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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni on produktiotyö, jonka tein toimeksiantona Nuorten filosofiatapahtuma Nufitille. 
Tehtävänäni oli suunnitella visuaalinen ilme vuoden 2021 tapahtumalle. Työssä käyn läpi, miten 
voin ilmeessä välittää tapahtuman teeman: ”humanistinen ja henkinen satiiri”, lukioikäiselle koh-
deryhmälle. Käsittelen teemaa tutkimalla ja kopioimalla flaamilaisten renessanssimaalareiden 
Hieronymus Boschin ja Peter Brueghel vanhemman tyyliä.  
 
Tyylin tutkimista lähestyn määrittelemällä ”protosurrealismin” käsitteen. Protosurrealistisen tyy-
lin avulla pyrin tuomaan ilmeeseen maalareiden ilkkuvaa asennetta ja piittaamattomuutta kau-
neusihanteista. Tyyliin pohjautuvat kuvitukset, typografiset elementit sekä ilmeen hallittu kaootti-
suus tähtäävät tekemään ilmeestä erottuvan. Työn sommittelussa korostan kerroksellisuutta, jolla 
koitan kiinnittää huomion siihen, että teema keskittyy samanaikaisesti kahteen aikakauteen: myö-
häiseen keskiaikaan ja tähän hetkeen. Visuaaliset viitteet johdattelevat katsojan ajatuksia mennee-
seen mutta eivät liian suorasti. Visuaalisen ilmeen on tarkoitus yllättää ja pysäyttää pohtimaan. 
 
Taiteen tutkimuksen lisäksi haen näkökulmaa ilmeen suunnitteluun vertaamalla omia työskente-
lytapojani suunnitteluprosessin perusmalliin. Pohdin myös rooliani tapahtuman graafikkona ja 
omaa vastuutani sen sisällön käsittelyssä. Ilmeen yllätysarvoisuutta punnitsen sivuamalla muita 
nuorille suunnattujen tuotteiden visuaalisia ilmeitä.  
 
Toimeksianto mahdollisti minulle laajat taiteelliset vapaudet ja siksi kokeilin työssä useita itselleni 
uusia työvälineitä. Yhtenä keskeisenä suunnittelumenetelmänä käytin kirjoittamista. Tekstimuo-
toinen ajatusten jalostaminen oli keskeinen ratkaisija produktion eri vaiheissa ja erottamaton osa 
laajamittaista typografista analyysiani. Työn reflektioluvussa puran ajatuksiani siitä, missä määrin 
kirjoittaminen pakotti minua perustelemaan työn aikana tekemiäni ratkaisuja ja miten tämä vai-
kutti työn lopputulokseen. 
 
Oman haasteensa ilmeen suunnitteluun toi koronaviruspandemia ja sen aiheuttama epätietoisuus 
siitä, voidaanko tapahtuma järjestää paikan päällä, vai siirtyykö se kokonaan suoratoistolähe-
tykseksi. Pyrin työssä etsimään ratkaisuja siihen, että ilmeen elementit ovat joustavia erilaisille 
alustoille ja helposti animoitavissa. 

 
Avainsanat  protosurrealismi, tapahtumailme, typografia 
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1 Johdanto
Opinnäytetyöni	on	produktiotyö,	jossa	pohdin	miten	voin	
tuoda	protosurrealistisia	elementtejä	nykyaikaiseen	ta-
pahtumailmeeseen.	Produktioni	on	visuaalinen	ilme,	jon-
ka	suunnittelin	toimeksiantona	nuorten	filosofiatapahtu-
ma	Nufitille.	Keskityn	työssä	avaamaan	ja	perustelemaan	
ilmeen	suunnitteluprosessissa	tekemiäni	ratkaisuja.	Pro-
duktio	on	konseptimainen,	sillä	en	työssä	erittele	tarkasti	
visuaalisen	ilmeen	soveltamista	eri	medioihin.	Sen	sijaan	
keskeisiä	ovat	työn	visuaaliset	ratkaisut	ja	miten	 
ne	välittyvät	yleisölle.
Toimeksiannon	mukaisesti	tehtäväni	on	miettiä,	miten	

saisin	tapahtuman	hengen	välittymään	lukioikäiselle	koh-
deryhmälle.	Vuoden	2021	Nufitin	teema	on	”humanisti-
nen	ja	henkinen	satiiri”,	joka	kiteytyy	tapahtuman	otsikos-
sa	”Voi	pyhä	yksinkertaisuus!”.	Nufitin	työryhmä	tarjosi	
minulle	näkökulmaksi	teeman	tulkintaan	flaamilaisia	re-
nessanssimaalareiden	Hieronymus Boschin sekä	Peter 
Brueghel vanhemman maalauksia,	ja	päätin	tarttua	aihee-
seen.	Molemmat	maalarit	olivat	minulle	etukäteen	tuttuja	
ja	minua	kiinnosti	mahdollisuus	syventyä	heidän	tuotan-
toonsa	tarkemmin.	Lavea	teema	jättää	työssä	paljon	tilaa	
kokeilulle	ja	leikkisyydelle.

Työn kuvauksessa kerron, miten aion tuoda satiirisia ele-
menttejä ilmeen sommitteluun, typografiaan sekä kuvituksiin. 
Määrittelemällä protosurrealistisen tyylin ja soveltamalla sitä 
suunnittelutyössäni yritän korostaa kahden eri aikakauden tai-
teellisia vaikutteita. Ilmeen tavoitteena on yllättää ja pysäyttää 
pohtimaan.

Pohdin työssä muun muassa vastuutani tapahtuman graafik-
kona ja sisällöntuottajana. Oman asemani määritys on kiinnos-
tavaa erityisesti siitä syystä, että en tiedä tapahtumasta paljon 
ja koronavirusepidemia haastaa työryhmän järjestäytymistä.
Minulle	tehtiin	jo	toimeksiannon	esittelyssä	selväksi,	

että	minulla	tulee	olemaan	laajat	taiteelliset	vapaudet	vi-
suaalisen	ilmeen	toteutuksessa.	Ainakin	viimeisten	 
10	vuoden	ajan	Nufitin	ilmeet	ovat	olleet	graafisen	suun-
nittelun	opiskelijoiden	tekemiä	ja	siksi	ne	ovat	olleet	tyylil-
lisesti	kokeellisia.	Produktiossa	yritän	luoda	kiinnostavan	
kokonaisuuden	yhdistelemällä	itselleni	uusia	työskentely-
tapoja,	kuten	kirjoittamista	työvälineenä	sekä	kalligrafista	
logosuunnittelua.
Seuraavassa	luvussa	kerron	tarkemmin	tekemästäni	

tutkimuksesta,	jolla	taustoitan	myöhempää	produktion	
kuvausta.	
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2 Tausta- 
tutkimus
Tässä	luvussa	kerron	tutkimuksesta,	jolla	taustoitin	opin-
näytetyötä	sekä	produktiossa	tekemiäni	valintoja.	Aloitan	
kertomalla	Nufitista	yleisesti	sekä	esittelen	tämänkertai-
sen	tapahtuman	teeman.	Tämän	jälkeen	alaluvussa	2.2	
”protosurrealistiset	vaikutteet”	määrittelen	protosurrea-
lismin	käsitteen	ja	avaan,	miksi	tyyli	on	kohderyhmälle	
sopiva.	Alaluvussa	2.3	”Ilmeen	suunnittelijan	vastuut”	
pohdin	tehtävääni	tapahtuman	graafikkona	ja	vertaan	
työskentelyäni	suunnitteluprosessin	perusmalliin. Alalu-
vussa	3.4	”referenssit”	kartoitan	esimerkkien	avulla	lu-
kiolaisille	suunnattujen	tuotteiden	visuaalisten	ilmeiden	
kenttää.

