

Yleensä pidän kuvituksissa tärkeänä sitä, että ne tukevat tekstiä. Kuvan ei pidä 

minusta viedä tekstiltä huomiota eikä selittää sitä liikaa. Lukijan omalle tulkinnalle 

täytyy jättää tilaa ja antaa mielikuvituksen luoda omia ulottuvuuksia tekstin ja kuvan 

välille. 

  

Tein erilaisia luonnoksia, ja päätin toteuttaa kuvitukset lyijykynätekniikalla, joka on 

minulle luonnollisin tapa piirtää. Lyijykynän jälki on herkkää mutta voimakasta ja 

näyttää painettunakin orgaaniselta ja pehmeältä. Lisäksi lyijykynällä on helppo luoda 

tunnelmaa. Yksityiskohdat nousevat kontrastilla ja tummemmilla alueilla, eikä 

lyijykynäpiirroksen harmonia ja tunnelma hajoa helposti. 

 

Tein erilaisia kuvia kasvoista, miljöistä ja tunnelmista ja tutustuin muiden runokirjojen 

kuvituksiin. Halusin, että kuvituksien kautta runon ilmapiiri ja tunteet välittyisivät.  

Päätinkin, että kuvitus tulisi keskittymään runon kertojan tunnemaailmaan. Tein 

luonnoksia kasvoista, joissa ilmeet olisivat pääosassa. Suunnittelun ja luonnostelun 

jälkeen aloin tehdä A2 -kokoiselle paperille realistisia kasvokuvia nuorista naisista ja 

tytöistä. 

 

Halusin että kuvituksissa olisi jotain satumaista. Toivoin että lopputuloksena olisivat 

kuvitukset, jotka olisi tulkittavissa helposti, mutta jotka eivät olisi itsestään selviä. 

Tavoitteena oli tehdä satumainen kuvitus, joka uppoaisi nuoriin naisiin. Tyylin halusin 

olevan klassinen ja nykykuvituksista hieman poikkeava. Kuvan tulisi toimia myös 

omana tarinanaan. 
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Kuvio 15. Aluksi kuvitusten naiset olivat ”satumaisempia” ja seesteisempiä. 

 

Kun olin tehnyt muutamia kuvituksia, olin tyytymätön niihin. Ne olivat liian seesteisiä ja 

huumorittomia. Ne olivat liian irti runoista ja johdattivat runojen dramatiikkaa väärään 

suuntaan, ne olivat liian vakavia, eikä istuneet runojen ironiseen ja dramaattiseen 

tyyliin.  Aloitin kuvitustyön alusta. 

  

Nyt koitin keskittyä siihen, ettei piirustuksien henkilöistä tulisi aiempien kuvitusten 

tapaan niin herkkiä ja vakavia. Halusin, että kuvituksissa olisi sitä samaa ”twistiä” kuin 

runoissa ja tunteet rajumpia ja selkeämpiä, jopa liioiteltuja. Päätin kuitenkin pitää 

saman sommittelun kuvituksissa, sillä se oli minusta hyvä ja toimiva taiton kannalta. 
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Uusien kuvitusten luonnosvaihe ei kestänyt kauaa, sillä visio uusista kuvista oli erittäin 

selkeä. Uudet kuvitukset tein myös A2 papereille lyijykynätekniikalla. Niiden idea oli 

sama, mutta kuvitusten viesti selkeämpi. Henkilöt kuvissa olivat vähän nuorempia ja 

piirretty hieman karrikatyyrisemmin. Uusissa kuvituksissa tavoitteeni oli selkeät ja siksi 

ehkä lopputuloskin miellytti minua enemmän, ne olivat nyt selkeämmin osa runoa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Kuvitus runoon Veren maku suussa. Lyijykynätekniikalla A2-paperille. 
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Kuvio 17. Muutama esimerkki kuvituksista. Kasvokuvat ovat hieman oikeita kasvoja 

pienemmät. 

 

 

Kun kalenterin ajatus alkoi kehittyä ja sain suunniteltua layoutia, minulle alkoi 

hahmottua se, ettei kuvitusta ehkä tarvittaisi lainkaan. Olin tyytyväinen kuvituksiin, 

mutta mitä pidemmälle kalenteria suunnittelin, huomasin jatkuvasti jättäväni kuvat 
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sivuun. Niin päätin lopulta tehdä, jättää siis kuvituksen sivuun ja tehdä kalenterin 

kokonaan ilman sitä. 

