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Johdanto
Tutkielmani rakentuu kahdesta osasta: Case Leskisestä ja Retro-ilmiötä käsittelevästä artikkelistani.
”Case: Oluthuone Leskinen – olutta ja brändiä 22 vuotta” pohjautuu vuonna 2011 Leskiselle laatimaani selvitykseen, joka avaa oluthuoneen brändin rakentumista ja tarkentaa
yhteen markkinoinnin osa-alueeseen: suunnittelemiini kampanjajulisteisiin.
”Retro proudly represents – kuinka luoda uusia menneisyyksiä” on referee-artikkelini,
joka julkaistaan vuoden 2014 aikana teoksessa Kutu XV – mahdolliset maailmat1. Artikkelissani jäsennän retron monimuotoisuutta kehittelemäni nelikentän avulla ja asemoin omaa
suunnittelutyötäni retron tyylimaailmassa Leskiselle, new yorkilaiselle Nordic Breads
-yritykselle sekä tyrnäväläiselle Shaman Spirits -viinatehtaalle tekemieni töiden kautta.
Selvitystä ja artikkeliani yhdistää oululainen Oluthuone Leskinen, jonka markkinoinnin suunnitteluun olen osallistunut vuodesta 1995 lähtien. Toisaalta tekstien välille rakentuu mielenkiintoinen suhde retro-estetiikan kautta. Selvitys oli yksi niistä impulsseista,
jotka saivat minut pohtimaan retroa tyylilajina ja omaa positioitumistani tässä genressä.
Toinen, varhaisempi impulssi oli Leskisen julisteista koottu näyttely Oulun Taitelijaseuran Galleria 5:ssä vuonna 2007.
Leskinen on ollut minulle tärkeä asiakkuus suunnittelun kokonaisvaltaisuuden ja pitkäkestoisuuden vuoksi: vastuullani on ollut kaikki sisustuksesta ja henkilökunnan asusteiden suunnittelusta ravintolan julkisivuun ja mainonnan konsepteista verkkosivuihin.
Koen roolini suunnittelijana ja brändin rakentajana tehneen osaltaan Leskisestä sen, mitä
se on tänä päivänä: menestyvä ja tunnustettu olutravintola. Julisteiden suunnittelijana
miellän Leskisen pikemminkin mesenaatiksi kuin asiakkaaksi, koska olen saanut varsin
vapaat kädet niiden toteuttamiseen. Tämä on mahdollistanut sen, että olen voinut kehittää itseäni suunnittelijana ja syventää tekemistäni retron tyylikentässä. Retro-artikkelini
työstäminen on avannut minulle retron monimuotoisuutta – useinhan retrosta puhutaan
varsin yleistäen ja vähätellen. Herkistyminen retrotyylien eroille auttaa paremmin ymmärtämään retron vaikuttavuutta ja hyödyntämään sen mahdollisuuksia.
Retron ja luomani nelikentän syvempi tutkiminen on mielenkiintoinen aihepiiri mahdollista jatkotutkimusta ajatellen

1
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Kutu XV – mahdolliset maailmat on artikkelikokoelma, joka on koottu Oulun yliopiston taide- ja kulttuuriaineiden
vuonna 2012 järjestämän kansainvälisen kulttuurintutkimuksen seminaarin esitelmistä. Teoksen ovat toimittaneet Satu Koho, Jyrki Korpua, Salla Rahikkala ja Kasimir Sandbacka.
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Case: Oluthuone Leskinen
olutta ja brändiä 22 vuotta
Tutkielmani tässä osassa esittelen oululaisen Oluthuone Leskisen liikeideaa ja toimintamalleja – eli sitä kokonaisuutta, josta Leskisen brändi muodostuu. Tätä varten määrittelen brändin käsitettä ja esittelen kehittelemäni bränditalomallin, jota sovellan Leskisen
brändin rakentumisen analysointiin. Avaan Leskisen markkinoinnin konseptia ja esittelen suunnittelemiani kampanjajulisteita. Lopuksi tiivistän Leskisen brändin kolmeen elementtiin ja perustelen ne.
Leskisen Esittely

Vuonna 2014 Oluthuone Leskinen täytti 22 vuotta ja on Oulun vanhin olutravintola. Ravintolan keskeinen tuote on laaja ja alati vaihtuva olutvalikoima sekä sen ohessa myös edustava valikoima muita alkoholijuomia, kuten viskejä ja brändejä. Leskisessä on 68 asiakaspaikkaa, ja se on lunastanut paikkansa yhtenä Oulun tunnetuimmista ravintoloista – asialleen
omistautuneiden omistajien sekä osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan ansiosta. Helsinki
Beer Festivals 2014 valitsi Oluthuone Leskisen vuoden olutravintolaksi.1

Asiakkaat

”Asiakas on aina oikeassa, varsinkin kanta-asiakas.”
							Brandstein

Historia

Oluthuone Leskinen on perustettu 1992. Aluksi nimi oli Ravintola Leskinen ja liikeideana
oli tarjota ketjuravintoloiden vastapainoksi vain suomalaista musiikkia soittava pub-ravintola. Seuraava omistaja jalosti liikeideaa: Leskisestä tehtiin 1993 olutravintola, jonka
ytimenä on hyvä ja monipuolinen olutvalikoima. Sisustus muuttui perinteistä englantilaista pubia muistuttavaksi, mutta vaikutteita haettiin myös muista olutkulttuureista,
kuten Belgiasta ja Irlannista. Tästä ajasta ovat vieläkin muistona Leskisen pöytien päällä
käytettävät itämaiset matot – tämä idea lainattiin belgialaisesta olutravintolasta. 1990-luvun lopussa Leskinen vaihtoi jälleen omistajaa, kun neljä henkilökunnan jäsentä osti paikan itselleen. Seuraava iso muutos tapahtui 2003, kun Saaristonkadun tilan vuokrasopimus meni umpeen ja Leskinen muutti uusiin tiloihin Oulun Rotuaarille, jossa se toimii
edelleen. Vuonna 2007 oluthuone Leskinen fuusioitui oululaisen Ravintola Kaarlenholvin
kanssa.2
1

http://www.helsinkibeerfestival.fi/main.php; Hirvonen 2014.

2

http://leskinen.fi/leskinen/historia/.
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Nykyinen Oluthuone Leskinen sijaitsee kävelykadulla aivan Oulun ydinkeskustassa. Tämän vuoksi asiakkaita riittää myös hiljaisina viikon päivinä ja vuorokauden aikoina. Leskinen on pitänyt laatumielikuvaansa yllä monipuolisten tuotteiden ja asiantuntijuutensa
avulla ja on näin voinut pitää hieman korkeampaa hintatasoa, mikä taas valikoi automaattisesti asiakaskuntaa.
Leskisen asiakaskunta koostuu ihmisistä, joilla on varaa maksaa alkoholijuomistaan
hieman enemmän. Oluthuone tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen ympäristön juomien nauttimiseen. Leskisessä ei juuri ole järjestyshäiriöitä. Vaikka miesasiakkaat ovatkin enemmistönä, Leskisessä käy huomattavan paljon myös naisasiakkaita.
Tärkeä osa Leskisen asiakaskuntaa ovat kanta-asiakkaat, joita henkilökunta valitsee
aktiivisimmista kävijöistä. Kanta-asiakkaiden rooli on merkittävä ilmapiiriin luojina.
Kanta-asiakkuus ei ole kaikille avoin, vaan sitä pitää tavoitella, mikä tekee siitä arvokkaamman. Kanta-asiakkuuden saa ainoastaan käymällä aktiivisesti Leskisessä, eli toisin
kuin useissa paikoissa VIP-jäsenyyttä ei voi ostaa tai saada pelkän ”naamakertoimen”