2.1 Nufitin taustaa
Nufit	on	kaksipäiväinen	nuorten	filosofiatapahtuma,	jonka	
järjestävät	vuosittain	muun	muassa	joukko	Helsingin	yli-
opiston	filosofian	opiskelijoita	sekä	Prometheus-leiriaktii-
veja.	Tapahtuma	on	ensisijaisesti	tarkoitettu	lukioikäisille	
ja	se	tarjoaa	nuorille	mahdollisuuden	päästä	keskustele-
maan	vuosittain	vaihtuvaan	teemaan	liittyvistä	aiheista	
alan	asiantuntijoiden	kanssa.	Vuoden	2021	Nufit	on	jär-
jestyksessään	kahdeskymmenes.	Edellisinä	vuosinaan	
tapahtuma	on	houkutellut	tapahtumapaikalleen,	Paasitor-
niin	Helsingissä	yhden	viikonlopun	aikana	noin	900–1000	
vierailijaa.
Tapahtuman	mainonta	on	vuosien	varrella	vakiintunut	

tietynlaiseen	muotoon.	Nufitin	vakiokävijät	osaavat	odot-
taa	Facebook-tapahtumaa,	Instagram-sivun	päivitystä	
sekä	Twitter-tilin	päivitystä.	Lisäksi	tapahtuman	julistetta	
painetaan	joitain	kymmeniä	kappaleita	ja	niitä	levitetään	
ympäri	Helsingin	keskustaa.	Oletettavasti	eniten	näky-
vyyttä	näistä	tulee	saamaan	Facebook-tapahtuma. Tämä	
mielikuva	itselleni	tulee	siitä,	että	olen	saanut	tiedon 
edellisten	vuosien	Nufit-tapahtumista	nimenomaan	Face-
bookin	kautta.	Julisteen	lisäksi	suunnittelen	ja	toteutan	
tapahtumalle	käsiohjelman. Tämän	lisäksi	suunnittelen	
elementit Nufitin	verkkosivuille	ja	laadin	ohjeistuksen	nii-
den	käyttöön.	

Vuoden	2021	tapahtuman	järjestelyissä	varaudutaan	sii-
hen,	että	koronavirusepidemia	voi	vaikuttaa	järjestelyihin	
esimerkiksi	Suomen	hallituksen	asettamien	tapahtumara-
joitusten	muodossa.	Näillä	näkymin	Nufit	ollaan	kuitenkin	
järjestämässä	ainakin	osittain	paikan	päällä,	jos	yleisöta-
pahtumia	saa	järjestää.	Nufitilla	on	kuitenkin	potentiaalia	
vetää	puoleensa	yhtä	paljon	kiinnostusta	kuin	edellisi-
nä	vuosina,	etenkin	kun	osallistuminen	etäyhteydellä	on	
helppoa.	Koska	ei	ole	varmaa	järjestetäänkö	tapahtuma	
osittain	vai	kokonaan	etäyhteydellä,	aion	huolehtia,	että	
ilmeen	elementit	soveltuvat	eri	digitaalisille	alustoille.
	 Vuoden	2021	teeman	”humanistinen	ja	henkinen	satii-

ri”	mukaisesti	tapahtumassa	tartutaan	yhteiskunnallisesti	
ongelmallisiin	ilmiöihin,	joita	ei	tapahtuman	järjestäjien	
mielestä	muuten	kyseenalaisteta	tarpeeksi.	(Nufit-työ-
ryhmä	2020,	haastattelu).	Kritiikki	keskittyy	historiallisten	
rakenteiden	purkamiseen	ja	kirkon	valtaan.	Näen	itse,	että	
”humanismin”	lisääminen	teemaan	on	filosofian	opiskeli-
joista	koostuvan	työryhmän	tapa	kannustaa	itseironiaan.	
Tapahtumassa	kommentoidaan	ajan	ilmiöitä	naureskele-
vaan	sävyyn,	nostamatta	silti	itseä	muiden	yläpuolelle.	
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2.2 Protosurrealistiset  
vaikutelmat
”Humanistinen	ja	henkinen	satiiri”	on	teemana	
abstrakti	ja	siksi	oli	hyvä,	että	työryhmä	tarjosi	mi-
nulle	inspiraation	lähteeksi	renessanssimaalareita	
Boschia	ja	Brueghelia.	Pidin	ajatuksesta	ja	päätin	
lähteä	toteuttamaan	visuaalista	ilmettä	mukaillen	
heidän	tyyliään.	Näkökulman	rajausta	ei	kuitenkaan	
voi	pitää	täysin	selkeärajaisena.	Selkeyttääkseni	
tehtävänannon	itselleni,	hain	vastauksia	seuraaviin	
kysymyksiin:

Mitä	tyyliä	Bosch	ja	Brueghel	edustavat?	
Mikä	tekee	heistä	satiirikkoja?	
Miten	heidän	maalaustensa	herättämät	mielikuvat	
voi	välittää	lukiolaisille?

Koska	ilmeen	kuvitusaiheeksi	on	valittu	nimen-
omaan	Boschin	ja	Brueghelin	työt,	eikä	esimerkiksi	
renessanssimaalarit	yleensä,	täytyy	minun	myös	
selvittää,	mitkä	tekijät	yhdistävät	juuri	näitä	kahta	
maalaria.	Renessanssitaide	tyylisuuntana	käsittää 
Boschin	ja	Brueghelin	tyylien	lisäksi	niin	monta	toi-
sistaan	poikkeavaa	tyyliä,	että	tähän	tutkimukseen	
sopivampi	termi	on	protosurrealismi.	Kiistanalai-
nen	käsite	tarkastelee	1400-	ja	1500-lukujen	tai-
detta	1900-luvun	surrealismin	kautta.	Ajatuksena	
taustalla	on	Sigmund Freudin	luoma	teoria	väärään	
aikaan	sijoittuneesta	anakronistisesta	taiteesta.	
(Bosing	1973,	9.)	Itse	näen	näen	selkeästi	teosten	

Bosch, Hieronymus
The Garden of Earthly Delights,

1500-luku
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yhteyden	esimerkiksi	Salvador Dalin tuotantoon.	Taiteen	
tutkija	Walter Bosing kritisoi	teoriaa,	koska	hänen	mieles-
tään	ei	ole	realistista	puhua	modernista	psykoanalyysista	
keskiajan	kontekstissa.	(Bosing	1973,	9.)	Tämänkaltainen	
keskustelu	luo	tutkimuksellisen	viitekehyksen,	joka	yh-
distää	juuri	Boschin	ja	Brueghelin	tuotantoa.	Tämän	tutki-
muksen	kannalta	ei	mielestäni	ole	merkityksellistä	pohtia,	
onko	protosurrealismi	oikea	taidesuuntaus,	mutta	termin	
käyttö	auttaa	minua	käsittelemään	1500-luvun	maalauk-
sia	suhteessa	nykyaikaan.

Hieronymus	Boschin	(1450–1516)	sekä	Peter	Brughel	
vanhemman	(1525–1569)	maalaukset	kritisoivat	aikansa	
tapoja	ja	siksi	heitä	voi	pitää	humanistisina	ja	henkisinä	
satiirikkoina.	Boschin	ja	Brueghelin	teoksissa	keskeistä	
on	ihmisten	naiivi	toiminta,	jota	säestäen	ympärillä	pyöri-
vät	mielikuvituksekselliset	otukset.	Tutkija	Umberto Eco 
luonnehtii	kirjassaan	On Ugliness,	Boschin	maalausten	
olentoja	satiirisiksi	sekä	”lähes	viihdyttävän	karnevalisti-
siksi”	ja	erottaa	ne	”perinteisistä	demoneista”,	jotka	eivät	
olisi	kliseisyydessään	yhtä	vakuuttavia	(Eco	2007,	102).	