 

Vaikka päätöksen tekemiseen menikin kauan, olen siihen erittäin tyytyväinen. Syyt 

kuvitusten pois jättämiseen olivat selkeät; ne eivät sopineet kalenteriin ja runot toimivat 

minusta paremmin ilman kuvitusta, jolloin jokainen lukija voi samaistua kertojaan. 

Kuvitus ei ohjaa lukijan tunteita eikä vie runolta voimaa. 

 

Kalenterin taitto oli selkeämpi ja rakenne jämäkämpi ilman kuvitusta. Tyyli oli 

miellyttävämpi ja käyttöön sopivampi. Koska kuvat eivät tuoneet mitään lisää 

kalenteriin, oli niiden poisjättäminen parempi ratkaisu. Lisäksi elementtejä olisi tullut 

liikaa: kalenterissa runo on suuressa osassa taittoa ja käyttäjän arkea, kuvitus olisi ollut 

liikaa. 

 

 

3.6 Kansi 

 

Kansi on kirjan tärkein ja näkyvin osa. Donald A. Norman toteaa kirjassaan The Design 

of Everyday Things, että ostopäätös tehdään käyttötavaran ulkonäön ja hinnan 

perusteella ja vasta kotona vaaditaan yksityiskohtaisempaa tasoa eri ominaisuuksilta. 

Vasta ostopäätöksen jälkeen huomio kiinnittyy tavaran tai käyttöesineen 

käytettävyyteen ja toimintaan. Kalenterissa siis sen kannet ovat sen myyntipakkaus ja 

sisältö se, mihin asiakas kiinnittää huomiota tarkemmin vasta ostopäätöksen tehtyään. 

(Norman 2002, 28). 

 

Aloitin kannen suunnittelun kun sisältö oli jo melko valmis. Olin tehnyt taitot runoihin ja 

suunnitellut kalenterin viikkonäkymän ja sen sisällön. Se tuntui järkevimmältä 

järjestykseltä, sillä halusin, että kansi ja sisältö ovat visuaalisesti mahdollisimman 

samanlaiset. Jos olisin tehnyt kannen ensin, olisi sen visuaalinen ilme vaikuttanut 

sisältöön liikaa. 

 

Kannen suunnittelu alkoi sillä, että loin Now more drama, darling! -runoille tunnuksen, 

joka tulisi kanteen. Halusin kannen olevan mahdollisimman yksinkertainen ja sisältöä 

kuvaava. Logomainen otsikko kalenterille tuntui luonnolliselta. 

 

Koska olin jo aikaisemmin taittanut sisällön, oli kannen kirjaintyyppivaihtoehdot jo 

valmiiksi päätetty. Kokeilin erilaisia vaihtoehtoja, mietin kohderyhmää ja sitä, 
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minkälainen kansi ja otsikointi olisivat kiinnostava heidän näkökulmastaan. Now More 

Drama, Darling! on jo itsessään nimi, joka kiinnittää huomiota, joten pyrin välttämään 

liiallista dramaattisuutta kannen suhteen; tahdoin että kalenterin nimi on yksin 

pääosassa. 

 

Vuosi pitäisi merkata kalenterin kanteen selkeästi, joten se tulisi olemaan tärkeä 

elementti kannessa ja sen typografiassa. Aloin suunnitella tunnuksenomaista 

otsikointia ja siihen hyvin yhdistyvää vuosilukua. Ensimmäisissä suunnitelmissani 

käytin Helvetica Neuen kavennettua ja lihavoitua kirjainleikkausta. Se on voimakas ja 

kaikessa yksinkertaisuudessaan huomiota herättävä fontti. En kuitenkaan ollut 

tyytyväinen suunnitelmaani, se oli liian ”teinimäinen” ja tylsä. 

 

 

 

Kuvio 18. Ensimmäisiä suunnitelmiani kannen tekstistä ja sen tyylistä. Kirjasintyyppinä 

Helvetica Neuen kavennettu ja lihavoitu leikkaus. 

 

Halusin kannen olevan klassisempi. Päätin käyttää uusissa suunnitelmissani Minion 

Pro Regularia. Se sopi paremmin otsikkokäyttöön ja sointui sisällön visuaaliseen 

ilmeeseen paremmin. Lisäksi se on mielestäni harmoninen ja sopusuhtainen 

kirjasintyyppi. Suunnittelin uuden kannen vanhojen luonnosten pohjalta, mikä toimi 

lopullisen kannen pohjana ja inspiraationa. 

