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Tässä opinnäytetyössä kerron lehtikonseptin suunnittelemisesta.
Kuvaan suunnittelua varten tehtyä tutkimustyötä, itse työprosessia
ja lopuksi esittelen Catalog-nimisen lehtikonseptini dummy-version.
Käyn läpi yksityiskohtaisesti konseptinluomisen eri vaiheet ja minkälaisena itse koin prosessin. Lopuksi pohdin lehtikenttääyleisesti
ja sitä, olisiko suunnittelemani konsepti toteutettavissa. Tutkielmassani käyn läpi
seuraavat asiat:
1

Miksi valitsin juuri lehtikonseptin suunnittelun,

2

eritoten harrastelehden

2 Minkälaisia olemassaolevia lehtiä käytin
2

huonoina esimerkkeinä (lähtökohdat)

3

Minkälaisia olemassaolevia lehtiä käytin hyvinä

2

esimerkkeinä (benchmark)

4

Kerron metodeista, joita käytin tutkimustyöhön

5

Esittelen tutkimuksen tulokset

6 Esittelen suunnitelemani konseptin
7

Perustelen produktioni valinnat tutkimustyöllä

Työskentelytapojani ovat olleet kenttätutkimus (lehtihyllyjen tutkiminen),
artikkelien lukeminen, muistiinpanojen sekä työskentelypäiväkirjan pitäminen, opinnäytetyön ohjaajan Liisa Karttusen tapaamiset, benchmarking ja
referenssien valitseminen, ideoinnin dokumentointi ja teemoittain järjestely
sekä oman lehtikonseptini jatkuva viilaus ja iterointi. Haastattelin Bonnier
Publications Oy:n Design Director Tuomas Jääskeläistä referenssilehtien
valitsemisesta ja SSAW-lehden Art Director Timo Ilolaa lehtikentän erottumisen keinoista. Lisäksi olen pyytänyt palautetta produktion eri vaiheista
muotoilija-kollegoiltani, joista jokainen on päässyt kommentoimaan omaan
erikoisosaamiseensa liittyvää suunnitteluprosessia.
Olen ollut Bonnier Publications Oy:lla töissä graafisena suunnittelijana 1,5
vuotta. Minut voi luokitella lehtien suurkuluttajaksi, vaikka en ole yhdenkään
kestotilaaja. Olen visuaalinen ja satunnainen kuluttaja, joka etsii laadukkailta
tuntuvia lehtiä. Laadukkuuden ja mielenkiintoisuuden taas määrittävät kohdallani erottuvuus — tapa, jolla lehti tarkastelee aihepiiriään — ja ennen kaikkea
ulkoasu. Lehtien suunnittelussa minua kiehtoo tiettyyn formaattiin sitoutuminen, toistuvuus ja kerta toisensa jälkeen itsensä haastaminen ja syventyminen.
Jokaisen lehden kohdalla voi oppia vielä hitusen enemmän kyseisen julkaisun
aihepiiristä ja tuon ymmärryksen kautta myös pyrkiä entistä hioutuneempiin
taitollisiin ratkaisuihin.
Miksi siis harrastelehti, vaikka olen naistenlehdessä töissä? Juuri siksi.
Sasu Haanpää tutki Aalto yliopistolle tekemässään maisterin opinnäytteessä
Art Directorien motiiveja luoda independent-lehtiä päivätöidensä ohella.
Hänen mukaansa itsensä toteuttaminen ja luova ilmaisu harvoin kohtaa kysyntää kaupallisissa lehdissä, joissa ilmoittajat pelaavat toisinaan kohtuuttomankin
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suurta osaa. (Haanpää, 2012) Lehteä muokataan mieluisammaksi ilmoittajille
ja heidän toiveitaan, esimerkiksi mainosten sijoittelusta suhteessa toimitukselliseen sisältöön, kuunnellaan liikaakin. Samalla tingitään lehden luovasta ilmaisusta. Kaikki tämä on perusteltua, sillä ilmoittajat usein myös rahoittavat lehteä
mainostamalla julkaisun sivuilla. Markkinointiosasto sanelee värit ja palstat
perustaen faktansa laveisiin lukijatutkimuksista1 saatuihin keskiarvoihin.
Independent-lehdissä2 ulkopuolisia rahoittajia on harvoin. Indielehtien ensi
sijaisena tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen tekijöilleen (Haanpää, 2012),
jolloin tekeminen on omaehtoista eikä sen tarvitse olla aina turvallista. Kaupallisten lehtien kohdalla harvoin otetaan riskejä.
Oma näkemykseni on, että vain riskejä ottavat ja siten erottuvat lehdet
tulevat pärjäämään. Mielestäni vaikka erottumisesta puhutaan paljon, sitä
käytetään eräänlaisena markkinoinnillisena taikasanana. Sitä harvoin oikeasti
toivotaan. Menestymisestä unelmoidaan, muttei kuitenkaan olla tarpeeksi
uskaliaita tekemään riittävän poikkeavaa erottuakseen kilpailijoistaan.
Miettiessäni lehtikonseptini aihetta, esiin nousi lemmikkilehtien maailma. Pohdin harrastelehdissä usein vallitsevaa epäesteettisyyttä ja visuaalisen
ammattimaisuuden puutetta. Erityisesti lemmikkilehdet nousevat erottuvasti esille harrastelehtien lomasta, alittaen muut visuaalisella epävireisyydellään.
Vaikka niistä muutama olikin selkeästi tehty pitäen muotoilua ja lukijaa keskivertoa enemmän silmällä (tällä tarkoitan, että lehdessä oli nimetty Art Director, selkeä rakenne, gridi sekä yhtenäinen tyyli), niin niistä ei mikään noussut
puhuttelemaan juuri minua. Sekä sisällöllisesti että visuaalisesti, minulle jäi
tyytymätön ja turhautunut olo lemmikkilehtien tarjonnasta.

I
Taustatyö

Tässä kappaleessa tulen puhumaan lehdistä, jotka valitsin edustamaan sekä epäsuotavia ratkaisuja että ideaalia omaa konseptiani
silmällä pitäen. Käytän näistä kahdesta ryhmästä ilmaisuja lähtö
kohtalehdet ja benchmark-lehdet3. Valitsemani lemmikkilehdet
toimivat siis lähtökohtalehtinä, eli sellaisina, joista pyrin muotoilullisempaan ja lukijakeskeisempään suuntaan. Benchmark-lehdet
ovat taas hyvinä esimerkkeinä pitämiäni ihannelehtiä, joiden suuntaan toivoisin
harrastelehtien kehittyvän.
Lehtikonseptin aiherajauksen valittuani ryhdyin tutkimaan olemassaolevaa
lemmikkilehtien tarjontaa. Valitsin lähtökohdakseni lemmikkilehdet yleisesti, sillä
halusin ainakin kolme lehteä, joita voisin tarkastella oman lajityyppinsä edustajina.
Koska lemmikkilehtien tarjonta Suomessa on suppea, valitsin lähtökohtalehdikseni kolme lehteä. Olen valinnut ne siten, että ne kuvaavat tarjontaa mahdollisimman kattavasti. Lisäksi kissoihin erikoistuneet julkaisut tuntuvat marginaalisilta
ja niitä on huonosti saatavilla. Lehdet olivat keskenään mahdollisimman erilaisia,
jotta saisin parhaimman kuvauksen lajityypin spektristä.

1 .1 H a r r a s t e 
l e h d e t:
a l ia r v i o i va a j a
e pä e s t e e t t i s tä

1 . 2 l ä h t ö ko h ta 
l e h d e t: s u o m a l a i 
s e n l e h t i h y l ly n
ta r j o n n a s ta

1Lukijatutkimuksissa selvitään, mitä lukija on pitänyt lukemastaan ja näkemästään. Näistä saadut tulokset ovat
pikemminkin hyvä asia tiedostaa kuin ohjenuora, johon toimituksen pitäisi takertua. (Rantanen, 2007, 80)
2Haanpään mukaan ”Tekijöidensä julkaisemia, taloudellisesti itsenäisiä painettuja aikakauslehtiä kutsutaan indie
lehdiksi”. (Haanpää, 2012)
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Tässä kappaleessa esittelen valitsemani lähtökohta- sekä benchmark-
lehdet ja analysoin ne lyhyesti, tarkastellen niiden sisällöllistä
ja visuaalista rakennetta,kokonaisilmettä, lukijaa, tekijöitä ja itse
artikkelien sielua.

3Benchmark tarkoittaa sanana vertailukehittämistä: oman toiminnan vertaamista toiseen, usein parhaaseen vastaavaan
käytäntöön. (Wikipedia, 2013)
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I
K i s s a fa n i
” K i s s a i h m i s e n a i k a k au s l e h t i ”
6 / 2012

Iii
Reviiri
” K a i k k i k i s s o i s ta j a ko i r i s ta”
Ta lv i n u m e r o 4 / 2 0 1 2

Hinta ~ 5.70 €
Ilmestyy 6 krt vuodessa
Kustantaja (ja painopaikka) Karprint Oy
Taitto Milla Pesonen ja Päivi Ahlroth

Hinta ~ 9.80 €
Ilmestyy 4 krt vuodessa
Julkaisija Nestlé Purina Petcare
Paino Forssa Print Oy
Ulkoasu Christian Aarnio
Toimitus Acacom Media Oy

Suomalainen kissoihin erikoistunut julkaisu,
joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Kustantajana toimii Karprint Oy, jonka muitakin julkaisuja vaivaavat samankaltaiset ongelmat (esim.
Akvaariomaailma, Meidän Koira, Ekoelo,
Bodaus, jne.). Painosmäärää ei ilmoitettu.
Lehdessä ei ole myöskään eritelty ketään Art
Directorin asemaan, vaan apinalaatikkoon
on listattu kaksi taittajaa.
Ii
Modern Dog
” T h e l i f e s t y l e m ag a z i n e
for modern dogs and
t h e i r c o m pa n i o n s ”
Winter 2012 / 13
Hinta ~ 6 $
Ilmestyy 4 krt vuodessa
Julkaisija Modern Dog Inc.
Editor & Creative Director Jennifer Nosek
Design & Production Maxine Matishak

Ainoa suomalainen lemmikkilehti, joka lähentelee jutuillaan lifestyleä, paljastuu Nestlén
lemmikkiruokavalmistajan julkaisemaksi. Jo
kannessa Nestlé Purina Petcare:n logo on saanut näkyvän paikan ja lehden internet-sivuilla ilmoitetaan yrityksen olevan “yhteistyössä”
(Reviiri, 2013). Luonnollisesti suurin osa ilmoittajista mainostaa suoraan Purinan tai muita
Nestlén konserniin kuuluvia tuotteita. Kokonaisuutena lehti tuntuu journalistisesti epä
eettiseltä4, sillä selaamisen jälkeen tulee tunne,
että toimituksellisen julkaisun sijaan kyseessä
olikin mainos.
Lehti tuntuu silti jo paljon huolellisemmin
tehdyltä verrattuna kilpailijaansa Kissafaniin.
Yleisvaikutelma on samanlainen kuin muissakin keskivertoaikakauslehdissä, tarkoittaen
että lehden valinnat — sekä visuaaliset että
rakenteelliset — noudattavat vakiintuneita
standardeja.

I

I

Ii

Ii

Iii

Valitsin kanadalaisen Modern Dog -lehden
lähtökohtalehtiini, sillä sen konsepti on ainoa
esimerkki lehtihyllyn tarjonnasta, joka tituleeraa itseään lifestyle-lehdeksi ja osittain lunastaakin tämän lupauksen. Lisäksi oli hyvä saada
ulkomaalainen vertailukohta, sillä myös oma
lehtikonseptini tulisi käyttämään englantia
markkinoiden kansainvälisyyden takia.
Iii
4“Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyö
tymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammatti
etiikan.” (JSN, 2011)