9

perusteella. Näin kanta-asiakkaat ovat oikeita kanta-asiakkaita, koska kanta-asiakkuus
perustuu ostokäyttäytymiseen. Heille tarjotaan kuukausittain vaihtuvia etuja sekä järjestetään aika ajoin tapahtumia. Esimerkiksi Leskisen vuosittainen joulujuhla on tullut jo
monelle traditioksi – joulukirkkoineen ja aterioineen.
Leskisen kanta-asiakkaiden määrä on pidetty noin 180:ssä, mikä vertautuu ideaaliseen
heimokokoon. Brittiläinen antropologi ja sosiaalipsykologi Robin Dunbar katsoo, että 150
ihmistä on homo sapiensille maksimaalinen ryhmäkoko: ”Luku 150 tuntuu edustavan niiden ihmisten maksimimäärää, joiden kanssa meillä voi olla aito sosiaalinen suhde, suhde
johon kuuluu tieto siitä, keitä he ovat ja miten he suhtautuvat meihin. Toisin sanoen se on
niiden ihmisten määrä, joiden seuraan ei tuntuisi hämmentävältä liittyä drinkille kutsumatta, jos sattuisi törmäämään heihin baarissa.”3

BOWLING CLUB Leskinen -bowling shirt

The ebroidery on the back

Worker´s name on the left chest

Esa

Leskinen-triangle -patch on the left sleeve, width ~80mm

Kukko-patch on the right sleeve, width ~70mm

Vuoden 2010 henkilökunnan työpaidat myötäilivät vuositeemaa ”Bowling Club” -Leskinen.

3

Gladwell 2007, 189.

Myös kanta-asiakkuuden sisällä on oma
hierarkiansa. Joka vuosi Leskisen henkilökunta valitsee ”Vuoden Juicen”. Tämä nimitys on kunnianosoitus kanta-asiakkaalle,
joka on jollain tavoin ansioitunut, joko käymällä ahkerasti oluthuoneella tai muulla tavoin kuluneen vuoden mittaan. Tämä nimitys julkistetaan Leskisen syntymäpäivillä.
Vuoden Juice saa nimensä messinkilaatalle
Leskisen seinään ja hänet kutsutaan ”Platina-VIPiksi”. Platina VIPiksi kutsutaan myös
muita tarkoin valittuja henkilöitä, joiden
katsotaan olevan tärkeitä Leskisen hengen
ylläpitämisen kannalta. Platina VIPit eli
plattarit saavat erikoiskohtelun: heille järjestetään omia erikoistilaisuuksia, ja he saavat
muun muassa kuukauden oluen ilmaiseksi.
Leskinen on onnistunut löytämään ja
sitouttamaan itseensä niin sanotut ”yhdistäjät”, joilla on laaja kontaktiverkosto.
Yhdistäjät ovat tärkeitä siksi, että he ovat
persoonallisuuksia, joita halutaan tavata
ja joiden seurassa viihdytään. He ovat nykypäivän tarinankertojia ja kapakkafilosofeja – arkkityyppisiä kanta-asiakkaita. He
toimivat paimenina, jotka ottavat laumaan
jäseniä; he tutustuvat ensimmäisinä uusiin
tulijoihin ja saavat heidät tuntemaan olonsa kotoiseksi.4
Tärkeä ryhmä ovat myös ulkomaalaiset
asiakkaat. Englantilaisesta pub-kulttuurista
ammentava Leskinen on lievittänyt monen
Brittein saarilta tulleen koti-ikävää, ja ravintolassa on aina ollut kansainvälinen tunnelma.
Kansainvälisyys on huomioitu myös markkinoinnissa, joka toteutetaan osin englanniksi.
4

10

Englannin kielellä leikittely on ollut myös yksi
erottuva Leskisläisen huumorin piirre markkinoinnissa. Ohessa kesän 2007 kampanjajulisteet.

Gladwell 2007, 189.
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Talous

Markkinointi

Oluthuone Leskisen omistavan Fourmen Finland Oy:n toiminta on ollut hyvin johdettua,
mikä näkyy kannattavuutena. Liikevaihto on pysynyt tasaisesti pienin suhdannevaihteluin miljoonan euron paremmalla puolella. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1 156 235 euroa,
ja liikevoitto oli 189 274 euroa.
Henkilöstö

Oluthuone Leskinen on aina panostanut markkinointiin, mutta erityisesti markkinointiponnistuksia tehtiin vuonna 2003, jolloin muutettiin uusiin toimitiloihin. Mainonnan
määrää nostettiin, jotta saataisiin kerrottua asiakkaille uudesta toimitilasta. Juuri tuolloin Leskiselle luotiin sen mainonnan nykyinen tyyli, josta on tullut osa Leskisen brändiä.
Markkinointikulujen optimoimiseksi kampanjoinnille laadittiin selkeä konsepti ja vuosikalenteri, jotka ovat helpottaneet brändin rakennustyötä poistamalla turhat markkinointitoimenpiteet.

Henkilökuntaa Leskisessä oli vuonna 2013 kahdeksan henkeä. Henkilökunta on ollut
aina tärkeässä roolissa Leskisessä; siihen on panostettu ja siitä on pidetty huolta. Leskinen onkin ollut haluttu työpaikka ravintolatyöntekijöiden silmissä, eikä vuokratyövoimaa ole käytetty kuin poikkeustapauksissa. Ravintolan osakkaat tekevät myös itse töitä
baaritiskin takana – näin heillä säilyy tuntuma käytännön työskentelyyn ja asiakkaisiin.
Henkilökuntaa sitoutetaan työasuilla, joiden suunnitteluun on panostettu. Myös henkilökunnan virkistäytymispäiviä järjestetään säännöllisesti.
Kilpailijat

Ravintola-ala on varsin kilpailtua, ja uusia yrittäjiä tulee alalle tasaisin väliajoin. Ravintolaliikeideoiden sykli on kiihtynyt – tätä trendiä edustivat esimerkiksi Sedu Koskisen ravintolakonseptit, jotka eivät useinkaan eläneet paria vuotta kauempaa. Toisena ääripäänä
ovat ravintolat, jotka kestävät vuosikymmeniä tai jopa satoja vuosia. Ne vakiinnuttavat
hitaasti paikkansa kaupungin infrastruktuurissa, ja niille löytyvät asiakkaat taantumista
huolimatta. Iso Britannian vanhin public house on “Ye Olde Trip To Jerusalem” Nottinghamissa; siitä löytyy ensimmäinen virallinen merkintä jo vuodelta 1618.5 Leskisen voi jo
laskea kuuluvaksi jälkimmäiseen, jatkuvuutta edustavaan ryhmään. Sen kilpailijoita ovat
periaatteessa tietysti kaikki ravintolatoimintaa harjoittavat yritykset, etenkin kaupungin
keskustan alueella, mutta mitä pidempään Leskisen brändi saa juurtua, sen vaikeammaksi
todellisten kilpailijoiden määrittely tulee. Mitkä ravintolat voisivat enää olla esimerkiksi Helsingin Kosmoksen tai Kuopion Sammon kilpailijoita? Leskiselle onkin tärkeämpää
kuunnella asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan kuin seurata, mitä toiset ravintolat tekevät.
Oluthuone Leskisen mainokset Oulun Ylioppilaslehdessä vuonna 2005.