 

 

Kuvio 19. Luonnokset kannesta, joiden pohjalta nykyinen ja lopullinen kansi syntyi. 
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Ensimmäisen luonnoksen jälkeen kansi kaipasi kuitenkin lisää. Kirjan nimessä oleva 

fonttien kokokontrasti ei ollut riittävän voimakas, ja vaikka painossa painotekniikoilla ja 

tehosteilla olisi tarkoitus luoda kanteen elämää, ei se riittäisi. Halusin kanteen jotain, 

joka yhdistää kannen ja sisällön. Se jokin joka puuttui oli käsiala, orgaanisemmat 

muodot ja ”katseen vangitsija”. 

  

Kokeilin erilaisia elementtejä kanteen, sydämiä ja nuolia, mutta ne eivät istuneet 

kirjaan. Kansi kaipasi kirjasintyyppien vaihtelua, muotokontrastia kokokontrastin 

rinnalle. Olin kuitenkin tyytyväinen kuviossa 19  esitettyyn otsikkoon. Sana drama nousi 

hyvin lauseesta ja pienen välistystyön jälkeen se asettui kauniisti keskelle. Se sopi 

sisällöllisesti kalenteriin, ja sen alla oleva vuosiluku yhdistyi kirjan nimeen, ja muodosti 

sanan drama kanssa visuaalisesti oman otsikon, Drama 2015. 

 

Halusin korostaa vuotta vielä enemmän, joten kokeilin sitä erilaisilla tyyleillä. Tein 

muutamia luonnoksia vuosiluvusta. Olin tyytyväinen käsin kirjoitettuun vaihtoehtoon. Se 

loi kirjan kannessa kontrastin otsikkotekstiin ja korosti kalenterimaisuutta. Sovittelin 

otsikon kanssa muutamia erityylisiä käsin tekstattuja kirjoituksia, ja suosikiksi valikoitui 

huolettomasti kirjoitettu kalligrafiamainen teksti. 

                             

Kuvio 20. Olin tyytyväinen vuosiluvun ulkonäköön, ja muotoon. Lopullisessa kannessa 

käytin vasemmalla puolella, keskimmäisenä olevaa kirjoitusta. 
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Olin tyytyväinen kanteen, mutta sen värityksestä en ollut varma. Itse halusin koko 

kalenterin olevan mustavalkoinen kontrastina ei niin mustavalkoisille runoille. Sovitin 

kanteen kuitenkin värillisiä elementtejä ja taustavärejä. Runojen kirjoittaja Vera 

Lindström ehdotti kanteen vaaleaa sinistä, ja kokeilimme sitä. Se oli hyvä, mutta 

mustavalkoisena kansi oli minusta voimakkaampi. Päätin siis jättää värin käyttämättä 

taustassa. Tämä sopi hyvin kirjoittajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 21. Kokeiluja kannen värimaailmasta. 

 

Myös kannen elementtien suhteen olin edelleen skeptinen, joten päätin jättää ne 

kokonaan pois ja kokeilla saisiko kanteen eloa joillakin muilla keinoilla. Päätin leikkiä 
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typografialla ja muotoilla tekstin kanteen niin että sana Drama ei olisi niin selkeä, sillä 

eihän draama sitä koskaan ole. Lisäksi sain kannen tuntumaan typografisilla 

ratkaisuilla yhtenäisemmältä sisällön kanssa, sillä sisältökin muodostui pelkästään 

typografian luomasta visuaalisesta ilmeestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 22. Now more drama, darling! -kalenterin kansi 

 

Vera Lindström toivoi takakanteen runon Sinfonia. Sen taittaminen oli yksi kannen 

suurimpia ongelmia, sillä sen piti olla selkeä, muttei tylsä. Siihen kokeilin hyvinkin 
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erilaisia taittoja – välillä hieman liiankin erikoisia, jotka jakoivat mielipiteitä. Olin taittanut 

takakannen runon tasapalstaan ja olin siihen tyytyväinen, kalenteri oli jo valmis, mutta 

saadessani kaikilta sen nähneiltä niin ääripäiden palautetta päätin, että se on liian 

radikaali. Taitto jäisi monelta ymmärtämättä, enkä enää itsekään ollut varma 

”rohkeasta” taitosta. 

  

Tein uuden taiton, jossa halusin olevan sinfoniamaista keinuvuutta. Laitoin sen oikeaan 

liehuun ja väliin rytmittämään tekstiä keskitetysti. Teksti juoksi luonnollisemmin ja oli 

huomattavasti helppolukuisempaa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 23. Vasemmalla on alkuperäinen runo tasapalstalla, ja oikealla lopullinen 

takakannen teksti lopullisessa typografisessa muodossaan. 