10

11

Esittelemieni lähtökohtalehtien visuaalisuus ei juurikaan puhuttele minua.
Valitettavampana esimerkkinä on Kissafani, jonka typografia on kankeaa ja
taso selkeän amatöörimäinen. Otsikkotyylejä ei ole vaihdeltu kuin harvoin ja
silloinkin itsestäänselvästi niin, että kaikki näyttää muotoilemattomalta. Kokonaisuutena arvioituna Kissafanin visuaalinen taso on suorastaan riman alittavaa,
eritoten tarkastellessa sen kuvakonseptia tai sen puuttumista. Kaikki Kissafanin
kuvat tuntuvat olevan digipokkarilla otettuja, huonosti sommiteltuja ja rajattuja amatöörikuvia.
Reviiri ja Modern Dog erottuvat edukseen verrattuna Kissafaniin. Kummatkin on jo selkeästi muotoiltu ja niiden ulkoasullisia ratkaisuja on mietitty.
Typografiaa on käytetty hitusen rohkeammin (joskin edelleen liikumme sovinnaisuuden turva-alueella) ja harkitummin. Molemmat näistä lehdistä lankeavat kuitenkin aikakauslehtien standardi-visuaalisuuteen, joka ei yllätä eikä erotu.
Kummassakin lehdessä on käytetty muutamaa kuvittajaa, mutta ammattikuvaajien osuus suhteessa kuvapankkikuviin, on vähäinen. Eritoten Reviirissä pistää
silmään kuvapankkikuvien kirjo niin, että se tuntuu melkeinpä Shutterstockin
lemmikkikuva-katalogilta.
Kuvapankkikuvien ongelmallisuus piilee niiden geneerisyydessä. Rantanen
ilmaisee kantansa kuvapankkikuviin sanoen, että niiden ongelmana on halpuus ja se, että ne voivat esiintyä missä tahansa muualla missä tahansa muussa
yhteydessä. Artikkelien aiheiden tulisi olla niin kiinnostavia, että ne ansaitsevat erityisesti niitä varten toteutetun kuvan. Rantanen puhuu käsitteellisestä
kuvasta, joka kommentoi maailmaa ja antaa tekijänsä tuoda mukaan sekä
omia havaintojaan että analyysiaan aiheesta. (Rantanen, 2007, 143—144)
Lähtökohtalehtieni lukijaa, eritoten Kissafanin lukijaa, on vaikea määrittää.
Kissafani on varsinainen outolintu, jonka lukijaa ei välttämättä edes olla mietitty.
Julisteiden ja iltasatujen mukaan sisällyttäminen viestii nuoresta lukijasta,kenties alle teini-ikäisestä. Toisaalta jaksaisiko alle teini-ikäinen lukea neljän sivun
juttua siitä, kuinka hiuslenkit ovat Dahlia-kissan intohimo?
Reviiri tähtää jo aikuisempaan lukijakuntaan, sillä mukana on mm. ensi
apu-ohjeita ja paljon terveysjuttuja. Uskoisin Reviirin lukijaksi keskiverto-
lemmikinomistajan, jota kiinnostavat pääasiassa lemmikin hyvinvointi, käytös
tai sen mahdolliset häiriöt ja ruokavalio. Mahdollisesti Reviirin lukija on myös
hyvin valveutunut lemmikkinsä terveyden ja esimerkiksi rodullisten ominaisuuksien suhteen. Lemmikit ja kulttuuri kuitenkin käsitellään erikseen eikä
lifestyle-tyylisiä artikkeleita näy.
Modern Dog on näistä lähimpänä omaa lukijaani. Modern Dogin lukija on eittämättä kiinnostuneempi kulttuurista ja tapahtumista kuin Reviirin lukija. Luvattu
lifestyle jää kuitenkin suurimmaksi osaksi itse lemmikin tasolle. Vaikka tässä lehdessä esitelläänkin enemmän omistajia kuin muissa lähtökohtalehdissä, valokeila
on silti suunnattuna itse lemmikkiin. Eläimen terveyteen ja persoonaan keskittyviä artikkeleita on paljon. Lifestylestä huolimatta kulttuuria on lehteen sisällytetty kirja-arvostelupalstan ja yhden sarjakuvapiirtäjän haastattelun verran. Näistä
syistä se jää vielä kauas haaveilemastani konseptista, jossa kaikki on lukijalähtöistä,
eikä eläinkeskeistä. Palaan lukijakeskeisyyteen tarkemmin kappaleessa 1.4.
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Kaksi kolmesta valitsemastani lähtökohtalehdestä (Reviiri & Modern Dog)
noudattelee tavanomaista aikakauslehden rakennetta.5 Kolmannessa (Kissafani)
oli yritelmä rakenteesta, joka oikeastaan perustuu vain siihen, että lehden alustalöytyvät uutismainen sälä-osio sekä päätoimittajan kirjoitus. Näiden jälkeen
kaikki jutut olivat sotkuisesti keskenään, huolimatta sivun ylälaidassa kulkevista
palstatunnisteista.
Valitsemani lähtökohtalehdet ovat otanta siitä tarjonnasta, joka on saatavilla suomalaisesta lehtihyllystä. Mikään näistä lehdistä ei tunnu kohdentuvan
juuri minulle niin visuaalisella kuin journalistisella tavalla tai tarkastelevan
lemmikinomistajuutta uudella, tuoreella näkökulmalla. Mikäli en etsi vinkkejä, kuinka madottaa kissani tai päästä eroon koirani persoonallisuushäiriöstä,
nämä lehdet eivät herätä mielenkiintoani. Tällaisten lehtien kanssa en myöskään haluaisi tulla nähdyksi tai lukea niitä avoimesti julkisella paikalla
Minkälainen lehti puhuttelee minua? Visuaalisuudella on tässä
tärkeä rooli. Rooli, jonka monet tuntuvat sivuttavan yllättävän
helposti alalla vedoten lukijan harjaantumattomaan silmään. En
voi olettaa profiloimani lukijan ymmärtävän typografisia nyansseja, mutta uskon hänen erottavan viimeistellyn ja viimeistelemättömän suunnittelun väliltä. Myös sillä on merkitystä, millaisen lehden kanssa tulee
nähdyksi. Tätä kautta lehdet ovat visuaalisuudellaan ja brändillään osa yksilön
identiteetin rakentamista ja itseilmaisua kulutustottumuksista riippuen. Lähtökohtalehdistä mikään ei tue tällaista ajatusmaailmaa.
Toinen tärkeä asia on näkökulma. Tämä nousi minulle suurimmaksi miinukseksi tarkastellessani valitsemiani lemmikkilehtiä. Jokainen näistä lehdistä
keskittyy pääasiassa eläimeen: sen terveyteen, sen ruokavalioon ja hyvinvointiin.
Toivoisin asioita käsiteltävän lukijalähtöisestä näkökulmasta, missä ihminen
on keskiössä ja lemmikki vain viitekehys, jonka sisältä löytyy aiheiden kirjo.
Kutsun tällaista näkökulman ja visuaalisuuden vaihdosta lajityypistä
poikkeamiseksi. Kaupallisen lehtimaailman kilpaillessa verisesti nousevat
samaanaikaan itsenäiset tekijät esiin, erottuen positiivisesti massasta. Nämä
independent-lehdet ovat ymmärtäneet yllättävän näkökulman arvon, ja
se on muodostunut niiden keskeiseksi erottumiskeinoksi. (Haanpää, 2012)
Valitsin kolme benchmark-lehteä, jotka toimivat positiivisina esimerkkeinä
lajityypistä poikkeamiselle ja uudelle näkökulmalle.

1 . 3 T u o r e i ta
n ä kö k u l m i a
l a j it y y pp i i n

5Aikakauslehtien perinteeksi on muodostunut rakenteen kolmijakoisuus. Tämä on vallitseva käytäntö, jossa alkua ja
loppua hallitsee pienimuotoisempi materiaali, kun taas näyttävät ja syventävät artikkelit sijoittuvat lehden keskiosaan.
(Rantanen, 2007, 177—178)
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I
The Gentlewoman
“ Fa b u l o u s w o m e n ’ s m ag a z i n e ”
Sp r i n g a n d S u m m e r 2 0 1 3
Hinta ~15 € / £6
Ilmestyy 2 krt vuodessa
Julkaisija Fantastic Woman Ltd.
Creative Director Jop van Bennekom
Lontoo, Iso-Britannia

Iii

Ii

Maineikkaiden tekijöiden (BUTT magazine,
Fantastic Man) naistenlehti, joka poikkeaa
valtavirrasta niin sielultaan kuin visuaalisesti.
Lehdessä ei keskitytä kirjoittamaan kompulsiivisesti uusimmista trendeistä ja sorruta syvättyjen tuotekuvien täyttämiin ostospalstoihin.
Sen sijaan The Gentlewoman esittelee menestyneitä ja älykkäitä naisia haastattelujen muodossa, kertoo käytöstavoista ja muodista uudella
tuoreella otteella. Tavalliset naistenlehdet, jotka
huudattavat kansiotsikoita seksistä ja lehdessä
esiintyvistä tuotemääristä, tuntuvat tähän verrattuna lukijan aliarvioinnilta.
Tämä tekee mielestä The Gentlewomanista
lajityypistään poikkeavan.
II
Apa r ta m e n t o
“a n e v e r y day l i f e i n t e r i o r s
m ag a z i n e ”
Issue #09
Hinta 12 €
Ilmestyy 2 krt vuodessa
Julkaisija Apartamento Magazine S.L.
Art Director Omar Sosa
Barcelona, Espanja

muulta kuin kiillotetulta pinnalta ennen
Apartamentoa. Täydellisesti asetellut sisustukset kauniissa loft-asunnoissa ilman tahran tahraa tuntuivat kaukaisilta ja kliinisiltä.
Apartamento haluaa näyttää, minkälaista
voi olla oikeiden ihmisten oikea asuminen
ja kuinka sekin voi olla inspiroivaa (Velardi,
2008). Jälleen kerran näkökulma oli henkilölähtöinen, eikä mietitty liiaksi sitä, mikä on
tämän syksyn trendiruukku.
Tämä tekee mielestäni Apartamentosta
lajityypistään poikkeavan.
III
W i l d e r Q ua r t e r ly
Vo l u m e 1 , I s s u e 1 1
— Winter 2012
Hinta ~19 $
Ilmestyy 4 krt vuodessa
Julkaisija Wilder Media
Art Director Monica Nelson
New York, Yhdysvallat
Näistä kolmesta vähiten tunnettu lehti on
Wilder Quarterly, amerikkalainen puutarhalehti. Se tekee samanlaisen näkökulman käännöksen puutarhalehtien lajityypille, minkä
Apartamento aikoinaan sisustuslehdille (The
Guardian, 2012). Lehdessä esitellään ihmisiä ja
heidän elämäänsä; puutarhanhoito tai kasvien
harrastaminen on vain viitekehys, jonka sisältä ympäröivää maailmaa katsellaan. Mukana
on myös lajiesittelyitä puutarhanhoidolle hyödyllisistä ja tuhoisista lajeista (uudella otteella
ja hauskalla kuvituksella) sekä reseptejä. Lehdessä esimerkiksi opetetaan, kuinka
tehdä riippuva puutarha kotiin.

Apartamento on kaikkien independent-lehtien
kiistaton esikuva. Se teki oikean ratkaisun
oikeaan aikaan ja on muodostunut erään
laiseksi johtohahmoksi, jonka visuaalisuutta uudemmat tekijät imitoivat (Jääskeläinen,
2013). Sisustuslehdet eivät koskaan tuntuneet
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Näissä lehdissä on vahva kuvakonsepti eikä kuvapankkikuvia ole käytetty laisinkaan. Jokaisen jutun kuvat ovat tilanneet lehdentekijät itse ohjeistaen avustajiaan
toivotussa visuaalisuudessa. Kuvapankkikuviin verrattuna näin syntyy huomat
tavan persoonallisempaa kuvamaailmaa, kun ei tarvitse ajatella saman kuvan
toimivan kymmenessä eri käyttötarkoituksessa. Lehtiä varta vasten tilatut kuvat
tai kuvitukset auttavat julkaisuja tavoittamaan oman äänensä ohella myös niille
ominaista ihmiskeskeisyyttä. Benchmark-lehtien journalismi on aiheeltaan niin
konkreettista ja rajattua, ettei sitä voisi edes visualisoida kuvapankkikuvilla.
Kaikissa lehdissä on näkyvissä myös selkeä Art Director-vetoisuus. Tällä
tarkoitan sitä, että visuaalisuus on nostettu tärkeimpien elementtien joukkoon.
Sekä The Gentlewomanissa että Apartmentossa AD:t ovat olleet mukana jo
lehden perustamisvaiheessa ja he nousevat roolissaan yhtä tärkeäksi, jollei
tärkeämmäksikin, kuin päätoimittaja. (Haanpää, 2012) Ulkoasu on karsittu
tarpeettomasta, jäljelle jää harmoninen taitto, jota ei ole täytetty tuotekuvilla.
Valitsemieni benchmark-lehtien typografia on huoliteltua ja sille on annettu tilaa hengittää. Taitto on maltillista ja antaa aiheen puhua puolestaan,
muttei kuitenkaan lankea sovinnaisuuteen tai ennalta-arvattavuuteen. Jokaisen lehden tapa käsitellä visuaalisuutta on omanlaisensa ja on vahvasti lehden
persoonaan sidoksissa.
Benchmark-lehtien lukija tuntuu myös nuoremmalta ja tiedostavammalta
kuin lähtökohtalehtien lukija. Hän on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta,
kulttuurista, matkustamisesta ja esimerkiksi ruoanlaitosta. Lukija on epäilemättä lähempänä omaa sukupolveani kuin lähtökohtalehdissä ja tämäkin seikka
tekee benchmark-lehdistä minulle houkuttelevamman.
Benchmark-lehtien rakenne poikkeaa Rantasen kuvaamasta rakenteellisesta kolmijaosta sillä, ettei mikään näistä julkaisuista pidä sisällään sälämäistäuutispalstaa eikä yhdelläkään ole pääkirjoitusta alussa. Wilder Quarterlyllä ei edes
ole päätoimittajaa, on vain perustaja. Tavanomaisen suomalaisen aikakauslehden
ensimmäistä sivua koristaa poikkeuksetta pääkirjoitus ja kuva päätoimittajasta.
Valitsemissani lehdissä ei esitellä toimitusta saati heidän kuviaan millään tasolla.
Toimitus on häivytetty ja jäljellä on julkaisu, joka ei pyri luomaan tunnesidettä
lukijan ja toimituksen välille, vaan luottaa sisällön houkuttelevuuteen. Toisin
sanoen, benchmark-lehdissä mennään suoraan asiaan.
Säläisimmät jutut, mitä näistä lehdistä löytyy, ovat alun aukeaman mittaiset artikkelit, joilla on sivun kokoinen kuvitus- tai valokuva. Turha on karsittu pois ja aiheisiin on paneuduttu. Jokainen näistä julkaisuista ilmestyy neljännesvuosittain, mikä
tekee uutisten mukana pysymisestä on mahdotonta ja epäsuotavaakin. Vastatakseen
sähköiseen mediaan, joka tarjoaa informaatiota salamannopeasti, nämä lehdet keskittyvät ajattomampiin aiheisiin, jotka kestävät aikaa. Apartamenton Art Director
Omar Sosa puhuu lehdistään keräilyesineinä, jotka hukkuessaan sohvan alle ja löydyttyään vuoden päästä, tuntuvat edelleen kiinnostavilta. (Sosa, viitattu Haanpään
tekstissä, 2012). Wilder viittaa puutarhanhoidossa siihen kauteen, jona se on ilmestynyt (talvi, kevät, kesä, syksy), mutta mitään tapahtumia tai ajankohtaisaiheita, joita lehden ilmestymispäivänä mahdollisesti on, ei ole mainittu sanallakaan. Tällaista
varten ovat tavanomaiset lehtihyllyn aikakauslehdet, jotka ilmestyvät useammin.
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Benchmark-lehtien artikkelit ovat kaikki vähintään yhden sivun mittaisia.
Haanpää (2012) puhuu siitä, kuinka aikakauslehdistä on tullut hidasta mediaa.
Wilder Quarterlyssä, Apartamentossa ja The Gentlewomanissa journalismiin on
panostettu, mikä on nähtävissä pitkien lukujuttujen määrästä. Raja lehden ja
kirjan välillä häivytetään, sillä julkaisuja kohdellaan enemmän kirjamaisena
objektina, joka kertoo ajan kestäviä tarinoita ajankohtaisaiheiden ja -tapahtumien sijaan. Lehden elinikä on tarkoitettu viikkoa tai kuukautta pidemmäksi.
Edellä luettelemani ominaisuudet tekevät lehdistä minulle houkuttelevampia ja
lisäävät ostomahdollisuutta. Vaikka en harrastaisikaan puutarhanhoitoa tai sisustusta, voin silti ostaa minkä tahansa näistä lehdistä, koska ne ovat kaikki kauniita objekteja ja täynnä mielenkiintoisia tarinoita. Viimeistelty lopputuote, joka on enemmän
kirja- kuin lehtimäinen, takaa sen, että säilytän lehden vielä lukemisen jälkeenkin.
Verratakseni skaalaa, jolle sekä lähtökohta- että benchmark-lehdet sijoittuvat,
olen piirtänyt kaavion (kuva 1.1), joka havainnollistaa lehtien lukijakeskeisyyden
ohella myös visuaalisuuden ja Art Directorin roolin merkitystä. Samassa kaaviossa näkyy lehtihyllyn lemmikkilehtitarjontaa sekä benchmark-lehtien sijoittuminen
samaiselle kaaviolle. Tämä visualisointi auttaa ymmärtämään millaisen tyhjiön
haluan konseptillani täyttää.