Bosch, Hieronymus
The Garden of Earthly Delights,
1500-luku
(yksityiskohta maalauksesta)

Brueghel vanhempi, Peter
Purgatory, 1500-luku

(viivasyövytysvedos alkuperäistä 
maalauksesta)
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	Myös	taivaan	ja	helvetin	läsnäolo	kuvissa	haastaa	poh-
timaan	kuvattujen	ihmisten	edesottamuksia	kriittisesti.	
Econ	mukaan	konservatiiviseen	katolilaisyhteisöön	kuulu-
neella	Boschilla	oli	halu	uudistaa	aikansa	normeja,	ja	tästä	
syystä	hänen	riettauksia	ja	kuolemaa	kuvaavat	teoksen-
sa	voi	nähdä	sarjana	moralisoivia	allegorioita	(Eco	2007,	
102).	Walter	Bosing	puolestaan	kumoaa muiden	taiteen	
tutkijoiden	väitteet,	joiden	mukaan	Boschin	kuvakertomus	
olisi	paheita	ihannoivaa,	saati	että	hänellä	olisi	kytköksiä	
syntisiin	kultteihin.	Sen	sijaan	hän	painottaa,	että	Boschin	
tunnetuimmat	teokset	ovat	olleet	tilaustöitä	”kirkollisilta	
ja	aatelisilta	herroilta,	joiden	uskonnollisesta	puhdasoppi-
suudesta	ei	ole	olemassa	pienintäkään	epäilystä”.	(Bosing	
1973,	8).
Brueghelin	maalausten	luonnottomuudet	muistuttavat	

Boschin	vastaavia	paljon.	Kummankin	maalarin	vahvuus	
on	nimenomaan	luoda	hahmoja,	jotka	tuottavat	tarkasteli-
jassa	ällistystä	ja	jopa	inhoa	ja	ovat	jotain	muuta	kuin	kes-
kiajalla	yleensä	kuvatut	enkelit	ja	paholaiset.	Brueghelia	
Eco	kiittää	siitä,	miten	hän	on	ansiokkaasti	tuonut	maala-
uksissaan	maalaisköyhälistön	uuteen	valoon.	Useimmat	
Brueghelin	teokset	kuvaavatkin	rahvaan	juhlia	kaikessa	
räävittömyydessään.	Eco	pitää	huomionarvoisena,	että	
kuvasto	on	osoitettu	yläluokkaisille	ihmisille,	jotka	voivat	
olla	tyytyväisiä	omaan	asemaansa.	(Eco	2007,	148).

Brueghel vanhempi, Peter
The Wedding Dance,

1500-luku
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Miten	protosurrealismi	sitten	suhtautuu	nykyaikaan?	On	
epäselvää	millaisen	vastaanoton	teokset	ovat	ilmestyes-
sään	saaneet,	sillä	maalareiden	elämästä	ei	tiedetä	pal-
jon.	Itselleni	protosurrealismi	edustaa	luovuuden	voittoa	
konventioista	ja	pelottomuutta	poiketa	kauneusihanteista,	
jotta	viesti	tulisi	nähdyksi.	Bosch	ja	Brueghel	ottivat	tie-
toisia	riskejä	luodessaan	piinaavia	otuksiaan	kommentoi-
maan	oman	aikansa	tottumuksia.	Tämä	ajatus	sopii	myös	
Nufit-tapahtumaan,	sillä	sen	viestin	voisi	pukea	samanlai-
seen	muotoon:	tapahtumassa	tongitaan	yhteiskunnan	ru-
mimpia	rakenteita	ja	poistutaan	omalta	mukavuusalueelta	
puhuttaessa	niistä	yleisön	edessä.
2020-luvun	lukiolaisille	lienee	turhaa	etsiä	kuvituksesta	

varsinaista	samaistumispintaa.	Sen	sijaan	päätin	laskea	
ilmeessä	paljon	protosurrealistisen	tyylin	yllätysarvon	va-
raan.	Maalausten	elementtien	tunnistaminen	voi	parhaim-
millaan	tuottaa	katsojalleen	oivaltamisen	iloa	ja	pidänkin	
lähtökohtana,	että	kuvat	ovat	yhdistettävissä	edes	jollain	
tasolla	keskiaikaiseen	outouteen.	Pyrin	tekemään	ilmeen,	
jonka	hämärtynyt	kuva	aikakaudesta	ja	tyylisuunnasta	
kummastuttaa,	haastaa	ottamaan	tapahtumasta	lisää	sel-
koa	ja	inspiroi	pohtimaan	omaa	paikkaa	ajassa	ja	taiteel-
listen	vaikutteiden	ympäröimänä.

Bosch, Hieronymus
Triptych of the temptations

of St. Anthony,
1500-luku
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2.3 Ilmeen suunnittelijan 
vastuut
Visuaalisen	ilmeen	suunnittelijana	olen	vastuussa	siitä,	mil-
lainen	kuva	tapahtumasta	yleisölle	välittyy.	Tiedän	Nufit-ta-
pahtuman	luonteesta	vain	sen,	mitä	järjestäjät	ovat	minulle	
kertoneet.	Mielikuvani	ohjelmasta	ja	väittelyistä	pohjautuvat	
lähinnä	kuulemiini	kertomuksiin	ystäviltäni	ja	muilta	tunte-
miltani	ihmisiltä,	jotka	intoilevat	filosofiasta	ja	ovat	käyneet	
tapahtumassa	vuosittain.	Tapahtuman	aikataulutus	ja	esiin-
tyjien	kutsuminen	oli	kesken	vielä	ilmettä	suunnitellessani	ja	
siksi	en	edes	kyennyt	ennakoimaan,	millainen	eri	ohjelma-
numeroiden	yhdistelmästä	syntyvä	tunnelma	tulisi	olemaan.	
Kokemus	tapahtuman	ilmapiiristä	on	muutenkin	hyvin	sub-
jektiivinen,	mutta	visuaalinen	ilme	vaikuttaa	kokemukseen	
erottamattomasti.	
En	ole	osallistunut	itse	tapahtuman	teeman	tai	ohjelman	

suunnitteluun,	mikä	luo	minulle	graafikkona	mielenkiintoi-
sen	ulottuvuuden	niiden	tulkintaan.	En	kuitenkaan	ajattele	
rooliani	tapahtuman	sisällöstä	irrallisena,	vaan	koen	roo-
lini	olevani	viestijän	lisäksi	myös	sisällöntuottaja.	Michael 
Rock	puhuu	blogikirjoituksessaan	Fuck content suunnitte-
lijan	vastuusta	tekemänsä	työn	sisällön	käsittelijänä.	Hän	
esittää,	että	graafisen	suunnittelijan	tehtävä	on	käyttää	
kaikkia	retorisia	työkalujaan	välittääkseen	näkemyksensä	
sisällön	luonteesta.	Hänen	mukaansa	työprosessin	tavoit-
teena	on	tiivistää	viesti	siitä,	”millaista	on	eläminen	tässä	
ajassa”.	(2x4,	Rock,	Fuck	Content	2009.)	Tällä	hän	vastus-
taa	esimerkiksi	kuuluisan	Crystal Goblet	-puheen	väitettä,	
jonka	mukaan	koristeellisuus	olisi	pois	sisällön	oikeanlai-
sesta	tulkinnasta	(Warde	1932,	1–3).	Nufit-ilmeen	tapauk-

sessa	tämä	oikeuttaa	protosurrealismin	käytön	ikään	kuin	
koristelevana	sekundaarisena	teemana	”humanistisen	ja	
henkisen	satiirin”	ohessa.	Oma	tehtäväni	graafikkona	on	
siis,	rajatun	tietämykseni	puitteissa,	koristella	tapahtumaa	
ja	sen	kautta	värittää	tapahtumasta	välittyvää	mielikuvaa. 
Tämän	myötä	koristeet	ovat	osa	tapahtuman	sisältöä	ja	
erottamaton	osa	yleisön	kokemusta.
Suunnitteluprosessin	perusmalli	esitetään	Catharine 

Slade-Brookingin	kirjassa	Creating a Brand Identity.	Hä-
nen	mukaansa	mallin	käyttäminen	auttaa	asiakastyössä	
muun	muassa	laatimaan	ajankäytön	arvion	sekä	esittä-
mään	tehdyn	taustatutkimuksen	yhteyden	lopputulok-
seen.	Slade-Brookingin	malli	jakautuu	kolmeentoista	
tasoon,	joiden	toiminnallisuuden	hän	tiivistää	neljään	vai-
heeseen.	Vapaasti	käännettynä	vaiheet	ovat:

tutkimus		suunnittelu		toteutus	testaus

(Slade-Brooking	2016,	76.)

Tässä	projektissa	en	pystynyt	noudattamaan	Slade-Broo-
kingin	mallin	mukaista	prosessia,	sillä	aikataulu	oli	siihen	
liian	tiukka.	Aloitin	työskentelyn	syyskuun	puolivälissä.	
Haastetta	aiheutti	erityisesti	se,	että	visuaalisen	ilmeen	
konseptin	takaraja	oli	jo	5.10.	ja	valmiiden	elementtien	
12.10.	Opinnäytetyön	palautus	taas	oli	vasta	4.12.,	joten	
ilmeen	täytyi	suunnitella	nopeasti	ja	vasta	sen	jälkeen	mi-
nulla	oli	kunnolla	aikaa	syventävälle	tutkimukselle.