 

Kannen taittaminen oli kalenterin yksi hitaimpia vaiheita, sen kanssa meni paljon aikaa 

vain siihen, että sitä katseli ja ihmetteli. Lopputulokseen olen kuitenkin tyytyväinen. 

Kansi on yksinkertainen ja raikas. Materiaali- ja painovalinnat tulisivat vaikuttamaan 

kalenterin elävyyteen ja olemukseen paljon, mutta olin tyytyväinen jo tähän 

painamattomaankin versioon, josta lakkaus ja materiaalin tuntu puuttuvat. 
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Kuvio 24. Now more drama, darling! -kalenterin kansi. 

 

Olin jo ennen kannen suunnittelua tutustunut laajaan materiaalivalikoimaan. Olin 

löytänyt hyvän vaihtoehdon Otavan kirjapainosta. Materiaaleja valitessani kiinnitin 

ennen kaikkea huomiota kalenterin käytettävyyteen ja siihen, että kalenteri olisi 

käytössä kokonaisen vuoden ja siitä huolimatta pysyisi siitä huolimatta hyvänä. Olin 

päätynyt Otavan kirjapainon Otaflex-kanteen. 

 

Otaflexissä on joustava ja kestävä kansi, joka on suunniteltu nimenomaan kirjoille, 

jotka ovat kovassa käytössä. Kannet ja kulmat eivät murru niin helposti kuin 

kovakantiset, mutta eivät taitu samalla lailla kun pahviset pokkarin kannet, kuten 

kerroin materiaaleja koskevassa luvussa. Kannet on pinnoitettu ja niissä on hieno 

himmeä pinta. Himmeään, valkoiseen ja tasaiseen pintaan sopii erittäin hyvin lakkaus. 

Lakkaus tulee kaikkiin etukannen elementteihin. Myös kaikki takakannen tekstit 

lakataan mustaksi. Kalenterin selkään lakkaus tulee ainoastaan vuosilukuun. Tausta 

tulee olemaan hyvin hennosti luonnonvalkoinen. 
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4 Lopuksi 

 

Now More Drama, Darling! on ihastuttava kokoelma rakkausrunoja, jotka ystäväni Vera 

Lindström on kirjoittanut alun perin blogiinsa. Blogi herätti minussa heti inspiraation, ja 

kun minulle tarjoutui tilaisuus suunnitella ja toteuttaa runokalenteri runoista, innotuin 

välittömästi. Innostus kesti, ja kiireistä huolimatta tämän kalenterin suunnittelun pariin 

oli aina mukava palata. Tein lopputyöni kirjallista osaa suunnitteluprosessin ohessa. 

 

Tavoitteenani oli tehdä toimiva ja visuaalisesti kaunis kalenteri. Halusin työni sopivan 

kohderyhmän tarpeisiin ja vastaavan Lindströmin omiin odotuksiin. Itse olen 

tyytyväinen suunnittelemaani kirjaan, vaikka yksityiskohtia ja kirjainvälistyksiä olisikin 

voinut hioa loputtomiin. Tavoitteideni täyttymistä kohderyhmän näkökulmasta ei 

kuitenkaan voi vielä tietää, sillä kalenteri ei ole vielä käytössä tai edes myynnissä. 

Kokeilijoiden palaute sen toimivuudesta on ollut positiivista. 

 

Yllättävintä työskentelyprosessissa oli se, että kalenteri yksinkertaistui kohti sen 

valmistumista. Jätin paljon siihen suunnittelemiani asioita pois oikeastaan sen 

enempää ajatelematta, että sivuja pitäisi yksinkertaistaa. Lopputuloksena on kalenteri, 

jossa ei ole mitään turhaa. Koko kalenterin visuaalinen ilme muodostuu kalenterille 

välttämät-tömistä elementeistä. 

 

Haastavinta työssä oli lähinnä aikataulussa pysyminen. Koska mitään tiukkaa virallista 

deadlinea ei ollut, oli aikataulua helppo venyttää turhankin pitkälle, mikä kostautui 

loppuvuoden kiireenä. Työvaiheiden organisointi tuntui ajoittain mahdottomalta, ja oli 

haastavaa saada yksi asia valmiiksi ennen kuin aloitti seuraavaa. Loppujen lopuksi 

teinkin suunnittelutyötä monella eri alueella. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin 

tyytyväinen työprosessiin ja sen sujumiseen. 

 

Yhteistyömme Lindströmin ja runojen kanssa jatkuu. Haemme vuoden 2015 apurahoja 

niin, että runokalenteri saa jatkoa, ja loppuvuodesta 2015 ilmestyy kalenteri Now More 

Drama, Darling! 2016. 
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