1.1
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Mitkä ovat siis erottumisen konkreettiset keinot? Ensimmäinen
ajatukseni oli omaleimaisuus, mutta mistä se oikeastaan koostuu? Omaleimaisuus on yksittäisen ominaisuuden sijaan suurempi
kokonaisuus, jossa on monta pientä osasta. Suomalaisen SSAW-
muotilehden Art Director Timo Ilolan mukaan omaleimaisuus on
erityisen tärkeää ja se lähtee liikkeelle itse konseptista. Konseptin ei tarvitse syntyä tyhjästä. Vaikka lehti suunniteltaisiin käyttäen hyväksi todettua konseptia
pohjana, siihen voidaan tuoda omaleimaisuutta viemällä se uusille ja yllättäville
aihealueille. SSAW erottuu kilpailijoistaan suomalaisuudellaan, vaatimattomuudellaan ja siloittelemattomuudellaan. Paperi on kiiltävän sijasta karkeaa, typografia tarkoituksellisen viimeistelemätöntä ja taitto minimalistista. (Ilola, 2013)

1 .4 erottumisen
keinot
I Omaleimaisuus

II N ä k ö k u l m a

Näkökulma on erottumisen tärkein keino. Mikään ei ole olennaisempaa, kuin määrittää miltä kantilta julkaisu tarkastelee omaa
aihepiiriään. Vaikka konseptin aihepiiri olisikin muiden lehtien
kanssa sama, erilainen näkökulma voi saada julkaisun tuntumaan
tuoreelta kilpailijoihin verrattuna. Näkökulman erilaisuuden voi saavuttaa tarkastelemalla aihepiiriä esimerkiksi odottamattomasta perspektiivistä. Tällaiseen ratkaisuun päätyivät myös Wilder, Apartamento ja The Gentlewoman.
Perspektiivin vaihdoksen ohella, voidaan näkökulmaa muuttaa erilaiseksi rajaamalla aihepiiri äärimmäisen tarkaksi. Zappaterra kutsuu tällaisia julkaisuja SIPseiksi (Special-Interest Publication). SIPsien tarkoituksena on tarjota
erikoistuneita lehtiä niistä kiinnostuneelle niche6-lukijakunnalle. (Zappaterra,
2007, 8) Niche-lukijakunta on marginaalisuutensa takia kansainvälinen.
Aihepiirin rajaus voi tapahtua teemojen kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä
on elokuvajulkaisu Little White Lies, joka keskittyy jokaisen numeron kohdalla
vain yksittäiseen ajankohtaiseen elokuvaan. Little White Lies:in ulkoasu on alisteinen kunkin teeman elokuvalle niin, että koko lehden visuaalisuus rakentuu
yhden teoksen ympärille. Kuvituksia käytetään runsaasti tuomaan uusia tulkintoja käsiteltävään elokuvaan. (Bochenski, 2013)
Näkökulmalla erottuminen on mahdollista myös hyvin konkreettisella tasolla. Yksi tällainen konkretian taso on syväluotaava journalismi. Nopean informaation aikana hidas tieto on poikkeuksellista. Tietyt lehdet ovat onnistuneet
kääntämään tämän edukseen, tai peräti kokonaiseksi konseptiksi. Tällainen on
Delayed Gratification, joka kutsuu itseään “hitaan journalismin lehdeksi” (Slow
Journalism Magazine). Delayed Gratification käsittelee ennen ilmestymistään
tapahtuneita uutisia syvemmin ja selittävämmin, kuin mihin sähköinen media
kykenee. (Delayed Gratification, 2013) Tietoinen missio irtaantua nykypäivän
nopeasta uutisrotaatiosta tekee julkaisusta poikkeuksellisen.

Lehden ulkoasu on näkyvin tapa nousta esiin kilpailijoiden keskuudesta, vaikka tärkeysjärjestyksessä se ei ole ensimmäinen erottumisen keino. Usein visuaalisuus rakennetaan tukemaan sisältöä
ja jollei itse sisältö ole näkökulmaltaan uudenlaista, saattaa myös
erottuminen jäädä puolitiehen. Erottuva lehtikonsepti johtaa myös erottuvaan
visuaalisuuteen. Toisaalta yhdessä aihepiirissä konventionaalisena pidetty visuaalinen asu voi toiseen kontekstiin tuotuna olla yllättävä ratkaisu, näin tehden
siitä myös erottuvan. (Ilola, 2013)
Benchmark-lehdet ovat visuaalisuudeltaan poikkeavia verrattuna lähtökohta
lehtiin. Ne ovat ulkoasullisesti huomattavan rauhallisempia ja huolellisempia,
mikä ilmenee typografiasta ja juttujen pituuksista. Visuaalinen erottuvuus on
pohjimmiltaan lähtöisin täydellisestä näkökulman vaihdoksesta: benchmark-
lehtien elämänkatsomus on niin erilainen kuin lähtökohtalehdissä, että niiden
ulkoasujen on väistämättä oltava erilaisia.

II i V i s u a a l i s u u s

i v Ke n t ä n
seuraaminen

Ilola mainitsee tärkeäksi sen, että lehden tekijä on ajan tasalla
kiinnostavista julkaisuista ja lehtialan kehityksestä yleisellä tasolla. (Ilola, 2013) Saman kilpailukentän ja aihepiirin jakavien lehtien
seuraaminen on hyödyllistä sikäli, että on tietoinen minkälaisia
aiheita muut käsittelevät. Kilpailijoiden seuraaminen ei tosin johda hedelmällisempään lopputulokseen, varsinkaan jos tarkoituksena on erottua. Pikemminkin oman aihepiirin ulkopuolelle astuminen voi auttaa uusien juttutyyppien
tai kuvaelementtien suunnittelussa. (Ilola, 2013)
Visuaalisen suunnittelun kannalta ei Ilolan (2013) mukaan ole erityisen
tärkeää seurata lehtikenttää. Jotta uutta syntyisi, ei loputon muiden julkaisujen
tuijottaminen ole visuaalisen erottumisen kannalta paras ratkaisu. Eric Roine
stad, Flaunt-lehden entinen Art Director, muotoili asian näin: “Don’t follow
what other graphic designers are doing. Find your inspiration in other places,
such as art, film, fashion or history.” (Zappaterra, 2007, 113)

6Niche-sanalla tarkoitetaan hyvin erikoistunutta markkinaa. (Merriam-Webster Dictionary, 2013) Lehtimaailmassa
puhutaan niche-kohderyhmästä ja niche-julkaisuista. Niche kertoo julkaisun tai lukijan hyvin rajatusta toimittamisen tai mielenkiinnon kohteista.
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II
PRODUKTIO 1/3
Konseptointi

kuin romaanin hahmon, jotta lehteä olisi sitä kautta helpompi rakentaa. (Ran
tanen, 2007, 202) Loin lukijastani profiilin, jotta voisin konkreettisemmin hahmottaa hänen toiveitaan lehtikonseptin suhteen.
Nimi: Emmi Valo
Ikä: 29 vuotta
Ammatti: Kulttuurituottaja

Lukijaprofiili

Asuu avoliitossa ja omistaa kaksi siamilaista kissaa. Rakastaa matkustamista. Harrastaa potkunyrkkeilyä ja pilatesta.
Viettää vapaa-aikaansa kahviloissa ja kulttuuritapahtumissa.
Lehtien lukeminen on hänelle päivittäinen keino rentoutua ja
inspiroitua. Catalogin ohella hän lukee myös Mondoa, Trendiä
ja satunnaisia ulkomaisia lehtiä.

Mistä lehtikonseptin suunnittelu kannattaa aloittaa? Tämä oli
kysymys, joka nousi ensimmäisenä esille. Tuntui, että lehden konseptointi on kuin 10 000 palan palapeli, joka minulla oli edessäni.
Alussa on luotava raamit, joiden sisällä liikkua. Olennaisimmat
kysymykset olivat miksi, kenelle ja miten? Lisäksi etsin näkö
kulmaa sekä itse opinnäytteeseen että produktioni lehtikonseptiin.
Tiesin, että haluan tehdä kissoihin erikoistuneen lemmikkilehden. Päädyin
valintaan sekä henkilökohtaisten mieltymysten että tutkimuksen kautta. Lemmikkilehdet olivat yleisesti muihin harrastelehtiin verrattuna visuaalisesti köyhiä ja etenkin erikoistuneemmat lajikohtaiset julkaisut, kuten juuri kissalehdet,
olivat tarjonnaltaan suppeita. Mikään tarjolla olevista lehdistä ei koskettanut
minua lukijana. Tämä vastaa kysymykseen miksi.
Toiveenani on luoda maailma, täynnä elämään liittyviä asioita kuten ruokaa
ja kulttuuria, jota tarkasteltaisiin kissaihmisen näkökulmasta. Puhun lifestylestä,
sillä se kuvastaa tarkoittamaani asiaa paremmin kuin suomen kielen sana elämän
tapa. Molemmilla tarkoitetaan yksilölle tai yhteisölle tunnusomaista tapaa elää tai
toimia. (Merriam-Webster Dictionary, 2013) Englannin kielen sanasta lifestyle, on
kuitenkin muodostunut käsite, jonka moni meistä tunnistaa ja ymmärtää.
Näkökulmakseni valitsin valtavirrasta erottumisen. Jo benchmark-lehtien
valinnassa olin miettinyt, miten ne ovat poikenneet siitä lajityypistä, johon kuuluvat. Tahdoin tehdä saman kissa-aiheisten julkaisujen lajityypille, kuin minkä
Apartmento sisustuslehdille tai Wilder Quarterly puutarhalehdille. Jo lifestylen sisällyttäminen kissakehykseen tekee siitä erottuvan, sillä valtaosa lemmikkilehdistä
keskittyy itse eläimeen, ei niinkään omistajuuteen tai omistajan maailmaan.
Kenelle oli toinen olennainen kysymys. Konseptini kannalta on ehdottoman
tärkeää hahmottaa lukija, ei vain abstraktina kohderyhmänä, vaan persoonallisena yksilönä. Rantanen kehottaa luomaan lukijasta fiktiivisen henkilön, ikään

2 .1 i d e av i r r a s ta
s u u n n it te lut yö ks i
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Miten on kysymys, johon tulen vastaamaan sekä itse konseptilla että produktioni dummyllä. Se on suuri kokonaisuus, joka koostuu monesta pienestä
palasesta. Yksi niistä palasista on kieli. Millä kielellä mahdollinen julkaisuni
toteutettaisiin? Ajatus suomenkielisestä lifestyle-kissalehdestä oli kieltämättä
raikkaan oloinen, mutta minulla oli monta hyvää syytä päätyä englantiin. Painavin syistä oli markkinoiden kansainvälisyys. Kiitos internetin myös printin
julkaiseminen ja tunnettuvuuden saaminen on helpompaa kuin koskaan. Tieto
uusista julkaisuista leviää blogien ansiosta hetkessä. Näkyvyyden saaminen sitä
kautta on vaivattomampaa ja järkevämpää, kuin saman yrittäminen lehtihyllyllä. (Jääskeläinen, 2013) Koen lukijani kansainvälisenä ja matkustelevana ihmisenä, joka kiinnostuu kulttuureista, joten tuntuisi järjettömältä sulkea pois kaikki,
mikä jää Suomen rajojen ulkopuolelle vain kielivalinnan tähden.
Produktion alkuvaiheessa oli tärkeä määrittää työmäärä ja mitkä ovat ne konkreettiset asiat, joita aion kokonaisuuteen sisällyttää.
Tärkeää on myös havainnoida niitä asioita, jotka ovat olennaisia
visuaalisuuden ja taiteellisen ohjauksen kannalta. Ensimmäinen
päätös oli tehdä dummy kokonaisen lehden sijaan. Dummyllä
tarkoitetaan lehden prototyyppiä, jonka avulla hahmotellaan mahdollista oikeaa
tuotetta. Dummy-vaiheessa tulevan lehden visuaalisuus korostuu ja konsepti
vakiintuu. Kustantajat saattavat tuottaa yhdestä konseptista monta dummyä,
jolloin ne toimivat myös visuaalisen ilmeen luonnostelun työkaluna. Dummy
ei myöskään ole vielä lopullinen tuote, vaan on avoin kritiikille ja kommenteille,
jotka hiovat sen paremmaksi. (Zappaterra, 2007, 29)
Toinen osa-alue, jonka rajasin ulkopuolelle, oli tekstisisältö dummyssä. Vaikka
lehden konseptin kannalta on erittäin tärkeää määrittää lehden ääni ja luoda sille
sitä kautta oma persoona, en kokenut sitä olennaiseksi lehden visuaalisuutta suunnitellessa. Ainoa tekstisisältö, jota muotoilin, olivat otsikot, ingressit ja nostot. Ne
ovat katseen ensimmäinen kiintopiste kuvan lisäksi sivulla ja pelaavat suurta roolia
taiton kompositiossa. Myös eri juttutyyppien avaaminen helpottui otsikoiden avulla.