Keskeisin	vaihe,	jota	en	pystynyt	prosessissa	toteutta-
maan	on	toteutusvaiheen	lopulle	sijoittuva	ilmeen	testaus	
ja	sen	pohjalta	tehdyt	muutokset.	Tätä	aukkoa	työn	ite-
roinnissa	pyrin	paikkaamaan	kyselemällä	opiskelutoverei-
deni	sekä	kandivalvojani	mielipiteitä	työn	eri	vaiheissa	ja	
valmiista	versiosta	lukioikäiseltä	veljeltäni,	joka	edustaa	
minulle	tapahtuman	ensisijaista	kohderyhmää.
Tiukan	aikataulun	takia	minun	täytyi	tehdä	suunnittelua	

tukeva	tutkimus	lyhyessä	ajassa	ja	mahdollisimman	syste-
maattisesti.	Olin	huomannut,	että	kirjoittaminen	on	minul-
le	hyvä	tapa	jalostaa	ajatuksia	ja	siksi	päädyin	käyttämään	
sitä	tukena	työskentelyssä	alusta	alkaen.	Tekstimuotoinen	
asioiden	käsittely	työprosessin	aikana	pakotti	minut	pe-
rustelemaan	tekemäni	valinnat,	mikä	helpotti	niiden	avaa-
mista	muille	sekä	latasi	graafisiin	elementteihin	merki-
tyksiä.	Intuitiivisten	ajatusten	työstäminen	kirjoittamisen	
avulla	auttoi	minua	etsimään	tehokkaasti	sopivaa	lähde-
materiaalia.	Olen	huomannut,	että	tavallisesti	visuaaliset	
moodboardit	ovat	johtaneet	muistiani	harhaan	ja	niiden	
käyttäminen	on	lukinnut	ajatukseni	kopioimaan	referens-
simateriaalia,	kuten	esimerkiksi	muita	visuaalisia	ilmeitä.	
Käyttämällä	kirjoittamista	menetelmänä	nojasin	työssä	
pitkälti	päässäni	jo	valmiiksi	oleviin	referensseihin	ja	si-
ten	kykenin	keskittymään	räätälöimään	nimenomaan	tälle	
kohderyhmälle	sopivan	ilmeen.	



Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Protosurrealistiset vaikutelmat

Syksyllä 2020

9/32

Akseli Manner

Nuorten filosofiatapahtuman visuaalinen ilme

2.4 Referenssit
Nuorille	suunnattujen	tuotteiden	visuaalinen	kenttä	on	vä-
rikäs,	eikä	varsinaisesti	noudata	yhtenäistä	kaavaa.	Seu-
raavaksi	kerron	lyhyesti	muutamista	visuaalisista	ilmeistä,	
jotka	sopivat	lukiolaiselle	kohderyhmälle	ja	ovat	tehneet	
vaikutuksen	myös	minuun.	Esimerkeillä	alustan	omaa	
pohdintaani	siitä,	mihin	Nufitin	ilme	sijoittuu	tällä	kentällä	
ja	miten	teen	ilmeestä	erottuvan.
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Nufit 2019.	Kahden	vuoden	takaisen	Nufitin	ilme	on	niin	
tuore,	että	monet	tapahtumassa	kävijät	todennäköisesti	
vielä	muistavat	sen.	Ilme	yhdistelee	oivaltavia	kuvituksia	
monipuoliseen	typografiaan.	Ilmeen	värit,	musta	ja	kel-
tainen,	henkivät	avaruutta,	mutta	toisaalta	mieleeni	tulee	
myös	kellastunut	paperi.	Kuvitusten	rakeiset	tekstuurit	
sekä	paljastetut	3D-polygonit	vievät	ajatukset	90-luvun	
tietokonegrafiikkoihin,	mikä	on	tyylillisessä	ristiriidassa	
otsikossa	käytetyn	oletettavasti	1700-luvun	antiikvakir-
jaintyypin	kanssa.	Eri	aikakausien	välinen	ristiriita	tekee	
mielestäni	ilmeestä	mielenkiintoisen.

AD	ja	graafinen	suunnittelu:	Anni Laser Tolvanen,	2018

VUM SYSTEM	on	Helsingin	katukuvaa	viimeisen	vuo-
den	aikana	värittänyt	visuaalinen	ilme.	Under the Brid-
ge	on	Ääniwalli-klubin	ja	Reaktor-yrityksen	järjestämä	
teknomusiikkitapahtuma,	jonka	kohderyhmää	ovat	nuoret	
kaupunkilaiset.	Ilmeen	selkeästi	60-luvun	psykedeliasta	
inspiroituneet	kuvitukset	tuntuvat	olevan	pikemmin	ko-
risteellisia,	kuin	tapahtuman	sisällöstä	viestiviä.	Toisaalta	
kokemus	teknomusiikista	on	kuulijoilleen	niin	korostu-
neen	subjektiivista,	että	taiteellinen	ote	ilmeen	suunnitte-
lussa	on	perusteltu.		

AD	ja	graafinen	suunnittelu:	Vilunki3000,	2019
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Improbatur-lehti.	Lukiolaisten	liiton	lehti	on	mielestäni	po-
sitiivinen	nosto	lukiolaisille	suunnatusta	viestinnästä	sekä	
järjestölehdestä.	Kannen	värikkyys	ja	leikkisä	typografia	
kannustavat	tutustumaan	sisältöön	paremmin.	Oma	mieli-
kuvani	lukiolaisille	osoitetusta	viestinnästä	on,	että	kaikki	
materiaali	on	puettu	kunnan	ilmeen	mukaisesti	ja	siksi	täl-
laiseen	harmaaseen	massaan	Improbatur	tuo	värikkyyttä.	
Lehti	on	ulospäin	ammattimaisen	näköinen	ja	henkii,	että	
sen	sisältö	on	tuotettu	lukiolaiselta	toiselle.

AD	ja	graafinen	suunnittelu:	Antti Kyrö,	kannen	kuvitus:	
Rakastaja Robert,	2020

Rewire 2019.	Visuaalinen	ilme	Haagissa	järjestetylle	mu-
siikkitapahtumalle.	Ilme	on	korostetun	kryptinen,	eikä	
aiheesta	tietämättömälle	paljasta	tapahtuman	sisällöstä	
paljon.	Tyylistä	voi	kuitenkin	tulkita,	että	kohderyhmää	
ovat	nuoret	kaupunkilaiset,	jotka	ovat	kiinnostuneita	ko-
keellisesta	elektronisesta	musiikista.	Nostan	Rewiren	
osaksi	tutkimusta,	sillä	ilmeen	kyky	yhdistellä	3D-kuvi-
tuksia	näyttävään	ja	luovasti	paritettuun	typografiaan	on	
minulle	ennennäkemätöntä	ja	jotain,	mistä	haluaisin	itse	
oppia.	Ilmeen	muita	elementtejä	ovat	paikoin	rikottu,	väri-
palkeilla	merkitty	hierarkkinen	gridi,	sekä	väriskaala,	joka	
lienee	innoittunut	2010-luvun	klubimusiikin	alakulttuurei-
den	visuaalisuudesta.	

AD	ja	graafinen	suunnittelu:	Anja Kaiser	ja 
 Jim Kuehnel,	2018–2019



Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Protosurrealistiset vaikutelmat

Syksyllä 2020

12/32

Akseli Manner

Nuorten filosofiatapahtuman visuaalinen ilme

Edellä	mainitsemistani	esimerkeistä	kolme	ensimmäistä	
osoittavat,	että	suomalaisille	nuorelle	kuluttajakunnalle	
osoitetut	visuaaliset	ilmeet	voivat	olla	hyvinkin	värikkäitä	
ja	tyylillisesti	kokeilevia.	Kaikki	neljä	esimerkkityötä	ovat	
visuaalisesti	runsaita	ja	niiden	pienimmätkin	yksityiskoh-
dat	houkuttelevat	pohtimaan	merkitystään.	Esimerkki-
töiden	kaltainen	yksityiskohtien	paljous	ja	niiden	luoma	
tilallisuuden	tunne,	on	jotain	mitä	pyrin	tuomaan	vuoden	
2021	Nufit-ilmeeseen.	Uskon	että	lukioikäiselle	kohde-
ryhmälle	suunniteltu	ilme	on	vahva,	jos	se	pysäyttää	tutki-
maan,	eikä	koko	viesti	paljastu	kerralla.	
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3 Nufit 2021
Tässä	tutkimuksen	osassa	kerron	suunnittelemistani	vi-
suaalisen	ilmeen	elementeistä,	jotka	olen	jaotellut	kol-
meen	eri	ryhmään	ja	kunkin	oman	alaotsikkonsa	alle:	
sommittelu,	typografia	sekä	kuvitus.	Rajaan	prosessin	ku-
vauksesta	pois	animaatioiden	liikkeen	tarkemman	kuva-
uksen.