5

http://www.triptojerusalem.com/the-legend-of-ye-olde-trip-to-jerusalem.
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Brandin lyhyt oppimäärä
”Brand is a magnetic field for the subconscious.”
							Brandstein
Tässä luvussa määrittelen brändiä, tarkastelen sen eri osa-alueita sekä tuon esiin oman
näkemykseni brändistä. Jäsennän brändin rakentumista bränditalomallilla ja sovellan
tätä mallia Leskisen brändin analysointiin.6
Brändiä ei voi määrittää yksiselitteisesti. Käsitteellä on useita määritelmiä, ja ne ovat
riippuvaisia siitä, missä yhteydessä termiä kulloinkin käytetään ja minkä tieteenalan
edustaja kulloinenkin määrittelijä on. Edelleen brändiin kohdistuu monenlaisia intressejä, jotka värittävät määritelmiä. Brändiin saatetaan suhtautua hyvin kriittisesti osana
markkinaretoriikkaa ja kulutusideologiaa7; toinen ääripää voisi olla brändäämisen ulottaminen tuotteista omaan minään niin, että minuuskin ymmärretään brändien kautta.8
Taloustieteilijä saattaisi määritellä brändin kaupalliseksi kokonaisuudeksi, jolle on mitattavissa taloudellinen arvo ja joka näin on osa yrityksen arvonmuodostusta. Sosiologi tai antropologi puolestaan olisivat todennäköisesti taipuvaisia näkemään brändin kulttuuriseksi
artefaktiksi, myytiksi tai symboliksi, joka kuvastaa ihmisen asemaa. Semiootikko sen sijaan
voisi määritellä brändin merkkeinä, merkityksinä, metaforina ja ikoneina. Psykologi kenties mieltäisi brändien olevan osa henkilökohtaista ja kollektiivista kuvastoa, jonka olemme
sisäistäneet. Teollinen muotoilija tai graafinen suunnittelija taas määrittelee brändin osaksi
visuaalista kieltä ja designia. Kuluttajalle brändi merkitsee usein yksinkertaisesti sellaista
tuotetta, joka on kalliimpi tai arvostetumpi kuin jokin vastaava toinen tuote.
Etymologisesti termi brändi juontuu vanhasta Norjan kielen sanasta brandr (’polttaa’),
josta se siirtyi tarkoittamaan lähinnä karjan polttomerkitsemistä. Englanninkieleen ilmaus brand tuotteen nimen synonyyminä kotiutui jo 1800-luvun lopulla.9 Kuitenkin vasta
1980-luvulla termi alkoi vakiintua kiinteäksi osaksi markkinointiviestinnän retoriikkaa;
Suomessa tämä tapahtui oikeastaan vasta 1990-luvun lopulla. Kuvaavaa on, että David
Arnoldin teoksen otsikko The Handbook of Brand Management (1992) suomennettiin vuonna 1996 hieman oudon kuuloiseksi Merkkitavaramarkkinoinnin johtamiseksi.
2000-luvun alusta tuli brändi-termin läpimurtovuosikymmen, jonka mittaan julkaistiin
valtavasti artikkeleita ja kirjoja, joissa kerrottiin, kuinka brändiä tulisi rakentaa ja kuinka
sitä voitaisiin hallita. Brändistä tuli keskeinen osa yritysten strategiaa ja arvonmääritystä
6

Tämä luku perustuu osaksi Poukama – uutta luovaa kalastuskulttuuria -teoksessa (2014) julkaistuun artikkeliini
”Käsityöstä brändiksi”.

7

Ks. esim. Klein 2000.

8

Ks. esim. Quart 2003; McKnally ja Speak 2002; Lury 1996.

9

Healey 2008, 3; Merriam Webster´s Collegiate Dictionary (2012).
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sekä yrityspuhetta. Tänä päivänä pienetkään yritykset eivät voi välttyä brändinsä pohtimiselta, vaan se on tullut osaksi niidenkin itseymmärrystä ja yritysidentiteettiä.
Brändi on ystävyyttä

Suuri yleisö mieltää brändin helposti synonyymina tuotemerkille, ja brändi ymmärretään
visuaalisena kehyksenä tuotteelle tai palvelulle. Brändin tekee tähti auton keulalla tai kuvio painettuna käsilaukun nahkaan.
Onko brändi sitten vain hyvin suunniteltua ja rakennettua ulkokuorta ilman sen syvempää sisältöä? Ei, vaan brändi on tunne; parhaimmillaan se merkitsee syvää ystävyyttä
tuotetta kohtaan ‒ tai jopa rakkaussuhdetta sen kanssa. Näin brändi voidaan määritellä
tunnesiteeksi tuotetta tai palvelua kohtaan. Aivan kuten hyvän ystävän brändinkin täytyy olla uskollinen ja luotettava.
Tästä brändiystävyyden näkökulmasta voidaan miettiä, mitkä ovat niitä asioita, joilla
luodaan hyvä ystävyyssuhde tai saadaan jopa ihminen rakastumaan ‒ ja kuinka toisaalta
tämä ystävyys- tai rakkaussuhde voidaan pettää. Toisin sanoen: mikä saa meidät ystävystymään tai rakastumaan? Rakastettavalla tuotteella tulee olla vastaanottajan silmää
hivelevä ulkomuoto mutta myös sielu eli sisältö, joka viestii aitoudesta ja rehellisyydestä.
Brändiin liittyviä lähikäsitteitä ja samaa käsiteperhettä sen kanssa ovat mielikuva, tuotemerkki, logo, imago ja maine.10 Brändin luonnehtiminen mielikuvaksi on osuva, koska se
viittaa psyykkiseen prosessiin, joka tapahtuu kuluttajan päässä ‒ samasta syystä tuota
prosessia ei voi loppuun asti hallita, vaan siihen sisältyy arvaamattomia elementtejä.
Puhuminen brändistä mielikuvana viittaa siihen, miten rakennamme kuvan brändistä saamiemme vaikutelmien, ”palasten” perusteella. Jokainen brändipalapelin osa
vaikuttaa mielikuvan syntyyn, olivatpa nuo palat sitten suunnitelmallisia viestejä tai
tahattomia ja tiedostamattomia eleitä. Tämän kuluttajan päässä tapahtuvan prosessin
stimuloiminen tarjoamalla attraktiivisia brändiviestejä on kaiken markkinoinnin ja
brändin rakentamisen haaste.11
Itse asiassa pitäisi puhua erikseen brändin rakentamisesta ja rakentumisesta, koska niiden välinen ero havainnollistaa kaiken brändäämisen perusjännitettä, johon edellä jo viitattiin: prosessia ei voi loppuun asti hallita. Voidaankin pohtia, missä määrin brändejä
yhtäältä tietoisesti rakennetaan (jolloin oletetaan, että joku toimija pyrkii rakentamaan
määrätietoisesti ja hallitusti brändiä) ja missä määrin brändi toisaalta rakentuu eli elää
ikään kuin omaa elämäänsä (jolloin myönnetään sekä kulttuuristen kontekstien että kuluttajan subjektiivisten merkityksenantojen vaikutus).
10

Imagon, brändin ja maineen käsitteistä ks. esim. Mäkinen, Kahri ja Kahri 2010; Lindroos, Nyman ja Lindroos
2005; Aula ja Heinonen 2002; Karvonen 1999.