2 . 2 produktion
aloitu s
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käytännössä myös Monoclen myyntipisteissä ja kuinka näkyvässä osassa se on
esimerkiksi lentokentillä. Sen formaatti on suunniteltu täydellisesti salkkuun
sopivaksi. (Losowsky, 2010, 19)
Tärkein asia konseptissa oli viestittää, mitä kaikkea kissanomistajuus voi
olla. Tarkoitus oli karistaa pölyinen mielikuva kissanomistajan epäseksikkäästä stereotypiasta ja tuoda tilalle uusi ihmistyyppi, jolle lemmikinomistajuus on
elämäntapavalinta. Ideana oli viestiä, kuinka tyylikästä on olla kissanomistaja.
Toivoisin lehteäni luettavan ylpeänä kahviloissa, matkoilla tai kotona. Sen sijaan,
että lehti heitettäisiin kertalukemisen jälkeen paperinkeräysastiaan, siitä voisi
tulla kodin tyylielementti, eräänlainen “coffeetable book”. Lyhyesti: halusin tehdä
kissanomistajuudesta nykyaikaista ja mielenkiintoista — sellaista, mistä voisivat
kiinnostua jopa sellaiset ihmiset, joilla ei itsellä ole lemmikkejä.
Brändistrategiat ja niiden rakentaminen eivät olleet produktiossani ensisijaisia,
mutta oli hedelmällistä silti pohtia sitä viestiä, jonka haluan välittää. Tämä on toinen
vastaus kysymykseen ‘miksi?’. Kiteytin Catalogin viestin 'bränditaloon' (kuva 2.2),
joka toimii kokonaisuuden hahmottamisen työkaluna.

Produktioni painottuu pääasiassa lehtikonseptin osaan, jota Rantanen nimittää kehoksi, eli fyysinen puoli lehden persoonasta. Keho muodostuu silmillä
havaittavista palasista, kuten logosta, typografiasta, väreistä, kuvista ja taitosta.Olen ottanut huomioon konseptoitaessa myös lehden mahdollisen sielun, eli
henkisen puolen johon lukeutuvat esitystapa, asenne ja arvot. (Rantanen, 2007,
192) Käsittelen konseptini henkistä puolta lyhyesti tämän luvun lopussa.
Aloittaessa puhtaalta pöydältä konseptoimisen kanssa, selvitin itselleni minkälaisia työkaluja käytän suunnitteluprosessissa. Aikaisemmin mainitsemani työpäiväkirja ja taustatutkimus olivat yksi niistä
keinoista. Tämän lisäksi keräsin idea- ja inspiraatioaineistoa sekä
internetistä että konkreettisista lehdistä, joita löysin ja jotka miellyttivät minua. Pidin mielessäni kuvitellun lukijani ja kokosin kaiken keräämäni
visuaalisen aineiston yhteen, jotta konseptini mahdollinen tyyli ja sitä kautta myös
persoona olisi helpommin hahmotettavissa. Näiden materiaalien tarkastelu vaikutti myöhemmin visuaalisiin ratkaisuihin, kuten kirjaintyyppien valintoihin.
Erittelin jokaisen konseptin osa-alueen yhdelle A4-kokoiselle arkille, jotka
kiinnitin seinälle. Post it -lappujen avulla lisäilin jokaiseen osa-alueeseen
huomioita, joita toivoin sovellettavan. Tämä metodi auttoi minua pitämään
kaikki langat käsissä kokonaisuuden hahmottamisen kannalta.
Ideointiin käyttämäni keinot ovat lopulta yksinkertaisia. Näiden lisäksi
osallistin kollegoitani dialogiin, siitä mitä konsepti voisi olla. Monet innostuivat ideasta ja ehdottivat varteenotettavia juttutyyppejä konseptiin. Graafinen
suunnittelu, saati konseptointi, ei koskaan ole hedelmällisintä jos kaikki on
lähtöisin yhdestä ihmisestä. Muiden osallistaminen, etenkin jos he kuuluvat
mahdolliseen kohderyhmään, on olennainen keino saada perspektiiviä ja
rikkautta suunnitteluprosessiin.

2 .3 ideoinnin
metodit

“Selkeimmät konseptit voidaan selittää yhdellä lauseella”. Näin
väitti printtiin erikoistunut toimittaja Andrew Losowsky (2010)
toimittamassaan kirjassaan Turning Pages. Jotta lehden konsepti olisi hyvä, on lehdentekijän tunnettava se kuin omat taskunsa.
Konsepti voi saada alkunsa erilaisista asioista, kuten formaatista.
Tästä hyvä esimerkki on australialainen Is Not Magazine, joka perinteisen lehtiformaatin sijaan valitsi mediakseen kadun seinän. Selattavan vihkon sijaan lehti olikin juliste, jonka ideana oli tuoda toimituksellista sisältöä tilaan, missä sitä
ei ennestään esiintynyt. Is Not Magazineen oli sisällytetty myös ristikoita, joihin
kadunkulkijat pystyivät osallistumaan. (Losowsky, 2010, 15)
Mietin konseptiani myös brändin kautta. Brändi käsitteenä tarkoittaa
kaikkea, mikä liittyy yrityksen tuotteeseen tai palveluun. (Merriam-Webster
Dictionary, 2013) Se tuottaa mielleyhtymiä ja lehden kohdalla voidaan rakentaa brändiä, joka sallii lukijan ajatella olevansa jotain erilaista tai enemmän.
Esimerkiksi Monoclen lukija identifioi itsensä hyvään makuun ja jetsetter-
elämään. Monocle on kasvanut valtavaksi konserniksi jo, mutta sen brändin
kulmakivenä on tyylikäs ja matkusteleva kosmopoliitti. Tämä brändi näkyy

2.2
Bränditalo

YDIN

2.4 brändin
p o h d i n ta a
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“ FA N TA S T I C C AT ”

R AT I O
— Tietoa kissanomistajista &
elämästä kissan kanssa
— Uusia näkökulmia lemmikin
omistamiseen
— Lifestyle kissan kanssa
— Miltä näyttää kissaihminen

ASENNE
— Kissa kaverina
— Kissa lemmikkinä tyylikkäästi
& uskottavasti
— aikuisille lemmikinomistajille
— “I have a cat and class”

EMOOTIO
—
—
—
—
—
—

Kissa modernissa kodissa
Sivistynyt kissa / aristokatti
Moderni, nuorekas, hauska
Kissa 2.0
Vo i n l u ke a t ä t ä l e h t e ä k a h v i l a s s a
A r k k i t e ht i k i s s a

O L E M A S S AO L O N O I K E U T U S

Lehti
Editorial

— Tilaa markkinoilla
— Lehti aikuisille puuttuu

Lukijat
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Ilme
Ky s y n t ä

Olin tutkinut lähtökohtalehtiäni ja sitä, mikä niissä on negatiivista oman lukijakokemuksen kannalta ja kuinka niitä voisi
kehittää eteenpäin benchmark-lehtien suuntaan. Olin kiinnitänyt huomiota erityisesti lehtien rakenteisiin ja kuinka verrattuna lähtökohtalehtiin, benchmark-lehdet kallistuivat enemmän
slow journalism6 -kategoriaan juttutyypeissään, sillä lyhyimmätkin jutut olivat aukeaman mittaisia. Visuaalisesti, benchmark-lehdet käyttivät suhteessa
enemmän tyhjää tilaa, viimeistellympää typografiaa sekä kuvat ja teksti olivat
molemmat saaneet oman tilansa.
Minkälainen on hyvä lehtikonsepti Zappaterran, Rantasen tai Losowskyn
mukaan? Sekä Zappaterra että Rantanen olivat näkemyksissään vanhanaikaisempia, käyden läpi perinteisen aikakauslehden rakennetta, kuin Losowsky,
jonka tekstistä inspiroiduin enemmän. Turning Pages -kirjassa esiteltiin uudenlaisia, innovatiivisempia lehtikonsepteja, kuin ne mitkä Zappaterra ja Rantanen nostivat esiin. Losowsky painotti etenkin lehden haptista eli tuntoaistia
hyväksikäyttävää puolta, vertaillessaan printin positiivisia ominaisuuksia verrattuna digitaaliseen. Nämä fyysiset ominaisuudet muodostavat yhden osan
konseptia ja tarinankerrontaa (Losowsky, 2010, 5—6), jonka senkin tuntuivat
lähtökohtalehteni kokonaan unohtaneen.
Aikaisemmin esittelemäni tyylikaavion avulla oli helppo hahmottaa, mihin
suuntaan kissalehtikonseptia voisi viedä. Tavoittelemani laadullisuus muodostuisi seuraavista kohdista:
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maailmaa. Mukana saa olla myös arkisuutta, huumoria ja keveyttä. Tarkoitus
on olla ihmistä lähellä ja kartoittaa maailmalla asuvia inspiroivia kissaihmisiä.
Ihmiskeskeisyys on erityisen tärkeää. Jokainen juttu kirjoitetaan ajatellen
ihmistä, ei lemmikkiä. Lemmikki on viitekehys, joka mahdollistaa kaiken
tämän maailman.
Erittelen juttutyyppini vielä myöhemmin rakennetta käsiteltäessä, mutta
jokainen niistä on mietitty lukijan lifestylen tukemiseksi. Esimerkiksi alkupään
palstoissa esitellään kissaystävällisiä myrkyttömiä kasveja sekä huonekaluja,
jotka liittyvät lukijan sisustamiseen. Catalogiin sisältyy myös matkapalsta,
jossa vieraillaan maailman mielenkiintoisissa kissa-teemaisissa kohteissa,
muotieditoriaaleja, reseptejä (sekä omistajalle että lemmikille, samoja raaka-
aineita hyödyntäen), henkilöhaastatteluja ja eri formaattia käyttävä fiktio-osio,
jossa on vuoroin runoja tai novelleja riippuen vierailevasta kirjailijasta.
Lehtikonseptiini kuuluvat myös pitkät artikkelit, benchmark-lehtieni tapaan.
Henkilöhaastattelujen minipituus on vähintään neljä sivua, kun taas ylärajana on
joustava kymmenen sivun pituus. Vain alku- ja loppupään palstoille on määritetty tarkat merkkimäärät, kun taas keskiosion lukujutut voivat aiheen mielenkiintoisuudesta ja antoisuudesta riippuen vaihdella. Neljännesvuosittain ilmestyvä
lehti mahdollistaa suurempaa joustoa sisäisessä järjestyksessä, sillä aiheisiin on
enemmän aikaa paneutua.
Pähkinänkuoressa lehtikonseptini persoona huokuu tyylikkyyttä ei-liian-
vakavalla otteella. Lehden tunnelma on fiksu ja asiantunteva, mutta kielen
käytöltään värikäs liiallista neutraaliutta ja sovinnaisuutta kaihtaen.