NU
OR
TE
N 
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SO
FI
AT
AP
AH
TU
MA

PAASITORNISSA

15.––– 16.1.2021

Tapahtuman
valmis juliste
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3.1 Produktion aloitus
Aloitin	työprosessin	lokakuun	alussa	olleen	työryhmän	
kokouksen	jälkeen.	Minulle	oli	kokouksessa	varattu	aikaa	
haastatella	työryhmän	jäseniä	siitä,	mitä	he	odottavat	ta-
pahtuman	visuaaliselta	ilmeeltä.	Laadin	Nufit-työryhmälle	
tekemäni	haastattelun	pohjalta	tukisanalistan,	jonka	pe-
rusteella	aloin	jäsennellä	kokonaisuutta.	Haastattelusta	
tulkitsemani	suunnittelun	kriteerit	olivat:	iloinen, erottuva, 
moderni, humaani, absurdi, asiantunteva, monimutkainen, 
ristiriitainen sekä hallitun kaoottinen.
Hyväksytin	nämä	kriteerit	seuraavassa	kokouksessa	työ-

ryhmällä	ja	jaoin	niiden	toteuttamisen	vastuun	ilmeen	ele-
menteille	kuvan	osoittamalla	tavalla.

Muistikirjamerkintä, 
jonka avulla jäsentelin 

tukisanalistaa
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3.2  Sommittelu
Visuaalinen	ilme	on	jaettu	kolmeen	päällekkäiseen	ta-
soon,	jotka	noudattavat	keskenään	eri	sääntöjä.	Jokainen	
taso	on	väritetty	yksivärisesti,	mikä	auttaa	erottamaan	
tasot	toisistaan.	Kuvitukset	ja	niiden	tausta	sekä	ilmeen	
typografia	ovat	muotokieleltään	suuressa	ristiriidassa,	
minkä	tarkoituksena	on	tuottaa	kummastusta	sekä	luoda	
epäjärjestystä.	Ilmeen	elementit	ovat	keskenään	melko	
tasa-arvoisia,	mitä	pidän	keskeisenä	piirteenä	hallitulle	
kaaokselle,	johon	pyrin	tässä	työssä.	Sommittelu	näyttää	
ensi	vilkaisulla	järjestelmättömältä	ja	tasaisen	sotkuiselta.	
Vasta	hetken	tutkimisen	jälkeen	tasot	alkavat	hahmottua.
	 Alimmalla	tasolla	olevat	keltaiset	väripinnat	muodos-

tavat	ilmeen	taustan.	Taso	on	jaettu	neljään	osioon,	jot-
ka	jakavat	ylempiä	tasoja	lokeromaisesti.	Nelijakoisessa	
pystysuorassa	sommitelmassa	voi	nähdä	viitteitä	kes-
kiaikaisiin	sukuvaakunoihin,	joissa	eri	sukujen	symbolit	
yhdistyvät.	Tässä	tapauksessa	vaakunamaista	illuusiota	
vahvistavat	seuraavan	tason	kaksi	protosurrealistisesta	
tyylistä	kopioitua	otusta,	jotka	sijoittuvat	toisiinsa	nähden	
diagonaalisesti,	rikkoen	väritasojen	luomaa	staattista	vai-
kutelmaa.	Otusten	lisäksi	tasolla	leijailee	myös	pilviä,	jot-
ka	johdattavat	mielikuvan	taivaaseen	ja	henkisyyteen	sekä	
suorakulmioita,	jotka	liukuvat	ilmeen	reunojen	ulkopuolel-
le.	Nämä	elementit	luovat	sommitteluun	rekonstruktiivista	
vaikutelmaa,	joka	lisää	liikkeen	tuntua.

Tekstitaso
- otsikko
- tapahtuman tiedot
- ympyrät

Kuvitustaso
- protosurrealistiset hahmot
- pilvet

Tausta
- keltaiset väripinnat
- suorakulmiot
- Nufit2021-logo
- perinteinen Nufit-logo



Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Protosurrealistiset vaikutelmat

Syksyllä 2020

16/32

Akseli Manner

Nuorten filosofiatapahtuman visuaalinen ilme

Kuvan	päällimmäiseksi	asetettu	typografinen	taso	on	
asetettu	gridiin	ja	se	poikkeaa	sekä	väreineen,	että	kapei-
ne	muotoineen	alemmista	tasoista.	Typografia	on	luon-
teeltaan	tarkoitetusti	päälle	liimattu,	mikä	korostaa	vaiku-
telmaa	siitä,	että	tasot	edustavat	eri	aikakausia.	Tasoittain	
toisistaan	eriävät	gridijärjestelmät	kulkevat	ristiin,	mutta	
keskustelevat	silti	kohdissa,	joissa	taustan,	kuvitusten	ja	
tekstin	rajapintaa	hämärretään.	Tällä	pyrin	korostamaan	
tasojen	aikakausien	(myöhäinen	keskiaika	ja	nykyaika)	vä-
listä	kontrastia,	mutta	toisaalta	taitto	kannustaa	kiinnittä-
mään	huomiota	myös	niiden	yhtenevyyksiin.	

 Edellä	mainitut	asioiden	perusteella	visuaalisen	il-
meen	sommittelu	tekee	siitä	”hallitun	kaoottisen”.	”Iloi-
suutta”	sen	sijaan	pyrin	tuomaan	esiin	väreissä	sekä	
liikkeessä.	Ilmeen	taustan	väripalkit	ovat	keltaisia,	joka	
edustaa	pirteyttä	ja	leikkisyyttä.	Koska	väripinnat	on	jaet-
tu	vaakunamaiseen	muodostelmaan,	tulee	sävystä	mie-
leen	myös	heraldinen	kulta.	Kullan	mielletään	perintei-
sesti	värinä	edustavan	kunniaa	ja	luotettavuutta	(Pohjola	
2003,	136).	Päädyin	jättämään	taustan	valkoiseksi,	jotta	
elementit	erottuisivat	sitä	vasten	selkeästi.	Paperin	värillä	
haluan	myös	korostaa	traditionalistista	lähestymistapaa,	
joka	yhdistyy	aatteellisesti	Typografia-luvun	kalligrafisiin	
tutkimuksiini.

Otsikko mukailee osin ym-
pyröiden määrittämää gridiä 
(punainen), mutta linjautuu 
taustatason keltaisen väri-
pintojen kanssa. Diagonaa-
liset linjat (vihreä) rikkovat 
staattista vaikutelmaa.
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3.3 Typografia
Visuaalisen	ilmeen	typografiaan	kuuluu	kolme	logoa,	lei-
pätekstin	otsikkotyyppi	ja	leipätekstileikkaus	vahvennuk-
sineen	sekä	kallistusmuotoineen.	Jokaisella	logolla	on	
oma	tehtävänsä.
Vaihtoehtoisesti	nämä	elementit	voi	nähdä	yhtenä	lo-

gona,	joka	tiivistää	brändin	viestin	ja	jonka	osia	voi	myös 
käyttää	joustavasti	toisistaan	erillään.	Tekstielementeillä	
pyrin	tuomaan	työhön	muodon	ja	sisällön	ristiriitaa,	joka	
sopii	Nufitin	äänensävyyn.	Typografisten	elementtien	luo-
minen	oli	todellinen	kokeilun	ja	kymmenien	eri	versioiden	
summa.	 ”Voi pyhä yksinkertaisuus!” -otsikko:	on	tapahtuman	

otsikko.	Se	tuottaa	ilmeeseen	monimutkaisuutta.

Nufit 2021 -logo:	ohjailee	teemaa	keskiajalle	ja	renes-
sanssiin.	Logo	viestii	asiantuntevuudesta.