11

Vrt. Hertzen 2006, 91–94.
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On tärkeää tiedostaa, ettei brändiä voi rakentaa varman päälle; itse asiassa liian pitkälle
viety laskelmointi saattaa johtaa latteaan lopputulokseen. Toisaalta luova brändi sallii vapauksia myös tekijöilleen ‒ mukana on oltava uskallusta kokeilla, ottaa riskejä ja epäonnistuakin. Brändin täytyy olla notkea mukautumaan nykyajan uusille trendeille ja ilmiöille.
Näin brändin rakentaminen on tasapainoilua luovan hulluuden ja kustannustehokkaan
liiketoiminnan välillä.
tunteet, järki ja arvot

Onnistuneen ja kestävän brändin edellytys on hyvä tuote tai palvelu. Siihen tarvitaan
hyvä idea tuotteesta ja sen onnistunut suunnittelu ja toteutus. Kun tämä perusta on kunnossa, pitää tuotteesta vielä kertoa kuluttajille.
Yritystä tai tuotetta ideoidessa täytyy ymmärtää, mihin kuluttajaa askarruttavaan ongelmaan yritys, palvelu tai tuote antaa vastauksen ja miten se sen tekee. Tämä oivallus
tuotteen ideasta on se peruslähtökohta, joka luo tuotteen filosofisen ja ideologisen pohjan
‒ esimerkiksi Nike korostaa liikkumisen vapautta.
Edelleen tuotteen idea pitää pystyä säilyttämään, vaikka brändi kehittyessään laajenisi
ja irtautuisi alkuperäisistä juuristaan. Esimerkiksi Niken brändi lähti liikkeelle urheilujalkineista mutta laajentui sittemmin uusiin yhteyksiin, koskemaan vapaa-aikaa ja muotia
yleensä. Niken menestys riippuu siitä, miten se onnistuu säilyttämään elävän suhteen siihen alkuperäiseen ideaan, joka kannattelee kaikkia Niken tuotteita – Just Do It!12

vaa minää. Näiden tekijöiden avulla ihminen perustelee itselleen ja muille tarpeensa hankkia
tuotteen. Niitä ovat esimerkiksi tekniset ominaisuudet, hinta, laatu tai vaikkapa ekologisuus.
Arvotekijä viittaa niihin eettisiin prinsiippeihin, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa ja
parhaimmillaan vahvistavat molempia edellisiä tekijöitä. Arvo-pilarin elementit löytyvät
yrityksen sisäisestä toimintakulttuurista sekä niistä tavoista, joilla yritys kohtaa ympäristönsä. Arvokysymyksiin tarjotaan helposti valmiita ratkaisuja, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ne löydetään itse. Näin eettisyys on puntaroitu yrityksen omista
lähtökohdista ja siihen sitoutuminen on luontaisempaa.
Nämä pilarit auttavat kiteyttämään ja kirkastamaan brändin. Kiteytyksen kristallisoitumina toimivat yrityksen nimi, logo, liikemerkki ja slogan. Tähän osioon kuuluvat myös
muut brändin visuaaliset osatekijät, kuten väri- ja kuvamaailma, sisustus ja yleensäkin
kaikki, mitä kuluttaja näkee, kokee ja aistii brändistä. Kun brändi kirkastuu, viesti tulee selkeämmäksi ja hallittavammaksi, ja oletettavasti tämä johdonmukaisuus vahvistaa
edelleen myös vastaanottajan eli asiakkaan mielikuvaa tuotteesta.
Designista on tullut kriittinen menestystekijä nykypäivänä. Hyvä design on toiminnallisuutta ja käytettävyyttä sekä estetiikkaa. Nykypäivän kuluttajat ovat vaativia ja valikoivia ‒ siksi heidän huomionsa voi saavuttaa vain hyvällä suunnittelulla, jonka ansiosta
tuote erottuu kilpailijoistaan. Kuluttajat elävät jatkuvasti erilaisten ärsykkeiden ryöpytyksessä, ja tästä sensorisesta ylitarjonnasta tuotteen täytyy erottua edukseen.

Brändin rakennusprosessia helpottaa sen jäsentely osiin – brändin peruspilareihin, joita ovat ovat tunne, järki ja arvot. Niiden avulla kiteytetään brändi eli luodaan sen visuaalinen ja verbaalinen identiteetti.
Tunne: Väitetään, että jopa 95 prosenttia päätöksistämme on alitajuisia, ja ratkaisujamme ohjaavat vietit, vaistot ja tunteet.13 Tämän vuoksi brändillä tulee olla myös vahva
tunteisiin vetoava ulottuvuus. Tämän tunne-pilarin tulee sisältää sellaisia elementtejä,
jotka tyydyttävät syvimpiä tuntojamme. Asioita, joita emme ehkä halua edes sanoa ääneen. Niitä voivat olla arvonnousu muiden silmissä, oman viehätysvoiman lisääntyminen
tai vain yksinkertaisesti mielihyvän tuottaminen.
Marc Gobé jäsentää emotionaalisen brändin rakentumista vielä neljällä erillisellä pilarilla: suhteet (relationship), aistikokemukset (sensorial experiences), mielikuvitus (imagination) ja visio (vision). 14
Rationaalinen tekijä eli järki-pilari viittaa siihen, että lopullista päätäntävaltaa ihmisessä käyttää tiedostava minä eli ego. Siksi brändin tulee puhutella myös rationaalista, harkitse12

Bedbury 2002, 39–41.

13

Martin 2008.

14

Gobé 2001, xxii.

Leskisen markkinointimateriaaleja kesällä 2013.
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TALO, JOSTA RAKENTUU BRÄNDI

Bränditalomalliani olen jalostanut yleisesti käytössä olevasta kolmen pilarin ympärille rakentuvasta mallista täydentämällä sitä. Tästä mallista on rakentunut asiakastyökalu, joka
auttaa heitä oivaltamaan, millaisista osista brändi rakentuu ja kuinka sitä tulee johtaa, jotta
saavutetaan halutut tulokset. Talomalli jakautuu kymmeneen eri kohtaan seuraavasti:
1. Tontti kuvaa yrityksen toimintaympäristöä, kilpailijakenttää ja markkinaa sekä
huomioi kulttuurisen toimintaympäristön.
2. Perusta. Brändin perustana on liiketoiminnan ydin: tuote, palvelu tai jokin muu
asia, jolle brändia rakennetaan. Ytimen täytyy itseisarvollisesti olla totta, eli tuotteen pitää olla kunnossa ja täyttää olemassaolonsa tarkoitus. Toisin sanoen sen tulee vastata johonkin kuluttajan tarpeeseen.
3. Emotionaalinen tekijä. Päätöksistämme ohjaavat vietit, vaistot ja tunteet.15 Tämän
vuoksi brändillä tulee olla tunteisiin vetoava tekijä.16
4. Rationaalinen tekijä. Lopullista päätäntävaltaa ihmisessä käyttää tiedostava minä
eli ego. Siksi brändin tulee puhutella myös tätä rationaalista minää.
5. Arvotekijä. Yrityksen arvot ohjaavat toimintaa ja parhaimmillaan vahvistavat molempia edellisiä tekijöitä.
6. Kiteytys. Kun nämä neljä osatekijää on hahmotettu, brändi voidaan kiteyttää.
7. Nimi, logo, liikemerkki ja slogan. Kiteytyksen kristallisoitumana toimivat yrityksen nimi, logo, liikemerkki ja slogan. Tähän osioon kuuluvat myös muut brändin visuaaliset osatekijät, kuten väri- ja kuvamaailma, sisustus ja yleensäkin kaikki mitä kuluttaja
näkee, kokee ja aistii brändistä.
8. Suunta. Oikein rakennettuna bränditalon tulisi ”suuntautua” kohti visiota.
9. Henkilökunta. Henkilökunnan ymmärrys yrityksen toiminnasta ja sen myötä brändistä on yksi tärkeimmistä muuttujista rakennettaessa brändi-identiteettiä. Juuri henkikunta vie brändisanomaa eteenpäin ja on Evert Gummessonin mukaan yrityksen palveluiden tärkein markkinoija.17
10. Asiakkaat. Kuluttajalle muodostuu subjektiivinen brändikokemus kaiken sen perusteella, mitä hän näkee, kuulee ja muuten aistii brändistä. Brändi on moniaistinen kokemus ja tunnetila.

15

Martin 2008, 3–4.