1 Erilainen journalistinen ja narratiivinen näkökulma, joita
1 myös benchmark-lehteni sovelsivat.
2 Visuaaliset keinot, joilla erottua lähtökohtalehdistä: huoliteltu
2 typografia, yhtenäiset tekstityylit, selkeä jaottelu lehden raken2 teessa, tyhjän tilan haltuunotto, kuvakonseptin määrittäminen
2 sekä avustajien käyttö kuvapankkikuvien sijaan.
Rantanen käsittelee lehtikonseptia kahdessa osassa: ensimmäisenä on henkinen osa, eli sielu, sisällyttää itsensä lehden persoonan,
asenteen, näkökulman ja esitystavan. Toinen osa on itse keho, eli
kaikki silmillä havaittavat ominaisuudet, joista konkreettinen lehti
muodostuu. (Rantanen, 2007, 48) Vaikka olen toteuttanut produktion pääasiassa lehden fyysistä puolta silmällä pitäen, mietin myös kuinka lehti
voisi erottua kilpailijoistaan näkökulmallaan.
Tunnistettavan tyylin luominen on konseptin kulmakivi. Toivon Catalo
gin viestivän samanlaista arkipäiväistä tyylikkyyttä, kuin Apartamento. Vaikka
puhun tyylikkyydestä, en toivo muotilehtien kaltaista etäännyttävää kuva-

2 .6 lehden
persoona ja ä äni

6'Slow journalism' on toimittamisen tapa, jossa korostetaan pitkäaikaista ja tutkivaa työskentelyä. Se on vasta
kohta nykyaikana yleistyneelle tekstin nopealle tuottamiselle, jossa sisältöön liittyviä syitä tai tapahtumia ei
jäädä analysoimaan. (Orchard, 2013)
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III
PRODUKTIO 2/3
Ulkoasu

Tässä luvussa kerron lehden kehon suunnitteluprosessista.
Tulen erittelemään jokaisen yksittäisen vaiheen kerrallaan ja
perustelemaan tekemäni ratkaisut. Tämä luku keskittyy puhtaasti lehtikonseptin visuaalisuuteen: typografiaan ja tekstityyleihin, marginaaleihin, väreihin, gridiin, kuvakonseptiin jne.
Samalla tässä luvussa esitellyt asiat muodostavat pohjan konseptin dummyn
tarkastelulle.
Englannin kielessä käytetään lehden ulkoasusuunnittelusta termiä editorial
design. Zappaterra määrittelee editorial designin visuaaliseksi journalismiksi ja
informaation järjestelemiseksi. Sen käyttötarkoitus lehdenteossa on lukijan houkutteleminen ja säilyttäminen, ilmaisun ja persoonallisuuden antaminen sisällölle. Sisällön järjestäminen selkeään muotoon, joka on miellyttävää, hyödyllistä
ja informatiivista, on niin ikään tärkeää. Zappaterran mukaan näistä kolmesta
muodostuu menestyvä kombinaatio. Kaiken tämän lisäksi editorial design peilaa
omaa aikaansa ja sen trendejä — ihannetilanteessa se itse toimii sinä laukaisualustana, joka luo näitä visuaalisia suuntauksia. (Zappaterra, 2007, 6—7)
Lehtikonseptin ulkoasu on näkökulman ohella toinen tärkeimmistä erottumisen elementeistä. Jälleen kerran, inspiraationa toimivat benchmark-
lehdet, mutta niiden lisäksi tutustuin moniin erikoisjulkaisuihin. Valitsin
nämä julkaisut joko kokonaisilmeen graafisen inspiroivuuden perusteella
tai jos jokin palsta oli samanlainen, kun olin itse konseptia varten ajatellut.
Näiden lehtien aihealue vaihtelee aina arkkitehtuurista muotiin ja ruokaan.
Mukana oli sellaisia julkaisuja, kuten PIN-UP, The Gourmand, The Plant
Journal, Dossier sekä I-D.
Kokonaisuutena toivoin konseptin ulkoasusta iloista ja tyylikästä, joka olisi
täynnä kauniin tasokkaita kuvia. Kuvia ei sekoiteta liiaksi tekstiin tai toisinpäin,

3 .1 YLEISKATSAUS
VISUAALISUUTEEN

26

vaan molemmat saavat ansaitsemansa tilan, jossa hengittää. Alku- ja loppuosio
näyttävät typografisesti erilaisilta kuin keskiosio, joka nousee esiin kuvapainotteisempana. Lehti on selkeä kokonaisuus, joka ei tyylillisesti tai taitollisesti ole
liian jäykkä.
Kuvalla ja kuinka sitä käytetään on lehden kannalta valtava merkitys. Se on elementti, joka havaitaan sivulta ensimmäisenä. (Ranta
nen, 2007, 135) Se on tarinankerronnan tai reportaasin keino, jolla
voi tuoda siihen liittyvään artikkeliin uusia näkökulmia. Kuvallaja tekstillä voi olla kaksi täysin erilaista tulkintaa, jotka yhdessä
muodostavat kokonaisuuden. (Zappaterra, 2007, 67) Kuva voi olla siis reportaasi
mainen, jolloin sen tehtävä on heijastaa totuutta tai olla tulkinnallinen, jolloin
valokuvaaja on ottanut vapauden käsitellä kuvaamaansa aihettaan haluamallaan
tavalla. Valokuva voidaan jakaa myös tyyppinsä mukaan eri kategorioihin, kuten
esimerkiksi todistavaan uutisvalokuvaan, tulkitsevaan reportaasikuvaan tai yksityiseen henkilökuvaan. (Rantanen, 2007, 145)
Valokuvasta poikkeavana materiaalina on vielä kuvituskuva. Rantanen
puhuu käsitteellisestä kuvasta, jolloin kuva on tietoisesti rakennettu maailmaa
tai ilmiöitä kommentoiva tai selittävä. Tällöin se myös menettää objektiivisuutensa. Käsitteellinen kuva voi olla joko kuvitus tai valokuva. Aikakauslehdissä
törmätään ongelmaan, jossa tietynlainen jutunaihe on vaikea esittää kuvallisesti. Tällöin voidaan juttuun tilata kuvitus, joka visualisoi ja tulkitsee aihetta
omalla tavallaan. (Rantanen, 2007, 148)
Fantastic Manin ja benchmark-lehteni The Gentlewomanin tekijät Creative
Director Jop van Bennekom ja toimittaja Gert Jonkers ovat tietoisesti valinneet
molempiin lehtiin mustavalkoisen kuvamaailman, joka on valtavirtalehtien
keskuudessa erittäin harvinainen. Verrattuna värikuviin, mustavalkoisten
valokuvien uskotaan myyvät huonommin. (Valli, 2013) Fantastic Manista puhuessaan Jop van Bennekom perustelee mustavalkoista linjaansa kuvasisällön
yhdenmukaistamisella. Nostalgisuuden sijaan Bennekom sanoo kuvien kumartavan enemminkin itsejulkaisun eli zine-maailman suuntaan. (Bennekom ja
Jonkers, 2013) Mustavalkoisuudella yhtenäistäminen on yksi esimerkki lehden
kuvakonseptoinnista.
Ensimmäinen vaihe Catalogin kuvakonseptin ideoimisessa oli oikeanlaisen
referenssimateriaalin kerääminen, benchmarking. Keräsin internetistä ja erilaisista julkaisuista kuvia, jotka inspiroivat minua ja sopivat konseptiin. (kuvat 3.1)
Muodostin kuvista kokonaisuuden, jota tarkastelin. Kirjoitin ylös havaintoja ja
toivottuja ominaisuuksia kuvien suhteen.
Jäykkä portrettimaisuus kiehtoi minua, mikä näkyy valitsemissani referenssi
kuvissa. Myös Fantastic Manin ja The Gentlewomanin kansikuvissa on nähtävissä
samanlaista jäykähköä muotokuvaa. Toivoin kuvien maailmaan väriä, mieluiten
pastellisia sävyjä. Valööreissä suosin vaaleata. Kovuus valossa viehätti minua,
joten pohdin salamavalon käyttöä Catalogin kuvien kohdalla. Syvyysterävyydessä suositaan laajuutta, jolloin taustan elementit erottuvat selkeämmin. Ihanteeksi
muodostui sävytetty reportaasimainen kuva.
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3.1
Referenssikuvia
valokuvaajalle.

Halusin kuvan konseptoimiseen myös ammattilaisen näkemyksen, joten otin
yhteyttä valokuvaaja Maija Astikaiseen, joka on aikaisemmin kuvannut sarjaa
muun muassa puutarhoista ja koirista. Hänellä oli kokemusta eläinten kuvaamisesta ja tyylillisesti hän tulisi sopimaan lehteeni erinomaisesti. Päätin suhtautua kuvakonseptoimiseen enemmän dialogina ja asiana, josta voin keskustella
avoimesti Maijan kanssa. Näin syntyisivät hedelmällisimmät tulokset. Esittelin
Maijalle suunnittelemani konseptin, valitun referenssimateriaalin ja juttuaiheet.
Näiden pohjalta lähdimme yhdessä ideoimaan sitä, minkälaisia konkreettiset
kuvat voisivat olla. (kuvat 3.2)
Kuvapankkikuvia ei tulla käyttämään lainkaan. Rantasenkin (2007) sanoin
ne ovat halpoja symboleita aiheille, jotka ansaitsisivat niitä omalla kielellään
tukevan kuvan. Kuten The Gentlewomanissa ja Fantastic Manissa, mikäli
tuotteita esitellään, ne kuvautetaan valokuvaajalla palstaa varten. Hyvä esimerkki tästä on The Gentlewomanin artikkeli, jossa esitellään erilaisia veitsiä.
(kuva 3.3) Toisin kuin tavallisissa naistenlehdissä, joissa käytettäisiin syvättyjä
tuotekuvia, tuotteet on kuvautettu yhdenmukaista kuvakonseptia noudattaen.
Tällaista kuvakonseptia käytetään Catalogin loppuosion arvostelupalstalla,
jossa arvioidaan vaihtuvia tuotteita. Ensimmäisen numeron palstalla esitellään kauniita kissanhiekkalapioita.
Avustajien oikeanlainen ohjeistaminen on tärkeää, jotta valokuvaaja hahmottaa konseptiin sopivan kuvamaailman. Valokuvaaja perehdytetään kuvakonseptiin referenssikuvien ja keskustelun kautta. Toivon Catalogiin pääasiassa
reportaasimaisia ja portrettikuvia aikaisemmin kuvailemillani ominaisuuksilla.
Pienten juttupalstojen kuvissa noudetaan yhdenmukaista ilmettä, jossa kaikkiin valokuviin on sovellettu salamavaloa. Pidemmissä jutuissa variointi on
sallittua ja jopa toisinaan toivottavaa aiheesta riippuen.
Leikkaukseen menevästä koko sivun täyttävästä kuvasarjasta käytetään
muotijulkaisujen alalla käsitettä kuvaeditoriaali. Näiden kohdalla sallitaan usein
lehden normaalista kuvakonseptista poikkeavaa tai erikseen konseptoitua kuva
maailmaa, riippuen valokuvaajasta. Editoriaaleissa valokuvaaja on usein suuremmassa roolissa ja hänen nimensä esitetään näkyvämmin. Nimen näkyvyys
edellyttää myös valokuvaajan taiteilijanvapauksien laajentamista, sillä kuvaeditoriaalit ovat usein materiaalina ekspressiivisempiä kuin lehtien muu materiaali.
Lehteni joka numerossa esiintyy kaksi kuvaeditoriaalia, joista toinen on
tarkoitettu omistajan muodille ja toinen kissan muodille. Kissan muodilla voidaan tarkoittaa kaikkea kaulapannoista makuualustoihin. Aihe valikoituu sen
mukaan, mikä tuntuu ajankohtaisimmalta ja kiinnostavalta. Kuvitteellisessa
ensinumerossa esitellään kissan kaulapantoja yllättävästi, totutusta tuotekuvasta poikkeavasti kuvattuna. Yllättävällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kuvakulmaa (panta kissan turkkia vasten kuvattuna, niin läheltä että siitä tulee lähes
abstrakti) tai kahden yllättävän komponentin yhdistämistä (pannat kuvattuna
odottamattomassa ympäristössä).
Käsitteellisiä valokuvia, joiden tarkoitus on toimia kuvitusmaisena elementtinä ei käytetä konseptissani. Joko kuvat ovat dokumentoivia tai yksinkertaisen
esittäviä (ks. Breed Profile -palsta, dummy s. 4—5). Käsitteellisen valokuvan sijaan
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3.2
Maija Astikaisen dummyä varten
kuvaamat valmiit valokuvat.
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pyritään käyttämään avustajilta tilattuja kuvituksia, mikä tekee sisällöstä rikkaampaa ja monipuolisempaa. Monet julkaisut tuntuvat karsastavan liiallista kuvitusten käyttöä, mutta toivoisin konseptissani kuvituksen olevan näkyvässä asemassa.
Tästä esimerkkinä tilasin kuvituksen Pauliina Holmalta, joka tulkitsee kuuluisia
kissoja esittelevällä Famous Felines-palstalla Sabrina Teininoita -sarjan Salem
Saberhagenia (ks. dummy, s. 34—35).

3.4 The Gentlewoman
jakautuu kolmeen osioon,
jotka alkavat abstraktilla
värisivulla.

3.3 The Gentlewomanin
'Nice Things' -palsta, jossa
Kevät/Kesä 2013 -numerossa
esitellään veitsiä ja manikyyrejä.

3.5 Yksi Wilder Quarterlyn
kolmesta osion avaus
aukeamasta.

Jaan lehteni perinteiseen kolmijakoon selkeyden vuoksi. Kolmeen
osioon jakautuva aikakauslehti on muodostunut standardiksi ja
sen toimivuus voidaan perustella tarinankerronnalla sekä lukijoiden tottumuksella. Rantanen (2007, 178) vertaa sitä ateriaan: alussa
on alkupala, sitten pääruoka ja lopulta jälkiruoka. Varsinaisessalehdessä sisältö
on etusijalla, jolloin yksinkertainen jako ja taitto korostavat sisällön roolia. Tämä
on trendi, joka on nähtävissä muutamassa eri julkaisussa, kaikista selkeimmin
äärimmäiseen pelkistykseen viedyissä Kinfolk- ja Cereal-lehdissä. Kinfolk on
yhdysvaltalainen luovien ihmisten yhteisön ideoita keräävä lehti (Kinfolk, 2013),
kun taas Cereal on englantilainen matka- ja ruokalehti. Myös The Gentlewoman
ja Fantastic Man luottavat sisällön tärkeyteen. Molemmat on myös jaettu
selkeään kolmeen osaan, jotka numerosta riippuen on tituleerattu eri tavoin.
Tarkastelemassani Fantastic Manin numerossa osiot oli jaettu seuraavasti: Kevät,
Loma ja Kesä.
Huolimatta klassisesta kolmijaosta, en silti aio sisällyttää konseptiini yhtäkään “säläpalstaa”. Perinteisesti alkupään osio koostuu sisällysluettelosta,pää
kirjoituksesta ja uutismaisesta osiosta, johon sisältyy palasteltuja pikkuartikkeleita.