Perinteinen Nufit-logo:	Tuomas	Kortteisen	vuonna	2011	
piirtämä	logo	lisää	tunnistettavuutta	ja	sitoo	ilmettä	yh-
teen	edellisten	vuosien	tapahtumien	kanssa.
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3.3.1 Otsikko

Vaikka	visuaalisen	ilmeen	hallitun	kaaoksen	osat	ovat	
keskenään	melko	tasa-arvoisia,	nousee	”päälle	liimattu”	
tekstitaso	muiden	yli.	Tason	ultramariinin	väri	sekä	suuri	
koko	saavat	huomion	kiinnittymään	itseensä	ensimmäi-
seksi.	”Voi	pyhä	yksinkertaisuus!”	on	osoitus	typografisis-
ta	haasteista,	jotka	liittyvät	suomen	kieleen.	Sanat	ovat	
pitkiä	ja	yleisimmin	toistuvissa	kirjaimissa	(a,	i,	t	ja	n)	ei	
ole	ylä-	tai	alapidennyksiä	(Vahvike.fi,	4.12.2020).	Tästä	
syystä	suomenkielinen	teksti	näyttää	usein	tasapaksulta	
ja	jaksottomalta.	Ä:n	Ja	Ö:n	päällä	olevat	pisteet	sentään	
luovat	kielen	kirjoitusasuun	hieman	persoonallisuutta,	
mutta	niitäkään	ei	tässä	otsikossa	ole	kuin	yksi	parillinen.	
Tämän	lisäksi	erityistä	haastetta	tuottii	”suus”-tavun	sym-
metrisyys.	Se	uhkasi	tehdä	otsikosta	erityisen	staattisen.
Siinä,	missä	ilmeen	muut	elementit	johdattelevat	tee-

maa	suoraviivaisesti	protosurrealismiin,	kommentoi	otsi-
kon	muotoilu	nykyaikaa.	Ajatuksenani	oli	korostaa	otsikon	
pituutta	ja	typografista	kömpelyyttä	niin	paljon	kuin	pys-
tyn,	jättäen	silti	alempien	tasojen	elementit	näkyviin.	Tällä	
tavoittelin	tiettyä	muodon	ja	sisällön	ristiriitaa,	joka	alle-
viivaisi	satiirisesti	inhimillistä	erehtyväisyyttä,	sillä	moni	
voisi	pitää	lähtökohtaisesti	perusteettomana	ratkaisuna	
levittää	otsikko	näin	suurikokoisena	kuvitusten	päälle.	
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Piirsin	otsikon	kirjainten	rangat	kirjainmuotoilija		Riccardo 
Oloccon Brevier-kirjaintyypin	pohjalta	(ylempi	kuva).	Toin	
otsikkoon	liikkeen	tuntua	kallistamalla	jokaiselta	riviltä	
yhden	kirjaimen	mukailemaan	oblique-muotoa	(alem-
pi	kuva).	Näin	ollen	sain	rikottua	suorakulmaisen	gridin	
staattisuutta	luomalla	päälle	diagonaalisia	linjoja.	Kirjain-
ten	toistuvuuden	mukanaan	tuoman	ongelman	korjasin	
muokkaamalla	joitain	rankoja	suhteettoman	leveiksi,	mikä	
toi	kirjaimiin	lisää	huumoria.
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Lopuksi	lisäsin	tasolle	ympyröitä	täyttämään	gridin	tyh-
jiä	koloja	tekemäni	luonnoksen	innoittamana.	Ympyröiden	
merkitys	on	koristeellinen	ja	ne	voi	nähdä	myös	esimer-
kiksi	”nastoina”,	joilla	päällimmäinen	taso	on	kiinnitetty	
alempien	päälle.
Yksi	ilmeen	keskeinen	periaate	on,	että	ympyrät	leviävät	

kaikissa	medioissa	koko	kuvapinnan	päälle	sivuten	sen	
reunoja.	Tämä	oli	ratkaisuni	siihen,	etten	vielä	työn	teko-
vaiheessa	tiennyt	tarkalleen	mihin	kaikkiin	medioihin	il-
mettä	sovelletaan.	Ympyröiden	määrittämä	joustavan	ko-
koinen	gridi	on	taipuisa	kaiken	muotoisille	alustoille.

Käsiohjelmassa	käytettävän	leipätekstin	kirjaintyyppi	
on	kirjainmuotoilija	Teo Tuomisen suunnittelema	Source 
Code Pro,	joka	mukailee	selkeäpiirteisyydessään	otsikon	
tasapaksuja	suoria	linjoja.

Ilmeen elementit sovellettuna
verkkobannerissa
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3.3.2 Nufit2021-logo

Tiesin	heti	tapahtuman	teeman	kuullessani,	että	haluan	
luoda	ilmeeseen	jotain	1500-luvun	kalligrafiasta	inspiroi-
tunutta.	Logotekstauksen	tyylin	määritteleminen	osoit-
tautui	kuitenkin	yllättävän	vaikeaksi,	sillä	1500-luku	on	
eurooppalaisen	typografisen	tyylin	suuri	siirtymävaihe.	
Tuolloin	monin	paikoin	Euroopassa	siirryttiin	goottilai-
sesta	kirjaintyylistä	käyttämään	renessanssiantiikvoja.	
Ensimmäiset	renessanssiantiikvat	piirrettiin	Italiassa	jo	
1400-luvun	alulla,	mutta	on	epäselvää,	miten	kauan	kes-
ti,	että	ne	levisivät	myös	Alppien	pohjoispuolelle.	(Itkonen	
2003,	29.)
Päädyin	kysymään	asiasta	typografian	tutkija	Markus 

Itkoselta,	joka	vahvisti	epäilyni,	ettei	antiikvoja	todennä-
köisesti	käytetty	vielä	1500-luvun	Hollannissa.	Sen	si-
jaan	hän	nosti	esiin	goottilaisen	Rotundan,	joka	1400-	ja	
1500-luvun	vaihteessa	levisi	etenkin	Saksan	alueella	no-
peasti.	Itkonen	uskoi	Rotundan	tuona	aikana	levinneen	
myös	Hollantiin.	(Itkonen,	haastattelu.)

Ensimmäiset leveän terän luonnok-
set, joiden pohjalta päädyin piirtä-
mään lopullisen logon
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Rotunda on pyöreä goottilainen 
kirjaintyyppi. Pystysuorien vetojen 
tylppien päätteiden vuoksi rotun-
dakirjaimia käytetään usein inspi-
raationa ”puoliksi goottilaisiin” 
typografiatöihin. (Nesbitt, 45).
Kuva: Nesbitt, Alexander 1950

Hylätty Rotundasta inspiroitu-
nut luonnos, jonka piirsin ilman 
apuviivoja tuodakseni mukaan 

lisää omaa ilmaisua
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Nufit2021-logon	piirtäminen	tuotti	eniten	hapuilua	il-
meen	suunnitteluprosessissa.	Kompastuin	monessa	vai-
heessa	omaan	tarpeeseeni	todistella	kirjainten	vektori-
muotoiluun	tarkoitetun	Glyphs-ohjelman	käyttötaitojani	
ja	piirrokset	olivat	sen	mukaisesti	hyvin	monimutkaisia.	
Ottaen	huomioon,	että	tämän	logon	on	tarkoitus	johda-
tella	ajatukset	keskiajalle,	tuli	monista	kokeiluistani	aivan	
liian	teknologisen	näköisiä	ja	suorastaan	lukukelvotto-
mia.	Tämä	yksittäinen	vaihe	lienee	lopulta	ollut	minulle	
kaikkein	opettavaisin,	sillä	jouduin	keksimään	monia	eri	
ratkaisuja	keskeneräisten	otsikoiden	ja	kuvitusten	yhdis-
tämiseksi.	Sen	myötä	päädyin	myös	harjoittelemaan	kal-
ligrafiaa	leveällä	terällä,	mitä	en	ollut	aikaisemmin	tehnyt.