16

Rope ja Mether ovat kirjanneet kaksikymmenkohtaisen motivaatioluettelon kuluttajan valintakriteereistä, jotka
perustuvat perustuvat Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan (Rope ja Mether 2001, 64–64).
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Gummesson 2005, 30.
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Leskisen brändi

Oluthuone Leskisen brändin kiteytyksenä olen käyttänyt suomalaisessa kulttuurissa kotoista sauna-metaforaa: Leskinen on sauna. Saunaan mentäessä suomalaiset jättävät vaatteet pukuhuoneeseen – samoin Leskiseen mentäessä tittelit jäävät tuulikaappiin ja baaritiskillä kaikki ovat tasavertaisia. Suomalainen rentoutuu saunassa, näin myös Leskisessä.
Jokainen suomalainen tietää kuinka saunassa tulee käyttäytyä, sama pätee myös Leskiseen. Suomalaiseen saunakulttuuriin ei liity ainakaan korostetusti erotiikka, ja vastaavasti Leskisessä vierailevan naisryhmän ei tarvitse kärsiä häiritsevistä iskuyrityksistä. Useat
kanta-asiakasnaiset ovatkin kertoneet tämän olevan yksi Leskisessä käymisen syy.
Leskisen brändi rakentuu edellä esitettyä brandikaaviota soveltaen seuraavasti:
Tontti
Leskinen on Oulun vanhin olutravintola; se on ydinkeskustan kortteliravintola, kohtauspaikka, illan starttauspaikka, kesäisin katukahvila Rotuaarilla ja lauantaisten Englannin
liigan tv-otteluiden seuraamispaikka. Mainitut funktiot eivät vielä sinällään erota Leskistä kilpailijoistaan, mutta kun niihin lisätään Oulussa ainutlaatuinen kanta-asiakasjärjestelmä ja kokonaisvaltainen visuaalinen brändinrakennus (esim. sisustus, julkisivu,
julisteet, asusteet ja verkkosivut), niin varteenotettavia kilpailijoita ei enää ole.

Still the best

Perusta
Leskinen tarjoaa laajan valikoiman koti- ja ulkomaisia oluita sekä muita alkoholijuomia.
Laadukkuudesta viestivät myös muut tuotteet, kuten paikan päällä jauhettu kahvi. Henkilökunta on osaavaa, ja sen kanssa on mukava asioida. Ravintola on siisti, ja siitä pidetään
aktiivisesti huolta.
Emotionaalinen tekijä
Leskiseen on mukava tulla, ja siellä on rennon miellyttävä ilmapiiri. Sieltä löytyy aina
muitakin asiakkaita, ja palvelu on aina ystävällistä. Nämä asiat ovat kuitenkin itsestäänselvyyksiä; Gobén nimeämistä emotionaalisen brändin rakentamisen osapilareista Leskisessä keskitytään eniten asiakassuhteisiin – varsinkin kanta-asiakassuhteisiin. Leskinen
tarjoaa tilan, jossa voi päästä hetkeksi irti arkitodellisuudesta ja astua sisään toiseen – heterotooppiseen18 – maailmaan, jossa arkimaailman lainalaisuudet eivät sellaisenaan päde.
Tämä Leskisen mahdollistama toinen maailma vertautuu myös Maffesolilaiseen postmoderniin uusarkaaiseen yhteisöllisyyteen.19
Rationaalinen tekijä
Vaikka Leskinen on hintavampi kuin monet kilpailijansa, se antaa myös vastinetta rahalle. Paikka on laadukas ja sen status hyvänä olutravintolana antaa asiakkaalle kulttuurista
pääomaa oluen asiantuntijana.
Arvotekijä
Leskisen hyvä maine yrityksenä on vahva arvotekijä. Mainetta on pidetty yllä hyvillä yhteyksillä viranomaisiin – olipa sitten kyse alkoholilainsäädännöstä tai verovelvoitteista.
Myös työntekijöitä kunnioitetaan, ja heille maksetaan hieman parempaa palkkaa kuin
alalla keskimäärin. Työntekijät nauttivat samoista eduista kuin osakkaatkin: loma-asunnon käyttöoikeudesta, kuntosalikorteista ja yksityisestä työterveyshuollosta. Leskisessä ei käytetä vuokratyövoimaa kuin satunnaisesti pakkotilanteissa, ja henkilökunnan
vanhempain- ja muut lomat toteutetaan lain mukaisesti. Nämä kaikki viihtyvyystekijät
välittyvät henkilökunnan tyytyväisyyden kautta myös asiakkaisiin. Toinen asiakkaiden
arvostama tekijä on Leskisen riippumattomuus ketjuista ja sen myötä tuleva aito paikallisuus – oululaisuus.

92-13

Leskinen pub
in the world
maybe.
Leskisen brändikiteytys englanniksi ryyditettynä leskisläisellä huumorilla vuoden 2013 vuosijulisteessa.
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Michel Foucault´n mukaan heterotopia (kr. sanoista hetero ´toinen, eri´ ja topos ´paikka´) on toinen maailma, jossa
arkimaailman järjestykset ja hierarkiat kumoutuvat väliaikaisesti. Foucault mainitsee esimerkkeinä heterotopioista ilotalot, saunat, mielisairaalat ja hautausmaat (Foucault 1986, 22‒27).

19

Maffesoli tarkoittaa uusarkaaisella yhteisöllisyydellä eräänlaista postmodernia heimolaisuutta, joka perustuu
hetkellisille sidoksille ja itsetarkoitukselliselle yhdessäololle (Maffesoli 1995).
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Brändikiteytys
Oluthuone Leskinen haluaa olla paras julkinen olohuone Oulun keskustassa.

1995

1998

2002

Nimi, logo, liikemerkki ja slogan
Oluthuone Leskisen nimestä on tullut käsite oululaisessa ravintolamaailmassa. Tämän
vuoksi Leskisen logoa tai liikemerkkiä ei ole vakiinnutettu. Sitä on muutettu varsin usein,
mutta muutokset muodostavat tunnistettavan ketjun. Symbolisena tunnisteena on usein
käytetty tyyliteltyä tuoppia sekä tähteä. Varsinaista slogania ei ole ollut käytössä, vaan
sekin on saanut elää kulloisenkin tarpeen mukaan.
Suunta
Leskinen ei hae kasvua mahdollisten uusien ravintoloiden kautta, vaan pyrkii tekemään
kannattavaa ravintolatoimintaa nykyisessä paikassaan.

2002

2006

2007

2006

2007

2008

Henkilökunta
Henkilökunnan rooli on ravintolan markkinoinnissa avainasemassa, ja hyvä henkilökunta on tärkeä kilpailutekijä. Leskisen hyvin hoidettu henkilöstöpolitiikka on taannut sille
hyvät työntekijät. Vaihtuvuus, joka on alalla yleistä, on pysynyt Leskisessä pienenä. Kun
uutta henkilökuntaa on tarvittu, ovat muut ravintolat menettäneet hyviä työntekijöitä
Leskiseen, joten Leskisen brändi toimii myös rekrytoinnin työkaluna.20 Tärkeää on myös
se, että omistajat ovat koko ajan mukana päivittäisessä työssä henkilökunnan kanssa
asiakkaiden parissa.
Balmer ja Gray ovat jakaneet brändit yritys-, tuote- ja palvelubrändeihin. Heidän mukaansa palvelubrändi eroaa ratkaisevasti näistä kahdesta muusta brändityypistä siinä
suhteessa, että palvelubrändillä on rajapinta henkilökunnan ja asiakkaan välillä. Tässä rajapinnassa henkilökunnan sitoutuneisuus, motivaatio ja hyvinvointi ovat avaintekijöitä.21
Siksi Leskisessä on kiinnitetty erityistä huomiota henkilökunnan hyvinvointiin.
Asiakkaat
Leskisen asiakaskunta voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: kanta-asiakkaisiin ja
riviasiakkaisiin. Kanta-asiakkaiden merkitys ei ole taloudellisesti niin suuri kuin riviasiakkaiden, mutta he takaavat sen, että Leskisessä on aina asiakkaita. Näin he toimivat
ikään kuin siemenvetenä asiakasvirroille. Riviasiakkaita Leskiseen vetää myös hyvä sijainti Oulun keskustassa, laaja tuotevalikoima sekä hyvä maine.