3.3 rakenne
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Tämä malli näkyy lähtökohtalehdissä, vähiten tosin Kissafanissa, jonka rakenne
alkupään uutisosiota lukuunottamatta on sekava.
Benchmark-lehteni jakautuvat nekin osioihin — The Gentlewoman (kuva 3.4)
ja Wilder Quarterly (kuva 3.5) selkeän klassisesti kolmeen; Apartamento taas
epäselvemmin muutamaan eri yksittäiseen osioon. Vaikka sekä lähtökohtaettä benchmark-lehteni jakautuvat kolmeen, niissä on kuitenkin selkeä ero.
Benchmark-lehdistä on jätetty kokonaan pääkirjoitus pois. Sama pätee alkupään
uutisosioon. Kaikki benchmark-julkaisut menevät suoraan asiaan, ilman palasteltuja alkupaloja. The Gentlewomanin aloittavat tekijät-palsta ja esittelytekstiksi muotoiltu sisällysluettelo, jonka jälkeen käydään suoraan aukeaman mittaisiin
henkilöhaastatteluihin. Apartamento ja Wilder niin ikään aloittavat aukeaman
mittaisilla jutuilla.
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Olen jakanut konseptini rakenteen kolmeen seuraavanlaiseen osioon:
I Whiskers
Alkuosio, jossa esitellään lehden sisällys sekä valikoidut
avustajat. Alkupään osiossa keskitytään yksinkertaisiin
aiheisiin, kuten sisustamiseen ja itse tekemiseen. Nimi
juontuu kissan viiksistä, joiden avulla eläin havainnoi ja
tunnustelee ympäristöään.
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III Ta i l
Kulttuuripainotteisempi loppuosio, jossa mukana myös
fiktiota. Tässä osiossa esitellään vaihtuvia ilmiöitä ja ruoka
juttuja, joihin liittyy myös reseptejä. Nimi tulee hännästä,
jolla kissa hallitsee tasapainoaan ja ilmaisee tunteitaan.
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Mukana myös matkajuttu. Osion nimi tulee kissan korvista
ja tassuista, joita käytetään liikkumiseen ja kuunteluun.
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3.6

Kokonaisuuden hallinnan kannalta sivukartta on yksi tärkeimmistä työkaluista julkaisua suunnitellessa (Zappaterra, 2007, 124)
(Rantanen, 2007, 166). Suunnitelijaa se helpottaa näkemään
taittojen monipuolisuuden ja rytmin. Sivukartta on elementti,
joka etenkin suuren kustannustalon lehteä tehdessä elää ja muuttuu, riippuen
mainostajista ja pakkaussuhteesta. Sisältöä saatetaan pidentää tai lyhentää,
toisinaan jopa kokonaan jättää pois.
Itseäni sivukartan suunnittelu helpotti lehden osien havainnoimista suhteessa sisältöön. Myös rytmitys ja materiaalin vaihtuvuus oli yksinkertaisempi
hahmottaa sivukarttaa tarkastellessa. Siitä muodostui työkalu, jota käytin
ja päivitin jatkuvasti, dummyn hakiessa lopullista muotoaan. (kuva 3.6)
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* Kiiltävä &
päällystetty paperi

** Ohuempi,
päällystämätön paperi

Kuvakonseptia määrittäessä oli hyvä tietää minkälaisia juttuja lehteen oli tulossa. Juttutyyppejä varten selasin sekä lähtö
kohtalehtiä, poimien hyviä ja huonoja esimerkkejä, että
benchmark-lehtiä, joiden juttutyyppejä soveltaen muodostin
omani. En halunnut kirjoitettavista aiheista liian vakavia, vaikka sellaisiakin
voi lehdessä toisinaan olla.
Pidin lukijani mielessä juttutyyppejä pohtiessa. Kuitenkin aiheiden tulee
olla myös sellaisia, jotka kiinnostavat myös minua itseäni. Jop van Bennekom
ja Gert Jonkers puhuvat siitä, kuinka heillä ei oikeastaan ole määriteltyä lukijaa, vaan he tekevät juttuja aiheista, jotka kiinnostavat heitä itseään. Lopulta

3.5 juttutyypit
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Fantastic Man on fanzine7, sillä kaikki lehdessä esiintyvät henkilöt ovat jollain
tapaa heidän ihannoimiaan. (Jonkers ja Bennekom, 2013)
Lehdessä esiintyvien vakiopalstojen lisäksi toivon konseptissani olevan liikkumavaraa myös spontaanille materiaalille. En hylkää hyvää aihetta vain sen
takia, ettei sille ole lehdessä juttupaikkaa. Kuvaesseet ovat nekin suotavia ja
niitä saa olla useampi yhtä lehteä kohden. Vaikka dummy-lehdellä ei ole teemaa,
olen kuitenkin ajatellut lehden oikealla versiolla sellaisia olevan. Teemat keskittyvät vaihtelevien aihealueiden ympärille: ne määrittyvät siten, mikä kulloinkin
on ajankohtaista tai kiinnostavaa. Muutama esimerkki teemanumeroista:
2 / 1 4 T h e J a pa n o p h i l i a I s s u e
Aina kissakahviloista kissavaatturiin, japanilaisessa kulttuurissa on ehtymätön lista tarkasteltavia aiheita tätä
teemanumeroa varten. Japani näkyy kaikessa — niin
ruoka-osiossa kuin editoriaaleissakin.
3/14 The Masculine Issue
Maskuliinisuus-teemanumerossa haastetaan normeja ja
mielikuvia, jotka liittyvät kissoihin ja omistajuuden feminiinisyyteen. Maskuliinisia kissanomistajia esitellään
henkilöhaastattelujen ja kuvasarjojen muodossa.

Keskiosiossa on mukana kaksi editoriaalia, joista toinen keskittyy omistajan
kuluttamaan muotiin ja toinen kissojen asusteisiin tai tarvikkeisiin. Molempiin
editoriaalityyppeihin haetaan uudenlaisia näkökulmia erityisesti kuvauksen
suhteen. Editoriaaleissa kuvakulmat ja kuvausympäristöt ovat yllätyksellisiä.
Yllättävyydellä voidaan tarkoittaa niinkin yksinkertaista asiaa kuin äärimmäisen tiukkaa rajausta. Jos esimerkiksi kaulapantaa kuvataan kissan päällä, sen
tulee olla kuvana silti oivaltava ja erilainen. Hyvä esimerkki on L’Officiel Italia
-lehdessä julkaistu editoriaali, jossa esitellään hajuvesiä (kuva 3.7). Hajuvesipullot
on kuvattu ekspressiivisesti utuisten kasvien keskellä. Pulloista ei aina saa kunnolla selvää, mutta kuvissa on enemmän kyse niiden välittämästä tunnelmasta.
Samanlaista lähestymistapaa ja kekseliäisyyttä toivon Catalogiin. Ensinumeron
omistajien muotieditoriaalissa esitellään vaatteita, jotka näyttävät hyvältä vaikka
ovatkin irtonaisen kissankarvan peitossa.
3.7
L'Officiel
Italia 4 / 13,
hajuvesi
editoriaali

4/ 14 The Food Issue
Teemanumero, jossa keskitytään ruokaan. Resepti- ja
ruokapalsta on tässä numerossa laajempi, kun taas
henkilöhaastatteluissa esitellään kissan omistavia kokkeja.
Alkupään Whiskers-osio koostuu vakiopalstoista ja vaihtelevista kuva
esseistä. Vakiopalstoilla esitellään valittuja kissarotuja, kissojen kanssa yhteis
eloon soveltuvia huonekasveja, kissankestäviä huonekaluja sekä tee-se-itse
-palsta, josta esimerkkinä on kuinka rakentaa itse koivun rungosta kaunis
raapimapuu. Näistä kissarotuja esittelevä palsta on ainoa juttutyyppi, joka
on sovellettu lähtökohtalehdistä.
Ears & Paws -keskiosion valokeilassa ovat ihmiset. Tämä ilmenee henkilöhaastattelujen kautta. Henkilöhaastattelun pituus on minimissään neljä sivua.
Haastattelujen yhteyteen tulee aina kuva haastateltavasta, käytettynä suuressa
koossa. Lisäksi osiossa on mukana matkajuttu, jossa matkustetaan aina erilaiseen
mielenkiintoiseen kohteeseen. Matkaosion kohteet, niin kuin muutkin lehden
artikkelit, ovat sidoksissa kulloiseenkin teemaan. Esimerkiksi Japani-teemaisessa
numerossa matkustetaan Tokion kissakahviloihin tai Tashirojiman saarelle,
joka tunnetaan “kissasaarena”, missä eläimiä on enemmän kuin asukkaita.
7Fanzine on lehti, jonka voi yksinkertaisesti selittää 'faneilta faneille' -ilmaisulla. Tietystä aihealueesta kiinnostuneet henkilöt toimittavat lehteä, joka on tarkoitettu saman mielenkiinnon jakaville ihmisille.
(Merriam-Webster Dictionary, 2013) 'Zine'-nimensä mukaisesti lehdet ovat omakustanteisia ja epävirallisia.
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Tail-loppuosion painotus on kulttuurissa ja ilmiöissä. Sen aloittaa ilmiö-
juttupaikka, joka mahdollistaa erilaisten kulttuurillisten kissoihin liittyvien
ilmiöiden tarkastelun. Tähän palstaan kuuluvat myös aiemmin mainitsemani
miehiset miehet kissojensa kanssa ja jutussa voitaisiin puida kissanomistajuuteen liittyviä sukupuolistereotypioita. Palstalla voidaan myös avata erilaisten
kansakuntien näkökulmia kissaan: miksi japanilaiset haluavat vaatettaa
lemmikkinsä? Miksi amerikkalaiset poistattavat kissan luonnolliset kynnet
ja laitattavat muoviset niiden tilalle?
Ilmiöiden lisäksi loppuosiossa käsitellään myös ruokaa ja tämän palstan
yhteydessä on aina mukana reseptejä, sekä kissalle että lukijalle. Ruoka-aihe on
kaikista näkyvimmin — ilmiö- ja matka-palstan lisäksi — sidoksissa kunkin
numeron teemaan. Nyrkkisääntönä resepteissä on saman raaka-aineen toimivuus sekä lukijan että kissan reseptissä.
Tail-loppuosassa on myös eri formaattia käyttävä fiktio-osuus, jossa julkaistaan vierailevien kirjailijoiden runoja tai lyhyitä novelleja. Fiktion jälkeen

37

seuraavat tunnettuja kissoja esittelevä palsta, arvostelu-palsta, horoskooppi ja
tekniikka-palsta. Ennen takakantta lopusta löytyvät myös artikkelien lähteet sekä
mahdollinen tuotevalmistaja-luettelo. Lehden päättää viimeisellä sivulla vaihtuva
kuva kissanhännästä juttupaikalla “Fantastic Tails” ja siihen liittyvä tarina.
On hyvä tiedostaa, mitä jättää konseptin ulkopuolelle. Jop van Bennekom
mainitsee Fantastic Manista puhuessaan, että on helpompi määritellä konsepti sen kautta mitä se ei ole sen sijaan, että määrittelisi mitä se on. (Benne
kom ja Jonkers, 2013) Olen jättänyt tarkoituksella tietyntyyppiset juttuaiheet,
joita näkyy lähtökohtalehdissä, konseptini ulkopuolelle. Tämä on yksi
askel lisää lukijakeskeisempään suuntaan, sillä kissan terveys, virikkeet
tai ruokavalion analysoiminen eivät tue lifestyle-ajattelua. Myöskään kuluttamiseen keskittyneistä lehdistä tuttuja syvättyjen tuotekuvien täyttämiä
ostossivuja ei tule lehteen. Editoriaaleissa tai huonekalupalstalla näkyvät
tuotteiden valmistajat löytyvät lehden takaa olevasta luettelosta, mutta niitä
ei erikseen nosteta valokeilaan.
Kuten alkuosiossa, myös loppuosiossa on vakiomittaisia joka numerossa
esiintyviä palstoja. Ears & Paws on eniten varioiva osio, jossa on vahvempi narratiivinen sävy. Variointi on tärkeää, ettei lehdestä tule liian monotoninen. Pyrin
luomaan lehtikonseptin sallimissa rajoissa muuntuvan alustan, jonka sisältöön
avustajat voivat myös vaikuttaa sen sijaan että heille vain saneltaisiin toteuttavat
juttuaiheet. Muun muassa Rolling Stonen ja New York Times Magazinen suunnitellut Roger Black neuvoo seuraavasti: “Get lumpy! The trouble with most de
sign is it has no surprise. If you want normal people to pay attention, you have to
change pace in your presentation. Monotonous rhythms of picture, headline, text,
ad, headline, picture, ad, etc., is like a pudding without raisins — a stew without
lumps.” (Zappaterra, 2007, 67)
Lehtien haptiset ominaisuudet korostuvat maailmassa, jossa suurin
osa informaatiosta on digitaalista ja nopeaa. Tekijät kuten julkaisun
haju ja tuntu nousevat suurempaan rooliin ja hyvä suunnittelija pyrkii
käyttämään hyväkseen tällaisia painetun materian mahdollisuuksia
tarjoten lukijalle jotakin, mihin pikselit eivät pysty. Lehden fyysisyys
on osa sen narratiivia. (Losowsky, 2010, 6) Sosa painottaa lehden fyysisyyden tär
keyttä ja kuinka objekteina julkaisuista tulee lähes kirjamaisia. Hän arveleekin Apar
tamenton kaltaisen — kirjan ja lehden hybridin — formaatin yleistyvän julkaisussa
samaan aikaan kun perinteiset uutisiin painottuvat lehdet kuolevat pois. (Sosa, 2013)
Näin ollen myös formaatti pitää huomioida ja sen muotoa pitää pohtia.
Benchmark-lehdistä vain The Gentlewoman edustaa suurempaa kokoa, kun
taas Apartamento ja Wilder Quarterly kirjamaista, kompaktimpaa kokoa.
Perinteisen aikakauslehden formaatti ei vaihtele radikaalisti, sillä kaupalliset lehdet ovat sidottuja ilmoitusten kokoihin. (Rantanen, 2007, 204) Lisäksi
vakiinnutettu formaatti auttaa niitä samaan logonsa näkyviin lehtihyllys
sä. Valitsemani benchmark-lehdet sijoittuvat kuitenkin indie-lehti- tai
SIPs-kategoriaan. Tällaiset julkaisut eivät käytä samanlaista talousmallia
kuin perinteiset aikakauslehdet, sillä kustannustalojen sijaan niitä julkaise-
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vat yksittäiset toimijat eivätkä ne useinkaan keskity voiton tavoittelemiseen.
(Haanpää, 2012) Tämä mahdollistaa ilmoittajien ehdoista irtautumisen ja
formaatin kannalta suuremman variaation.
Ilmoittajien lisäksi formaattia sanelee lehden käyttötarkoitus. Missä lehteä
on tarkoitus lukea? Mainitsin jo aikaisemmin brändiä pohtiessani australialaisen Is Not Magazinen, joka valitsi formaatikseen suurikokoisen julisteen, joka
kiinnitettiin julkiseen tilaan. Formaatti voi siis olla mitä tahansa, riippuen sen
käyttötarkoituksesta. Jotkin lehdet päätyvät jopa kovakantisiksi tai erittäin
kirjamaisiksi kuten Kinfolk, jolloin niiden käyttötarkoituksena on enemmänkin
koristaa kotona kahvipöytää kuin kulkea matkassa mukana.
Halusin Catalogilta käytettävyyttä. Henkilökohtaisesti en pidä suurikokoisia
formaatteja isommassa arvossa, sillä ne ovat epäkäytännöllisiä ja liian painavia
kuljetettavaksi mukana. Edustan lukijana sellaista ihmistä, joka ottaa lehden
mukaan matkustaessaan. Siksi formaatin helppous ja kuljetettavuus ovat minulle tärkeitä aspekteja. Näen lukijani samanlaisena matkustelevana ihmisenä.
Käytännöllisyyden lisäksi lehden tulisi kuitenkin pyrkiä Sosan mainitsemaan
objektimaisuuteen, joka muistuttaa lähes kirjaa. Valitsin formaattini lankanidottavaksi, jotta se tuntuisi esineenä arvokkaammalta ja huolitellummalta.
Lankanitominen edesauttaa myös miellyttävää lukukokemusta, sillä ommellut
sivut aukeavat liimattuja vaivattomammin.
3.8 Catalogin formaatti
ja mitat.