Luonnoksia Glyphs-ohjelman 
muokkausnäkymässä
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Lokakuun	alussa	esittelin	ilmeen	konseptin	työryhmäl-
le	muun	muassa	tällaisen	julisteen	kanssa	(kuva	oikeal-
la).	Kuvitus	ja	otsikko	olivat	niin	irrallaan	toisistaan	täs-
sä	vaiheessa,	että	työssä	eteneminen	tuntui	hitaalta	ja	
pysähteli	jatkuvasti	raskaiden	elementtien	sommittelun	
haasteeseen.	Pian	konseptin	esittelyn	jälkeen	päädyinkin	
hylkäämään	”scifi-logon”,	jota	en	millään	saanut	istutet-
tua	ilmeeseen.	Sen	sijaan	päädyin	käyttämään	kaikkein	
ensimmäistä	logoaihiota,	joka	on	kuin	palikkamainen	mal-
linnus	Rotundasta	ja	leikittelee	suorien	ja	aaltoilevien	lin-
jojen	välillä.	En	ole	logoon	täysin	tyytyväinen,	etenkin	kun	
työprosessin	aikana	oma	typografinen	ajatteluni	kehittyi	
nopeasti.	Myös	n:nän	gemenan	omituinen	pääte	on	saanut	
huomautuksia	siitä,	että	sen	saattaa	sekoittaa	versaali-B:-
hen,	tai	saksan	kielen	ß-merkkiin.	

Tässä vaiheessa yritin tuoda ilmee-
seen selkeyttä erottamalla tekstisi-

sällön taustasta tekstinauhoilla.

Nufit2021-logon lopullinen muoto. 
N:nän gemenan jatke keskustelee f:än 
ykäpidennyksen kanssa, mutta tekee 
muodosta vaikeaselkoisemman
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3.4 Kuvitukset
Kuvitussarjan	tehtävä	on	johdattaa	katsojan	katsetta	ja	
pysäyttää	pohtimaan.	Kuvitukset	ovat	surrealistisia,	mutta	
silti	ihmismäisin	osa	ilmettä.
Alun	perin	suunnittelin	tekeväni	sarjan	omia	allegorioita	

mukaillen	protosurrealistista	tyyliä	ja	kommentoida	niillä	
nykypäivän	tapahtumia.	Päädyin	kuitenkin	toisintamaan	
elementtejä	suoraan	Boschin	ja	Brueghelin	maalauksis-
ta,	sillä	koin	että	on	kiinnostavampi	ajatus	tutkia,	miten	
1500-luvun	allegoriat	suhtautuvat	nykyaikaan	ja	että	on	
selkeää	pitää	teema	renessanssissa.	Lähtökohtanani	oli,	
että	kuvitukset	voisivat	aiheuttaa	tarkastelijassa	hämmen-
nystä	tai	löytämisen	riemua.	
	 Kuvitusaiheet	valitsin	tutkimalla	muutamia	Boschin	

ja	Brueghelin	teoksia	ja	etsimällä	niistä	kiinnostavia	yksi-
tyiskohtia.	Kriteereinä	kuvitusten	valinnalle	oli,	että	aiheet	
huvittaisivat	minua	intuitiivisesti	ja	niiden	muoto	sopisi	
julisteen	keskelle.	Tämän	lisäksi	puutteelliset	3D-taitoni	
ohjasivat	minua	etsimään	objekteja,	jotka	ovat	joko	geo-
metrisia,	tai	sellaisia,	jotka	löytäisin	jostain	valmiiksi	la-
taamastani	3D-kirjastosta.	
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Bosch	–	the	Garden	of	Earthly	Delights.	Valitsemani	yk-
sityiskohta	on	triptyykin	helvettiä	kuvaavan	osan	alareu-
nassa.	Taistelun	keskellä	irronnut	siunausasennossa	ku-
vattu	käsi,	joka	tasapainottelee	arpakuutiota	keskisormen	
päässä.	Totesin	että	saman	mielikuvan	uhkapelaamisesta	
aiheutuvasta	verisestä	rangaistuksesta	saa	luotua	myös	il-
man	kämmenestä	sojottavaa	veistä,	sillä	käsi	on	katkaistu	
irti	ruumistaan.	Vaikka	väkivaltainen	aspekti	ei	lopullisesta	
piirroksesta	kävisikään	ilmi,	on	kirkon	ja	uhkapelaamisen	
välinen	konflikti	kuvassa	silti	ilmeinen.

Keskeneräinen kuvitus 3D-mal-
linnusohjelma Cinema4D:n 
muokkausnäkymässä

Valmis kuvitus mustalla taus-
talla. Monissa sovellutuksissa 
päädyin poistamaan kuvituk-

sesta myös arpakuution
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Peter	Brueghel	vanhempi	–	the	Land	of	Cocaigne.	Ku-
vassa	osittain	syöty	kananmuna	on	kasvattanut	itselleen	
jalat	ja	joutuu	hapuilemaan	tasapainoa,	sillä	veitsi	painaa	
sitä	maahan	toisella	reunalla.	Kuva	on	koominen	ja	sen	voi	
nähdä	myös	kanojen	tehotuotantoa	vastustavana	kannan-
ottona.	Tässäkin	tapauksessa	päädyin	poistamaan	kuvas-
sa	olevan	veitsen,	sillä	totesin	ettei	se	varsinaisesti	lisää	
mielikuvaan	mitään,	vaan	pikemmin	aiheuttaa	haasteita	
taitossa.
Kuvitussarja	on	työssä	lopulta	pienemmässä	roolissa,	

kuin	olin	alun	perin	suunnitellut.	Kuvien	pieni	koko	ju-
listeessa	on	toisaalta	perusteltu,	sillä	ne	edustavat	tä-
ten	samanlaisia	yksityiskohtia,	kuin	protosurrealistisissa	
teoksissa.	Silti	ne	jäivät	esikuviaan	elottomammiksi,	kun	
latistin	niiden	värityksen	kahteen	sävyyn,	joista	toinen	on	
taustan	tavoin	valkoinen.	Näin	tässä	vaiheessa	ainoana	
mahdollisuutena	pitää	värityksen	matalakontrastisena,	
sillä	se	veisi	muuten	liikaa	huomiota	otsikolta.
Alkaessani	suunnitella	kuvituksia,	minulle	oli	vielä	epä-

selvää,	millä	tavoin	soveltaisin	niitä	animaatioissa.	Pää-
dyin	muotoilemaan	objektit	kolmiulotteisina,	sillä	kol-
miulotteisuus	ja	polygonit	lisäävät	kuvien	muokattavuutta	
ohjelman	sisällä.	Käytännössä	3D-grafiikka	on	usein	
esittävää	ja	siksi	se	oli	minulle	helppo	valinta,	kun	en	vielä	
ollut	päättänyt	mihin	suuntaan	aioin	kuvitusta	viedä.	Täl-
lainen	menettely	on	osittain	vastoin	periaatteitani,	sillä	en	
haluaisi	antaa	työvälineiden	johdatella	tekemistäni,	vaan	
pitää	täyden	vastuun	suunnittelusta	itselläni.
Animointivaiheessa	päädyin	lopulta	ratkaisuun,	jossa	

kuvitusobjektien	osat	eivät	liiku	lainkaan,	mutta	objektit	
itse	pyörivät	pystyakselinsa	ympäri.	Tasavärisyys	yhdis-
tettynä	yksinkertaiseen	pyörivään	liikkeeseen	tuo	itselleni	
mieleen	3D-skannauksen	ja	jonkinlaisen	monitorin,	jonka	

Omassa versiossani munahah-
mosta sille on kasvanut pari ih-
misen jalkoja.
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läpi	kuvaa	tarkkaillaan.	Jälkikäteen	ajateltuna	pidän	lais-
kana	valintaa	pitää	objektit	staattisena.	Pyörivä	liike	voi	
itsessään	olla	mielenkiintoinen,	mutta	myös	niin	helppo	
toteuttaa,	että	se	voi	vähentää	kuvitusten	uskottavuutta.
Kuvitukset	eivät	siis	ole	se	ensimmäinen	huomionkiin-

nittäjä,	jollaiseksi	olin	ne	tarkoittanut.	Lopullisessa	il-
meessä	ne	ovat	pikemmin	koristeellisia	pakansekoittajia,	

Kuvia kolmivaiheisesta mainosani-
maatiosta, jossa olen valjastanut 
ilmeen elementit liikkumaan.  