2009

2012

Suunnittelemiani liikemerkkejä Oluthuone Leskiselle 1995–2012.
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Vrt. Mäkinen, Kahri ja Kahri 2010, 33.

21

Balmer ja Gray 2003, 977–979.
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lisähuomioita Leskisen brändistä

Leskisen brändin rakentuminen on monien hyvin suunniteltujen, johdettujen ja tehtyjen
asioiden summa. Haastatellessani Leskisen kanta-asiakkaita kysyin, mikä heidän mielestään tekee Leskisestä Leskisen. Eräs vanhimmista kanta-asiakkaista kiteytti oman näkemyksensä alla olevaan kaavioon.

Hänen mielestään on äärimmäisen tärkeää, että kommunikaatio toimii ja on avointa
omistajien, henkilökunnan ja asiakkaiden välillä. Tämä toteutuu juuri siten, kun omistajat
ovat myös päivittäisessä työssä mukana baaritiskin takana.
Oluthuone Leskinen on ollut osa oululaista ravintolamaailmaa jo yli kaksikymmentä
vuotta. Vuosien mittaan se on vakiinnuttanut asemansa kaupungin johtavana olutravintolana, mikä ei olisi onnistunut ilman määrätietoista työtä Leskisen brändin eteen. Tosin
tätä työtä ei aikoinaan tehty tietoisesti varsinaisena brändin rakennustyönä, mutta jälkeenpäin tarkasteltuna se on kuitenkin sitä ollut. Samalla tavoinhan ovat rakentuneet
monet muutkin vanhat ja vahvat brändit ‒ spontaanisti, ilman mainostoimistojen workshoppeja ja brändikonsulttien brainstormeja. Onkin positiivista huomata, ettei brändin
rakennus ole markkinointioppaiden salakielisiä kaavoja, vaan se on pohjimmiltaan rakkautta omaan tekemiseen, vahvaa uskoa liikeideaan ja toivoa, että tämä kaikki tavoittaa
myös asiakkaat.

Leskisen Markkinointi
Olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Oluthuone Leskisen mainontaa vuodesta
1995 lähtien. Vuoteen 2003 saakka markkinointi oli pääsääntöisesti tuotemarkkinointia eli lehti-ilmoituksin kerrottiin uusista tuotteista. Kanta-asiakkaille suunnattiin lisäksi omaa markkinointiviestintää, kuten Leskinen Times -lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa
vuodessa vuosina 2000–2002. Kanta-asiakkaisiin on pidetty yhteyttä kuukausittain myös
kirjeitse, ensin perinteisin kirjein ja nykyään sähköpostin välityksellä. Kanta-asiakaskirjeissä on kerrottu kuukauden tarjoustuotteista sekä muista Leskisen asioista.
Leskinen ensimmäiset verkkosivut avautuivat jo alkuvuodesta 1996, ja siitä lähtien
niitä on päivitetty aika ajoin. Viimeisin ilmepäivitys tehtiin vuonna 2010. Sosiaalisen
median merkityksen kasvu yritysviestinnän kanavana on myös huomattu Leskisessä.
Facebook-sivuista on tullut yhä tärkeämpi osa asiakasviestintää ja brändin rakentamista. Seuraavat askeleet sähköisen median parissa tulevat olemaan sivuston saattaminen
responsiiviseksi.
Kun vuonna 2003 vanhan liiketilan vuokrasopimus yllättäen irtisanottiin, se toi uuden
haastavan tilanteen: tuli löytää uudet tilat nopeasti ja saada vakiintunut asiakaskunta
siirtymään uuteen ravintolaan. Asiaa mutkistivat myös ongelmat ensimmäisen löydetyn
liiketilan kanssa, sillä suunniteltua remonttia ei päästykään aloittamaan, vaan jouduttiin
etsimään vielä uutta paikkaa. Tästä uhkasi aiheutua useamman kuukauden tauko ravintolatoiminnassa. Toinen tila löytyi kuitenkin pian aivan Oulun ydinkeskustasta kävelykadulta, ja uuden Leskisen sisustustyöt pääsivät alkuun. Näyteikkunat otettiin remontin
ajaksi käyttöön mainostilana.
Kun uusi Leskinen avasi ovensa loppukesästä 2003, kontrasti vanhaan patinoituneeseen Leskiseen koettiin liian suureksi. Tämän vuoksi suunnittelin kampanjajulisteita,
jotka näyttäisivät vanhoilta ja kuluneilta kylteiltä, joiden maali oli raapiutunut osittain
pois. Näin haluttiin korostaa Leskisen historiaa ja perinnettä. Julistekampanja oli esillä
kävelykatu Rotuaarilla A-standissä. Näin sai alkunsa Leskisen retro-tyyli, josta on tullut
osa sen brändiä.
Markkinointikonsepti

Uuden Leskisen myötä nähtiin tarpeelliseksi lisätä myös markkinoinnin määrää. Sijainti
kävelykadulla avasi mahdollisuuden uudenlaisen mainonnan konseptin luomiseen: Kiinnostava ja huomiota herättävä juliste A-ständissä kävelykadulla ohjaa asiakkaita sisälle,
ja pöytäständit kertovat tuotteista lisää. Kampanjan aloituksesta ilmoitetaan myös lehtimainoksella sekä verkkosivuilla. Juliste viestii kulloisestakin kampanjasta, mutta esitystapa ja tyyli vaihtelevat. Kaikki teemajulisteet suunnitellaan uniikeiksi.

Uuden Leskisen ensimmäisiä julisteita.

24

25

Leskisen markkinoinnin vuosikello on hioutunut ajan myötä oheisen kuvan mukaiseksi ja muuttuu vastaamaan uusia tarpeita, mutta tietyt teemat, kuten joulu-, Nyt Riitti!- ja
Oktoberfest-kampanjat ovat säilyneet ja näin luoneet jatkuvuutta Leskisen markkinointiin.
genrenä retro

Leskisen mainonnan visuaalinen ilme on muotoutunut erottuvaksi ja tunnistettavaksi
tyyliksi, joka hakee innoituksen aiempien vuosikymmenien populaarikulttuurista ja kierrättää tunnistettavia visuaalisia elementtejä. Tämän huomaaminen sai minut pohtimaan,
mitä retro on ja mikä sen merkitys voisi olla Leskisen brändin rakentumiselle. Vanhaa
representoiva retro-tyyli on ollut markkinointiviestinnän keinovalikoimassa jo pitkään,
ja siitä on tullut enenevässä määrin trendi. Digiteknologia on mahdollistanut kuvien ja
aiheiden kopioimisen ja digitaalisen vanhentamisen helposti – tästä on hyvänä esimerkkinä Instagram-kuvien jakopalvelu. Tästä vaivattomuudesta seuraa kuitenkin myös se, että
retro jää helposti päälle liimatuksi tyylilliseksi kliseeksi. Siksi pitäisi pohtia, miten retroa
tulisi käyttää, mikä merkitys sen käytöllä kulloinkin on ja mitä sillä saavutetaan. Leskisen
markkinoinnissa hyödynnettiin retroa, koska haluttiin muistuttaa asiakkaita entisestä
Leskisestä uudella paikalla – siitä kasvoi Leskisen markkinoinnin tyylillinen kehys.
Kunnianhimoni retron tekemisessä lisääntyi ajan myötä. En ole tyytynyt enää käyttämään valmista materiaalia, vaan halusin enenevässä määrin toteuttaa kaiken alusta loppuun itse. Olen piirtänyt omakätisesti vuoden 2006 Nyt Riitti! -julisteesta alkaen kaikki
kuvitukset.22
mediana juliste