166 mm
x
240 mm

Päädyin formaattiin, joka kooltaan muistuttaa Apartamentoa ja Wilder
Quarterlyä. (kuva 3.8) Kumpikin näistä lehdistä on helposti matkassa kulkeva ja
kompakti. Kompaktius tuo lehtiin ystävällisyyttä ja miellyttävyyttä. Suurempaan
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formaattiin verrattuna ne tuntuvat rehellisemmältä. Tämä johtunee siitä mieli
kuvasta, että suuria tai ylisuuria formaatteja käyttävät usein kiiltäväpaperiset
muotilehdet, jotka eivät tunnu erityisen ihmisläheisiltä.
Losowsky korostaa materiaalin tuntua lehden suunnittelussa ja sitä,
kuinka julkaisusuunnittelijan tulisi valjastaa kaikki mahdolliset painotekniset
mahdollisuudet aina erilaisten paperien tunnusta painomusteiden hajuihin.
(Losowsky, 2010, 6) Päällystämätön mattapaperi on haptisilta ominaisuuksiltaan miellyttävämpi kuin kiiltävä ja päällystetty. Kirjoissa ja lehdissä, laadun
tuntu määrittyy usein paperilaadun, sen paksuuden ja lehden sidosasun
mukaan. Paperi viestii lukijalle myös brändin arvoista. Kierrätetty päällys
tämätön paperi mielletään ympäristöystävällisemmäksi kuin erittäin kiiltävä
päällystetty vaihtoehto. (Zappaterra, 2007, 111)
Juuri miellyttävyyden ja laaduntunnun takia käytän lehdessäni pääasiassa
päällystämätöntä mattapaperia. Variaation muodostamiseksi lehdessä esiintyvät
kuvaeditoriaalit taas painetaan hyvin kiiltävälle päällystetylle paperille. Tämä
korostaa myös editoriaalien “eye candy” -funktiota, sillä päällystetty paperi näyttää värien sävyt intensiivisempänä. Paperin vaihtelu tuo lehteen narratiivia ja
virkistävää vaihtelua.
Kaikilla benchmark-lehdillä on kannessaan hieman sisuksia paksumpaa,
päällystettyä ja teksturoitua paperia. Se antaa julkaisuille miellyttävän haptisen
tunnun. Lähtökohtalehdet taas ovat jotakuinkin perinteisellä aikakauslehtilinjalla
päällystettyine kiiltävine kansipapereineen. Itse seuraan benchmark-lehtien
viitoittamaa tietä valiten kansimateriaaliksi tukevan, päällystetyn, mutta matan
paperivaihtoehdon. Päällystetty paperi takaa pidemmän kestävyyden lehdelle
objektina, kun taas tukevuus ja matta paperi viittaavat kirjamaiseen maailmaan.

3 .7 logo

Alunperin tarkoitukseni ei ollut suunnitella konseptille omaa
logoa, mutta inspiroiduin löytämistäni referenssilehdistä, eritoten
japanilaisista julkaisuista kuten Popeye (kuva 3.9) ja Fudge (kuva
3.10), joilla molemmilla on omintakeiset, erityisesti niitä varten
räätälöidyt logot. Kummankin lehden logon muotoilu, jossa näkyy saman
aikaisesti rentous ja lehden tyyli, viehätti minua. Kustomoitu logo vie lehden
karaktäärin seuraavalle tasolle, tehden siitä ainutlaatuisemman ja persoonallisemman, verrattuna valmiin kirjaintyypin käyttöön.
Aloitin logon suunnitteluprosessin kirjoittamalla ylös adjektiiveja, joiden
toivoin kuvastavan logoani. Rentous, pyöreys ja kissamaisuus nousivat vahvimpina näiden adjektiivien joukosta. Tutkin olemassa olevia kirjaintyyppejä
etsien samanlaisia piirteitä, kuin olin logolleni asettanut tavoitteeksi. Luonnostelin logoa käsin ja pitkän prosessin jälkeen oikeanlaiset muodot tulivat esiin.
3.9

3.10

Käsin luonnostelun jälkeen vein piirustukseni tietokoneelle, jolla jatkoin
logon muotoilua vektorein. Pyysin apua kahdelta kollegaltani, joista kumpikin oli erikoistunut kirjainmuotoiluun. Niklas Ekholm auttoi minua logon
keskivaiheilla muotokielen suhteen ja Jungmyung Lee antoi neuvojaan loppu
silauksista sekä viimeistelystä. (kuvat 3.11) Molemmat ovat Helsinki Type Studion
perustajajäseniä ja heillä on vankka kokemus ekspressiivisestä kirjainmuotoilusta.

Kylmän täysvalkoisen sijaan
valitsin luonnollisen valkean.
Se on ystävällisempi ja miellyttävämpi, kuin kova kirkas valkoinen. Paperin grammamäärä ei saa
olla tavallisissa sisäsivuissa liian
ohut, ettei vaikutelma ole halpa. Paksuhko paperi tuo arvokkuutta. Kontrastina tälle valitsin
fiktio-osuuteen ohuempaa paperia, joka jäljittelee kirjojen sisus
materiaalia.

3 . 8 s i v u p o h j at
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Havainnollistan lehtikonseptia dummyllä ja siihen tulevilla esimerkkitaitoilla. Näin ulkoasusta ja vallitsevasta visuaalisuudesta
saa paremman kuvan. Taittojen on tarkoitus näyttää mahdollisimman monipuolinen otanta Catalogin juttutyyppien skaalasta.
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3.11 Käsinpiirrettyjä luonnoksia
ja logon eri vaiheita.

Luonnollisesti jotkin osiot, jotka pohjautuvat ainoastaan valokuvaan, kuten
editoriaalit tai kuvaesseet, jäivät pois.
Ensimmäisenä vaiheena sisuksen suunnittelussa oli konseptissa käytettävien
kirjaintyyppien valinta. Kuten lehden sisältöönkin, halusin typografiaan variaatiota ja eloa. Päädyin lopulta kahteen eri kirjaintyyppiin:

I

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789o
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789o
Ii

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789o
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789o

Logon ensimmäisiä vaiheita.

Logo Niklas
Ekholmin
palautteen
jälkeen.

Valmis logo
Jungmyung
Leen palautteen
jälkeen.
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I päätteellinen Matrix, joka on Emigre-studion
Zuzana Lickon vuonna 1986 suunnitelema kirjaintyyppi. Sen erityispiirteitä ovat teräväkärkiset,
kolmion muotoiset päätteet. (Emigre, 2007)
Juuri nämä voimakkaat päätteet viehättivät minua,
ja kontrastina logon pyöreyteen, ne toivat uuden
ulottuvuuden kissamaisuuteen.

II päätteettön Neuzeit S, jonka suunnitteli Wilhelm
C. Pischner vuonna 1966. (Linotype, 2013) Neuzeit
on kirjaintyyppinä ajaton ja luettava. Minua viehätti sen karu vaatimattomuus ja eräänlainen kömpelyyskin.
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Seuraavaksi määritin sivun struktuurin. Mitkä ovat sivujen marginaalit ja
gridi, jolle teksti asettuu? Halusin tehdä selkeän eron lehtikonseptin eri osioiden välille. Näin rakenteellisuus ja variaatio olisivat paremmin havaittavissa.
Kaikkien osioiden kesken käytetään kyllä samaa palstajakoa, mutta marginaalit vaihtuvat riippuen onko kyseessä keski- vai alku- ja loppuosio. Alku- ja loppu
noudattavat keskenään samanlaisia marginaaleja, jotka ovat niukemmat kuin
lukujuttupainotteisessa keskiosiossa. (kuva 3.12) Käyttämällä Ears & Paws
-osiossa suurempia marginaaleja, sen kirjallinen puoli korostuu ja antaa lukijalle hengähdystilaa alkupuolen tiukoista marginaaleista. (kuva 3.13) Sekä Whiskersettä Tail-osiot käyttävät pieniä marginaaleja korostamaan juttujen lyhkäisyyttä
verrattuna keskiosaan tehden taitosta dynaamisemman ja haltuunottavamman.

Sivun rakenteen päätettyäni loin kappale- ja kirjaintyylit. Kokosin molemmista kirjastot, joita on tarkoitus käyttää taittovaiheessa. Näistä ennaltamääritellyistä
tyylikirjastoista saa poiketa vain perustellusta syystä, kuten editoriaalien sallimasta ekspressiivisemmästä taitosta. Poikkeamisella tarkoitan ainoastaan kirjainkoon ja
-leikkauksen variointia, en koskaan koko kirjaintyypin vaihtoa.
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It started as a hobby when Jaakko decided to
combine his two passions: his white cat Lulu & flora.
Many years of Japanese art of flower arrangement,
ikebana, and self-taught skills in floral care behind
him, resulted in a new type of floristry shop that
serves cats, rather than people, as customers.

3.12 Alku- ja loppuosion
sivupohja ja marginaalit.
Sivu jakautuu kuuteen
palstaan kaikissa osioissa.
Tämä luo monipuolisia
mahdollisuuksia typo
grafian käytölle.

L

orem ipsum dolor sit amet conLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adsectetuer adipiscing elit, sed diam ipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do- tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nosminim veniam, quis nostrud exerci tation ullam- trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. “Duis
modo consequat.
autem” vel eum iriure dolor in hendrerit in vulDuis autem vel eum Iriure Dolor in hendrerit in putate velit esse molestie consequat, vel illum
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac- accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praecumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis nobis eleifend option congue nihil imperdiet domeleifend option congue nihil imperdiet doming id ing id quod mazim placerat facer possim assum.
quod mazim placerat facer possim assum. Typi non
Typi non habent claritatem insitam; est usus
habent claritatem insitam; est usus legentis in iis legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigaqui facit eorum claritatem. Investigationes demon- tiones demonstraverunt lectores legere me lius
straverunt lectores legere me lius quod ii legunt quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processaepius.
sus dynamicus, qui sequitur
Claritas est etiam procesmutationem consuetudium
“ I o n l y c u l t i va t e
sus dynamicus, qui sequitur
lectorum. Mirum est notare
mutationem consuetudium
quam littera gothica, quam
f
l
owe
r
s
t
h
a
t
L
u
l
u
lectorum.
nunc putamus parum clarMirum est notare quam
am, anteposuerit litterarum
a p p r ove s o f.”
littera gothica, quam nunc
formas humanitatis per seaputamus parum claram, ancula quarta decima et quinta
teposuerit litterarum formas humanitatis per seac- decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
ula quarta decima et quinta decima. Eodem modo parum clari, fiant sollemnes in futurum.
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant solMirum est notare quam littera gothica, quam
lemnes in futurum.
nunc putamus parum claram, anteposuerit.
Catalog

—
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3.13 Lukuosion sivupohja
ja marginaalit.