Tässä yhteydessä jätin arpakuution 
osaksi kuvitusta, sillä se sopi mie-
lestäni neliöformaattiin. 

jotka	ovat	esittävämpiä	kuin	ilmeen	muut	elementit,	mut-
ta	toisaalta	surrealistisen	hämmentäviä.	Ne	johdattavat	
ajatukset	keskiajalle	ja	tarjoavat	enemmän	kysymyksiä	
kuin	vastauksia.
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Tässä	luvussa	arvioin	työtäni	ja	peilaan	sitä	asettamaa-
ni	tutkimuskysymykseen.	Pohdin	myös,	miten	työryhmän	
yhteydenpidon	haasteet	vaikuttivat	lopputulokseen	ja	
käyn	läpi	erilaisia	vaihtoehtoja	käyttää	työssä	tekemääni	
tutkimusta	tulevissa	produktioissa.

Tavoitteenani	oli	tuoda	protosurrealistisia	elementtejä	ny-
kyaikaiseen	tapahtumailmeeseen.	Bosch	ja	Brueghel	pyr-
kivät	protosurrealistissa	teoksissaan	tuomaan	näkyväksi	
aikansa	käytänteitä	kohdistamalla	katsojan	huomion	nii-
hin	järjenvastaisilla	otuksilla.	Työssä	tekemäni	ratkaisu	on	
lainata	ilmeeseen	elementtejä	Boschin	ja	Brueghelin	teok-
sista	luottaen	siihen,	että	ne	vavahduttavat	nykyaikaista	
yleisöä.	Kuvittamani	hahmot	ovat	itsessään	protosurrea-
listisia,	ja	pelkästään	ajatus	siitä,	että	ne	on	tuotu	osaksi	
nykyaikaista	tapahtumailmettä,	on	Boschin	ja	Brueghe-
lin	hengessä	yllättävä	ja	omituinen.	Tähän	oman	lisänsä	
tuovat	vielä	ilmeen	typografiset	elementit,	jotka	eivät	ole	
tyypillisiä	muille	lukiolaisille	suunnatuille	visuaalisille	il-
meille.
Minulle	painotettiin	työn	alusta	alkaen,	että	minulla	on	

työhön	vapaat	kädet	taiteellisesti.	Nufitin	edellisten	vuo-
sien	ilmeet	ovat	olleet	niin	kokeellisia,	että	näin	työn	mah-
dollisuutena	kokeilla	rajoja.	Täydellinen	vapaus	ei	kuiten-
kaan	ollut	pelkästään	hyvä	asia.	Koska	tapahtuman	on	

määrä	olla	vasta	ensi	vuoden	puolella,	ei	työryhmä	voinut	
keskittyä	tapahtuman	suunnitteluun	kanssani	samaan	ai-
kaan.	Tämä	näkyi	siinä,	että	heiltä	oli	vaikeaa	saada	palau-
tetta	työn	eri	vaiheissa.	Etenkin	kun	yhteydenpito	tapahtui	
pääosin	sähköpostitse,	joidenkin	asioiden	varmistaminen	
oli	haastavaa.	Käytännössä	sain	kaiken	palautteen	työstä	
yhdeltä	työryhmän	jäseneltä,	jolle	esittelin	työn	vaihei-
ta	videopuhelupalvelu	Zoomin	kautta.	Työryhmän	käyt-
tämässä	Facebook-ryhmässä	ehdotukseni	ei	muutamia	
tykkäyksiä	lukuun	ottamatta	saanut	kommentteja	ja	siksi	
minulle	jäi	epäselväksi,	vastaako	visuaalinen	ilme	koko	
työryhmän	odotuksia.
	 Koska	Nufitin	visuaalista	ilmettä	ei	ollut	aikataulusyis-

tä	mahdollista	testata,	en	tässä	vaiheessa	pysty	arvioi-
maan	sitä	objektiivisesti.	Mahdollinen	jatkotutkimusaihe	
työlle	olisi	protosurrealistisin	opein	kuvittaa	omia	nykyai-
kaisia	allegorioita,	sillä	pidin	tätä	vaihtoehtona	työn	kuvi-
tuksille.	Aion	myös	jatkaa	goottilaisten	kirjaintyyppien	tut-
kimusta	ja	pohtia,	mikä	niiden	paikka	on	nykyajassa.

4 Lopputulos ja Reflektio
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Kokeilin	työssä	useampia	itselleni	uusia	työvälineitä,	ku-
ten	kalligrafiaan	pohjautuvaa	logosuunnittelua	sekä	aja-
tusten	työstämistä	kirjoittamalla.	Näitä	työskentelytapoja 
käyttämällä	sain	tuotettua	itselleni	uudenlaista	jälkeä.
Kirjoittamisen	ansiosta	etenin	tässä	työssä	paljon	jär-

jestelmällisemmin	kuin	aiemmissa	suunnittelutöissäni.	
Työvaiheiden	avaaminen	ja	perusteleminen	kirjallisesti	
auttoi	minua	jäsentelemään	prosessia,	joka	taas	toi	itse-
varmuutta	työn	esittelytilanteissa.	Aion	kehittää	pidem-
mälle	kirjoittamiseen	tukeutuvaa	työskentelytapaa,	sillä	
tekstin	tuottaminen	on	vahvasti	sidoksissa	typografiaan.	
Sivusin	alaluvussa	2.3	”Tapahtumailmeiden	suunnitte-
lusta”	1930-luvulta	tähän	päivään	jatkunutta	keskustelua	
typografian	koristeellisuudesta	ja	sen	suhteesta	viesti-
vyyteen.	Haluaisin	muodostaa	tähän	keskusteluun	oman	
nykypäivään	peilattavan	mielipiteeni	ja	aion	siksi	perehtyä	
enemmän	viime	vuosisadan	typografien	ajatuksiin.
	 Produktion	valmistuttua	suhtaudun	lopputulokseen	

hyvin	kaksijakoisesti.	Ensinnäkin	olen	hyvin	tyytyväinen	
huomatessani,	miten	yhtäjaksoisesti	kykenin	keskitty-
mään	yhteen	työhön	muutaman	kuukauden	ajan	lähes	
päivittäin,	eivätkä	ajatukseni	harhailleet	tänä	aikana	liikaa	
muihin	töihin.	Jo	produktion	alussa	aloittamani	järjestel-
mällinen	ajatusten	kirjaaminen	ylös	ja	niiden	avaaminen,	
auttoi	minut	oikeille	uomille	nopeasti	ja	pystyin	heti	luo-
maan	suuntaviivoja	produktiolle.	Opinnäytetyö	on	näyte	
itselleni	siitä,	että	pystyn	työskentelemään	määrätietoi-
sesti,	kun	toimeksianto	on	inspiroiva	ja	luotan	intuitiivisiin	
ideoihini.	

Suunnittelemaani	Nufitin	visuaalista	ilmettä	katsoessa	
ajatukseni	ovat	ristiriitaisia.	Julisteen	jokaisessa	elemen-
tissä	on	jotain,	minkä	haluaisin	tehdä	uudestaan.	Tämä	
on	ehkä	osin	selitettävissä	sillä,	miten	lyhyt	aika	minulla	
oli	työstää	ilmettä.	Toisaalta	muistan	hetken,	jolloin	saa-
tuani	ilmeen	konseptin	valmiiksi,	tunsin	ylpeyttä	sekä	var-
muutta	siitä,	ettei	minulla	ole	enää	siihen	lisättävää.	En	
halua	väheksyä	prosessini	merkitystä,	sillä	sen	vaiheet	
ovat	huolella	punnittuja.	Ilmeessä	tekemäni	valinnat	on	
perusteltu	tutkielmassa	ja	sen	mukaisesti	ne	ovat	puolus-
tettavia.	Todennäköisesti	jos	nyt	aloittaisin	työskentelyn	
uudestaan,	tulisi	ilmeestä	täysin	erilainen.	Kenties	siinä	
tapauksessa	alkaisin	sittenkin	maalailla	omia	nykyaikaisia	
allegorioita,	valitsisin	keskiaikaisen	synkät	värit	ja	suosi-
sin	mahdollisimman	luettavaa	typografiaa.	Tämänkin	työn	
jälkeen	Boschin	ja	Brueghelin	tuotannosta	tullaan	teke-
mään	vielä	lukemattomia	eri	tulkintoja,	mutta	heidän	hu-
manistinen	ja	henkinen	satiirinsa	tuskin	lakkaa	koskaan	
kummastuttamasta.
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