Julisteella tarkoitetaan suhteellisen suurta kartonkia tai paperia, jolle on painettu graafisia elementtejä, kuvia tai tekstiä tai näiden yhdistelmiä. Julisteen tarkoituksena on mainostaa tai nimensä mukaisesti julistaa jotain asiaa. Jelle van der Toorn Vrijthoff vertaa
julistetta liikennevalojen punaiseen valoon, jonka tulee pysäyttää liikenne. Samoin julisteen tulee pysäyttää katsoja, mutta viettelemällä – julisteen tulee puhutella katsojaa tunteen tasolla.23
22

23

Vanhaa lainaava retro tyylilajina on kiehtonut minua jo ennen Leskistäkin. Jo vuonna 1993 suunnittelin yhdessä
Jyri Kotilaisen kanssa oululaiselle Winger-olutbaarille amerikkalaisesta dinerista esikuvaa hakevaa kokonaiskonseptia. Suunnittelimme baarin sisustuksen ja graafisen ilmeen lisäksi paikalle myös historian, joka ulottui
aina 1930-luvun Amerikan lamaan asti. Se kertoi, kuinka kuvitteelliset Wattlen veljekset perustivat kanansiipiravintolan keskilänteen ja kuinka heidän BBQ-kastikkeesta tuli amerikkalainen legenda. Tarinan luomiseen meitä
innoitti silloin julkisuutta saanut Alvar Gullichsenin Bonk-taide. Gullichsen loi fiktiivisen teollisuusyrityksen,
jolle hän rakensi historian. Yrityksen tuotantolaitteet ja tuotteet vaikuttivat ensi katsomalta uskottavilta, mutta
lähempi tarkastelu osoitti niiden olevan keksittyjä – bonkkia (Ks. Gullichsen 1998).
Van der Toorn Vrijthoff 2008, 6.
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Mainontaa on tehty yhtä kauan kuin
ihmiset ovat käyneet kauppaa, ja mainonnasta on löydetty viitteitä aina muinaisesta Babyloniasta ja Egyptistä saakka. Nykyaikaisen mainonnan yhtenä
varhaisena muotona pidetään keskiaikaisia kaupungin huutajia, jotka kulkivat kaduilla ja huusivat sekä kaupungin
virallisia tiedotteita että maksua vastaan
myös kaupallisia viestejä. Tätä huutomaiAkseli Gallen-Kallelan Bil-Bol-juliste vuodelta 1907.
nonnan traditiota jatkavat julisteet. Ensimmäisenä mainosjulisteena pidetään japanilaista norsunkuvaa, jota levitettiin vuonna
1729 ympäri Tokiota, silloista Edoa. Kuva markkinoi näytteillä ollutta elävää elefanttia.
Ensimmäiset julisteet ilmestyivät eurooppalaiseen katukuvaan 1700-luvun loppupuolella
ja Suomeen 1800-luvun alussa. Ensimmäiset Suomessa esillä olleet julisteet markkinoivat
kiertäviä sirkuksia. Sirkuksilla oli mukanaan omat puulaatat, joilla julisteet painettiin.24
Varsinaisen julistetaiteen juuret ulottuvat 1800-luvun jälkipuoliskolle, jolloin kirjapainotekniikka mahdollisti moniväristen kuvien painamisen. Tämän ajanjakson kuuluisin
julistetaiteilija oli ranskalainen Henri de Toulouse-Lautrec, jonka ensimmäinen juliste
Moulin Rouge sai suuren yleisön suosion.25
Julisteet ovat katutaidetta, ja niiden tulee toimia nopeina viestin välittäjinä. Julistetaide on suurten massojen taidetta. Sellaisena se viestii ajastamme ja luo ajankuvia, kuten Akseli Gallen-Kallelan koneromantiikkaa enteilevä Bil-Bol-juliste tai Shepard Faireyn
muutoksen ajasta viestivä Obama-juliste Hope sata vuotta myöhemmin. Jukka Pellinen
kuvailee julistetta kansainvälisen Kadun Galleria -julistenäyttelyn esitelehtisessä 1969:
Juliste kuuluu kadulle. Se on kadun kasvatti sukupolvesta toiseen – siinä on katupojan röyhkeyttä, teinitytön sofismia, show-tähden keikarointia ja myyntimiehen nokkeluutta. Se elää
omassa ajassaan ja puhuu sen kieltä, saa siltä olemassaolonsa oikeuden ja saman tien tuomionsa. Se tulee, on ja vaihtuu. Se tiedottaa, ei kuuntele eikä pyydä puheenvuoroa.26
Leskisen julisteita suunnitellessani olen pyrkinyt pitämään nämä ydinasiat mielessäni.

24

Honkanen 1982, 22.

25

Eskilson 2012, 68-70.

26

Honkanen 1982, 112.
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Kampanjat
Leskisen markkinoinnin vuosikelloa rytmittävät erilaiset teemaviikot. Nämä viikot ovat
muotoutuneet kiinteäksi osaksi Leskisen markkinoinnin vuosikonseptia eli niillä kullakin on omat vakiintuneet ajankohtansa ja sisältönsä. Näin kampanjat ovat traditioituneet
ja tuovat jatkuvuutta Leskisen markkinoinnille.
Näiden vuosittaisten teemaviikkojen lisäksi on vielä kertaluonteisia kampanjaiskuja,
kuten esimerkiksi erilaisia erikoisoluiden ympärille rakennettuja tapahtumia.
Leskisen tunnusmerkkinä on olutvalikoiman monipuolisuus ja vaihtuvuus. Julisteilla
on haluttu kertoa siitä, että jokin uusi hanaolut saavuttaa uuden sataluvun.
Markkinoinnin vuosi Leskisessä alkaa uudella vuositeemalla, joka esitellään kantaasiakkaille oluthuoneen syntymäpäiväjuhlissa helmikuun lopussa. Tämä juhla on Leskisen vuoden tärkein kanta-asiakastilaisuus, jossa uudet VIPit pääsevät ensi kerran nauttimaan kanta-asiakkaan statuksestaan. Vuositeemajuliste on käytössä aina silloin, kun ei
ole meneillään varsinaisia erikoisviikkoja.
Ensimmäinen markkinointitempaus on maaliskuun alussa vietettävä St Patrickin
päivä. Pariviikkoinen kampanja huipentuu 17.3. Patrickin päivään. Nämä kampanjat on
suunniteltu englanninkielisiksi, koska useat juhlijat ovat ulkomaalaisia. Nyttemmin St
Patrickin päivien viettäminen on kokenut inflaation, eikä julisteita ole suunniteltu enää
parina viime vuotena.
Kesäkuun alussa mainostetaan Leskisen perinteistä Potkuri- eli Propeller-bingoa. Bingoarvonta on juhannuspäivänä, ja pääpalkintona on aito suomalainen potkuri. Näin halutaan juhlistaa ilmailun satavuotista historiaa ja muistuttaa siitä, että Leskinen on auki
myös juhannuksena.
Potkuribingon jälkeen alkaa kesäteema. Sillä houkutellaan turisteja ja muita lomalaisia
piipahtamaan Leskisessä. Tämän kampanjan teemana ovat usein olleet siiderit.
Syyskuun lopussa otetaan varaslähtö Oktoberfest-juhliin Oktobierfest-kampanjalla.
Oktoberfest-oluita on nautittu Leskisestä jo vuodesta 1995 lähtien, joten viikoista on tullut jo vahva perinne.
Leskisen syksy päättyy jouluoluiden kauteen. Leskinen on pitänyt yllä laajaa jouluoluiden repertuaariaan, ja niiden kysyntä on aina ylittänyt tarjonnan.
Leskisen markkinointivuosi päättyy tammikuun Nyt Riitti! -kampanjaan eli alkoholittomien oluiden viikkoihin. Idea sai alkunsa kun mietittiin, miten saataisiin lisämyyntiä hiljaiselle
tammikuulle. Tammikuun heikon myynnin syitä ovat joulun ja uudenvuoden juhlien läheisyys
sekä enenevässä määrin lisääntynyt ”tipattoman tammikuun” viettäminen. Nenän valkaisijan ei tarvitse kieltäytyä oluesta, vaan hän voi nauttia sen Leskisessä alkoholittomana. Tämä
kampanja on saanut huomiota enemmän kuin muut viikot: miltei vuosittain jokin lehti käyttää
Leskisen Nyt Riitti! -viikkoja esimerkkinä tipattomasta tammikuusta kertovassa jutussaan.
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Viimeiset seitsemän vuotta Nyt Riitti! -viikkojen julisteissa on alkoholipirua vastaan
taistellut joku Leskisen kanta-asiakkaista tai henkilökunnan jäsen. Näin on saatu kantaasiakkaita sitoutettua lisää.