Lukijan navigoinnin helpottamiseksi loin Catalogiin palstatunnisteet.
Rantasen (2007, 128) mukaan tunnisteiden on hyvä noudattaa samaa kieltä logon
kanssa, näin lisäten tunnistettavuutta ja yhtenäisyyttä. Mielestäni tunnisteiden
on parempi käydä yhteen typografian kokonaisilmeen kuin itse logon kanssa.
Halusin sekä tunnisteista että sivunumeroista yksinkertaiset. Tunnisteiden liial
linen korostaminen vie fokusta itse sisällöltä. Sivunumerot ja tunnisteet ovat
molemmat konseptini päätteetöntä kirjaintyyppiä, Neuzeitia.
Palstat ovat tasapalstaa, lukuunottamatta fiktio-osiota, jossa käytetään kontrastina vasenta liehua jälleen korostamaan sen kaunokirjallista aspektia. Useimmiten tasapalsta jakautuu sivulle kahdeksi, mutta tietyissä poikkeuksissa, kuten
ruokapalstassa ja pidemmissä jutuissa, joissa suurempi ekspressiivisyys on sallittua, palstan jakautuminen saa vaihdella.
Nostot esiintyvät palstan sisällä, jolloin — kiitos tasapalstan — ne jäävät
kauniintiukan neliön sisään. (kuva 3.14) Noston ympärille on jätettävä tarpeeksi
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tyhjää tilaa, jotta typografia saa mahdollisuuden hengittää. Tiettyjen palstojen
yhteydessä (Breed Profile ja DIY-palsta) esiintyvät informaatiolaatikot upotetaan
puoliksi palstan sisälle, keskelle, hieman nostojen tapaisesti. Informaatiolaatikoiden käyttö tulee kuitenkin pitää minimissä, jottei kokonaisuus kärsi. Liiallinen
laatikoiden määrä luo sivulle ruuhkaisen ja halvemman tunnelman. Tämä on
ristiriidassa tavoittelemani tyylikkyyden kanssa.
Vakiopalstojen otsikoissa käytetään Neuzeitin lihavoitua leikkausta ja kirjainvälistys on väljä. Otsikon kirjaintyyppiä voidaan kuitenkin vaihdella, jolloin myös
ingressin tyyli vaihtuu (eli mikäli otsikko on Neuzeitia, ingressi on Matrixia ja
toisinpäin). Otsikot tasataan vasempaan laitaan, mutta niiden sijainti sivulla voi
vaihdella korkeustasossa. Tämä pätee erityisesti vakiopalstoihin, kun taas keski
osion lukujutuissa ja editoriaaleissa vapaampi typografinen käsittely on sallittua.
Rajasin Catalogista pois väliotsikot. Väliotsikot ovat yleisiä valitsemissani
lähtökohtalehdissä, mutta benchmark-lehdissä niitä ei näy laisinkaan. Väliotsikot
helpottavat lukijaa hahmottamaan artikkelia ja ne ovat osa tarinankerrontaa
(Rantanen, 2007, 124). Silti, ne tuovat lehteen halvahkon vaikutelman nopea
lukuisesta tekstistä ja keskeyttävät palstan virran. En myöskään toivo sivuille
liiaksi erilaisia typografisia elementtejä, mikä johtaisi täyden oloiseen taittoon.
Catalogissa anfangien käyttö on — erityisesti pidemmissä jutuissa — suotavaa.
Ne toimivat katseen vangitsijana (Rantanen, 2007, 125) ja viestivät lukijalle uuden
kappaleen tai artikkelin alkavan. Jotta ilmavuus säilyisi, ennen anfangia jätetään
ennaltamäärätty vakio tyhjää tilaa. (kuva 3.14) Anfangeja käytetään niiden kirjain
tyyppejä vaihdellen. Groteskin leipätekstin yhteydessä anfangin tulee aina olla
antikvaa ja toisinpäin. Anfangin kokoa ei vaihdella vakiopalstojen ja pidempien
juttujen välillä, ellei sellainen ratkaisu ole erityisen hyvin perusteltu.
Mainitsemani typografian variointi tapahtuu käytännössä, niin että alku- ja
loppuosioiden leipätekstinä käytetään Neuzeitin Book-leikkausta, kun taas luku
juttupainotteisen keskiosion leipätekstinä toimii antikva, Matrix. Tämä lisää

3.15 Paletti on suunniteltu tuke
maan kuvakonseptin pastelli
painotteista värimaailmaa.
Mukana tehostevärinä on kirkas
keltainen ja tummansininen.
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vaihtelua ja narratiivia eri artikkelien välillä. Fiktio-osuudessa tullaan käyttämään Matrix Boldia —päätteellinen kirjaintyyppi korostaa osion kirjamaisuutta.
Variointi näkyy myös anfangeissa. Tälläisella vaihtelulla on tarkoitus luoda
lehteen narratiivia ja herättää lukijan mielenkiinto.
3 . 9 vä r i t

Rantasen (2007, 174) mukaan lehdellä on hyödyllistä olla väripaletti,
jossajokaisen värin käyttötarkoitus on ennalta määrätty. Värejä käytetään julkaisuissa typografisen muotoilun tapaan: korostamaan,
erottamaan, merkitystä antamaan ja yhtenäistämään.
Olen määrittänyt konseptia varten oman väripaletin (kuva 3.15), jonka on
tarkoitus käydä yhteen kuvakonseptin kanssa. Väripaletissa on viisi väriä, joista
suurin osa on murrettuja pastellisävyjä ja yksi tummansinisen sävy. Värien käyttö pidetään rajoitettuna ja niukkana, The Gentlewomanin tapaan. The Gentle
womanissa käytetään värejä hyvin harvoin ja vain silloin, kun se on tarpeen.
(Kim, 2012) Kaikista näkyvimmissä roolissa väri on julkaisun kannessa, jossa
se vaihtelee ja poikkeuksetta reunustaa tasaisena massana kansikuvaa.
Leipätekstissä käytetään väriä ainoastaan kontrastia luovana elementtinä: sillä
erotetaan julkaisujen tai elokuvien nimet, joita tavallisesti korostetaan kirjaintyyppien italic-leikkauksella. Näitä värejä käytetään myös yksityiskohtana typografiassa tai kuvien kehyksissä. Harvemmin otsikoissa ja ingresseissä — tekijäkrediiteissä
ei koskaan.

3 .1 0 k a n s i

Kannella on myynnillisesti suuri merkitys, sillä sen pitää erottua
kilpailijoistaan lehtihyllyssä. (Zappaterra, 2007, 30). Vuosien varrella
teetetyt markkinointitutkimukset kertovat myyvimmän kannen olevan sellainen, jota koristaa kaunis, nuori ja hymyilevä nainen. Kuva
on tiukasti rajattu ja kannen henkilö katsoo suoraan lukijaan. (Zappaterra, 2007,
30; Rantanen, 2007, 86)
Internetin myötä perinteisen aikakauslehden kansisäännöt eivät päde.
Etenkin pienemmät julkaisut voivat huolehtia jakelusta itse, ilman suuria
jakeluyhtiöitä. (Haanpää, 2012, 14). Kaupallisten paineiden edessä suurien
kustannustalojen lehtien kannet yhdenmukaistuvat ja kangistuvat markki
nointitutkimusten sanelemiin kaavoihin. (Rantanen, 2007, 86). Tämä tekee
erottumisesta helpompaa pienemmille ja uskaliaammille lehdille.
Catalogin kannessa on kulloisenkin numeron sisältöön viittaava kuva. Logo
ja numerokohtainen informaatio keskitetään suhteessa kuvaan. Kansikuva ei
yllä leikkaukseen vaan, The Gentlewomanin tapaan, jättää ympärilleen tilaa.
Ympärille jäävät kehykset hyödynnetään käyttämällä teemaan sopivaa lisäväriä.
Toisinaan kehyksien sisällä voidaan käyttää myös kuosia.
Kansikuvassa tulee aina olla ihminen. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään
saman tien Catalogin olevan näkökulmaltaan ihmis-, ei lemmikkikeskeinen.
Kansikuva on sidottu lehden sisältöön, mieluiten pääjuttuun. Samaa kuvaa ei
kuitenkaan tulla käyttämään enää sisällössä, mikäli se on jo kertaalleen esiintynyt kannessa. Kansikuvan sitominen sisältöön lunastaa sen lukijassa herättämät lupaukseet. (Rantanen, 2007, 96)
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IV
PRODUKTIO 3/3
Dummy

V
REFLEKTOINTIA

5 .1 O P P IMIS P ROSESSI Prosessina lehtikonseptin suunnittelu oli monivaiheinen ja odottamattoman työläs. Ehkä juuri näiden aspektien ansiosta, minulla on sellainen olo, että olen oppinut erityisen paljon produktion
työstämisen aikana. Tutkimustyön tekeminen avarsi katsettani
koko lehtikenttään ja erityisesti juuri harrastelehtien tarjontaan sekä käytäntöihin. Kaikista antoisinta oli kuitenkin dialogi ja yhteistyö kollegoideni kanssa. Lopulta, lehden teko ei koskaan ole yksinäistä työtä, sillä kokonaisuuteen
vaaditaan Art Directorin lisäksi myös toimittajia ja paljon yksittäisiä avustajia.
Tällainen ihmisten välinen dynamiikka ja yhteistyö on yksi niistä syistä, miksi
lehtien tekeminen viehättää minua. On hienoa tuottaa yhteistyössä konkreettinen tuote, josta näkee sekä oman että muiden kädenjäljen. Käytännössä lehteä
on lähes mahdoton tehdä yksin. Catalogin konseptointi sai minut ymmärtämään tämän entistä paremmin.
Koen, että itsenäisen konseptin alusta loppuun suunnitteleminen myös paransi kykyjäni lehtisuunnittelijana ja antoi minulle esimakua siitä, minkälaista
Art Directorin työ lopulta on. Erityisesti kokonaisuuden hallinta ja avustajien
ohjeistaminen työhön oli minulle uutta. Kaikkien lankojen käsissä pitäminen
oli haastavaa, mutta antoi lopulta onnistumisen tunteen.
5 .1 tote u te t tav u u s Kaksi viikkoa ennen opinnäytteen palautusta löysin Catalogin
kaltaisen konseptin. Kyseessä on australialainen Cat People, jonka
syyskuussa 2013 julkaistussa, ensimmäisessä numerossa esitellään
neljä inspiroivaa kissaihmistä henkilöhaastatteluina. Sen sivuilla
kirjoitetaan kissoja rakastavista valokuvaajista, suunnittelijoista ja taiteilijoista,
ja heidän lifestylestään. (Cat People, 2013) Tällaisen lehden ilmestyminen juuri
tähän aikaan ei ole sattumaa, vaan kertoo kasvasta kiinnostuksesta kissoja
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kohtaan, joka on näkynyt sähköisessä mediassa ja erilaisten tapahtumien
(esimerkiksi Oaklandissa järjestettävät kissavideofestivaalit ja sen suomalainen
vastine: Varjokissavideofestivaalit) muodossa. Näin ollen, myös Catalogille
on selkeä kysyntä. Sinänsä tilanne ei ole huono, jos koko maailmassa on vain
yksi kilpailija.
Olennaisempi kysymys kuuluu: onko tällaisen lehden toteuttaminen kannattavaa? Tähän kysymykseen voidaan osittain vastata tarkastelemalla benchmark-lehtiä
ja niiden menestystä. Sekä Apartamento että The Gentlewoman ovat kasvaneet
jo ikoniseksi omassa lajityypissään ja vakiinnuttaneet asemansa lehtikentällä.
The Gentlewoman on kaikista kolmesta benchmark-lehdestä menestynein ja myy
paremmin kuin sisarkonseptinsa, Fantastic Man, joka aloitti aikaisemmin. (Ben
nekom ja Jonkers, 2013)
Jop van Bennekom/Gert Jonkers -duo on rohkaiseva esimerkki siitä, miten
myös independent-lehdet voivat nousta suurempaan tietoisuuteen. Nousevalla levikillään — joka kohosi vuoden 2010 72,000 kappaleesta vuoden 2011 89,000
kappaleeseen (Rock Media, 2011) — The Gentlewoman lähentelee suurempien
kaupallisten naistenlehtien lukuja. Vertailun vuoksi: Condé Nastin kustantaman
muotijätti-Voguen levikki oli keväällä 2013 1,246,765 kappaletta (Condé Nast, 2013),
kun taas Wilder Quarterlyn levikki 2013 oli 15,000 kappaletta (Wilder Quarterly,
2013). Myös Apartamento on estabilisoitunut kentällä, nykyisellä 25,000 kappaleen
levikillään. Luku on huomattava, kun huomioidaan lehden aloittaneen ensimmäisen numeron 5000 kappaleella ja kuinka vähäinen mainostajien määrä julkaisussa on. (The Guardian, 2012)
Julkaiseminen on helpompaa kuin koskaan. Lehtien suunnitteluun tarvittava
teknologia on kaikkien saatavilla eikä siihen tarvita enää suurta joukkoa eri
alojen ammattilaisia (Haanpää, 2012). Tässä mielessä myös Catalogin toteuttaminen on realistinen ajatus. Benchmark-lehtien kaltaiset SIP-julkaisut eivät yleensä
pyri suuriin painosmääriin, sillä kustannustalojen sijaan lehtiä tekevät pienemmät yksittäiset tekijät, joilla ei ole käytössään samanlaista budjettia. Cat People
-lehden ensimmäistä numeroa on painettu vain 1000 kappaletta, ja se riittää.
Mikäli uutta julkaisua kohtaan osoitetaan kiinnostusta, painosmäärää voidaan
suurentaa ensi numerossa.
Suurten kustannustalojen hiipuva myynti mediamurroksen keskellä saa monet uskomaan printin kuolemaan. Paradoksaalisesti sähköinen media, joka syö
näiden julkaisujen levikkiä, edesauttaa pienempien lehtien julkaisua. (Haanpää,
2012). Benchmark-lehtien kasvavat levikit kertovat positiivisesta muutoksesta,
joka demokratisoi lehtialaa. Losowsky (2010, 8) kiteyttää positiivisen kantansa:
“The golden age of print? It’s right now.”
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Kiitos

s ä h kö p o s t i h a a s tat t e lu k y sy m y k s e t
t i m o i lo l a l l e :
1 Miten erottua valtavirrasta?
2

Mitä konkreettisia keinoja olette käyttäneet tähän,

2

esimerkiksi SSAW:n kohdalla?

3 Kuinka suuri osa erottumisesta tulee visuaalisuuden
3 kautta? Onko tärkeämpää olla visuaalisesti erottuva
3 vai näkökulmaltaan erottuva?
4

Kuinka tärkeää on seurata lehtikenttää?
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