Leskisen markkinoinnin vuosikello

tammikuu
helmikuu

joulukuu
7

6

VT

marraskuu

maaliskuu

VT
1
5

lokakuu

VT

VT

2
toukokuu

syyskuu
3

3
4
elokuu

kesäkuu
heinäkuu

VT Vuositeema
1. St. Patrick´s Day
2. Kuohuviinien viikot tai vastaava
3. Kesäteema
4. Juhannusbingo
5.

Oktoberfest

6. Jouluoluiden viikot
7.

huhtikuu

Nyt Riitti! -viikot
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Vuositeemat

Vuositeeman julisteet ovat käytössä läpi vuoden helmikuusta alkaen. Näitä julisteita käytetään silloin, kun Leskisessä ei ole muuta kampanjaa käynnissä. Kulloinenkin vuositeema on toistunut esimerkiksi työasuissa, kanta-asiakasviestinnässä ja VIP-korttien ilmiasussa. Ohessa muutamia esimerkkejä vuositeemajulisteista. Toistuva aihe niissä on ollut
tuoppi ja tähti.

Leskinen will

“Make your day”

Vuositeemajulisteet vuosilta 2008, 2009 ja 2011.

©

Oluthuone Leskinen

&

2010

Vuoden 2010 vuositeema lupasi pelastaa asiakkaan päivän englanninkielellä.
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St patrick´s

Irlannin kansallispäivä St Patrick’s Day on 17. maaliskuuta vietettävä suojeluspyhimys Pyhän Patrickin muistojuhla, josta on tullut karnevalistinen kansanjuhla. Sen tunnusmerkkejä ovat vihreä väri ja apilanlehti. Eräs päivään liittyvä erikoisuus on vihreäksi värjätty olut.
St Patrick´s Day -julisteissa olen vinouttanut näitä tuttuja symboleja liittämällä niihin
populaarikulttuurisia elementtejä, kuten viittauksen 1960-luvulla esitettyyn Pyhimyksiä
ja veijareita -televisiosarjaan Saint and Patricks´s -julisteessa. Juliste imitoi kulunutta taskukirjan kantta. Tämä teema toistui myös T-paidoissa niin, että henkilökunnan paitojen
selkämyksissä luki Saint ja asiakkaille jaettavissa paidoissa Patrick.

St. Patrick´s Dayn julisteet vuosilta 2006, 2008 ja 2011.

Vuoden 2007 Saints and Patricks -juliste.
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Kesäjulisteet

Oulun keskustan lävistävä Kirkkokatu muuttui kävelykaduksi vuonna 1992 ja sai nimekseen Rotuaari. Siitä on tullut oululaisten kohtaamispaikka, ja varsinkin kesällä se on
läpi vuorokauden käytössä. Rotuaarilla järjestetään myös
juhlia, joista suurin on nelipäiväinen kaupunkimusiikkifestivaali Rotuaari Piknik.
Tämä kaikki tarjoaa Rotuaarin äärellä sijaitsevalle Leskiselle tilaisuuden tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita.
Kesäkampanjoiden kielenä on ollut usein englanti – näin on
haluttu kutsua myös ulkomaalaisia käymään Leskisessä.

© BRANDSTEIN, 2012

Kesäjulisteet vuosilta 2006, 2008 ja 2010.
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Kesällä 2012 Leskinen julistautui siideritaloksi ranskaksi.
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Oktoberfest

Oktoberfest on kaksiviikkoinen saksalainen olutjuhla. Sitä vietetään nimensä mukaisesti
lokakuussa, ja sen juhlinta on levinnyt ympäri maailmaa. Sen juuret ovat 1800-luvun alun
Etelä-Saksassa, ja München on edelleenkin juhlien pääpaikka. Sinne kokoontuu vuosittain miljoonia ihmisiä juhlimaan, juomaan olutta ja syömään hyvin. Tunnusomaista näille
juhlille ovat isot tuopit, joita kansallisasuihin pukeutuneet naiset tarjoilevat pöytiin. Olen
”ostalgioinut” Leskisen Oktoberfestin julisteiden aihemaailman ja tyylin DDR:n aikaiseen
Itä-Saksaan ja Neuvostoliittoon. Näin vauraalta Bevarian alueelta alkunsa saanut kansanjuhla saa nyrjähtäneen kulman.27

Oktoberfestin julisteet vuosilta 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 ja 2013.
27

Oktoberfestin julisteet vuosilta 2006, 2007, 2012 ja 2011.

Vrt. Gustav Gustavovic Klutsisin juliste The USSR is the Avant Garde the World Proletariat teoksessa Martijn F. Le
Coultre & Alston W. Purvis 2003: A Century of Posters, s. 275.
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OLUTHUONE LESKINEN respectfully invites everybody to tap along with this number one Christmas beer rhyme

Joulu

Joulunalusaika ja joulun pyhät ovat tärkeä sesonki Leskiselle. Pikkujoulut ja joulunjälkeiset pyhät tuovat paljon asiakkaita oluthuoneelle, ja jouluoluiden menekki on kova. Joulun
ajan kuvamaailma markkinoinnissa on perinteisesti varsin kliseinen. Tästä kontekstissa
onkin ollut mielenkiintoista hakea erilaista lähestymistapaa joulun olutkampanjaan.
Oikealla sivulla oleva julisteessa ”Tipe-tipe-tip-tap” -joululaulu muuttuu pahaenteiseksi rytmiksi, joka assosioi 1950-luvun amerikkalaisen psykologisen trillerin painostavaan
tunnelmaan. Juliste on myös kunnianosoitus amerikkalaisen Saul Bassin julistetaiteelle.28
Saul Bass on tunnetuimpia amerikkalaisia elokuvajulisteiden suunnittelijoita. Hän teki
selkeitä, pelkistettyjä kuvapintoja sekä yksinkertaisia ja graafisesti voimakkaita julisteita.
Alla olevan Joulun tuoppi -julisteen sanaleikin aiheen tarjosi joulun hanaolut nimeltään
Hyvä Tuomas.
Joulutta-juliste puolestaan on hakenut vaikutteita Erik Bruunin Jaffa-julisteista. Lisätason julisteeseen tuo leikittely ihmisen silmän taipumuksella täydentää puuttuvat kirjaimet.
Kolmas alla oleva juliste sekoittaa jouluun mausteeksi Neuvostoliittoon viittavaa ”ostalgiaa” ja pin-up-tyylittelyä.

CHRISTMAS BEERS
in BOTTLES and TAPS

JOULUOLUET TULIVAT,
TULE SINÄKIN
92-13

©

28

Brandstein 2013

Esim. Bassin julisteet Hitckockin Vertigoon tai Otto Premingerin elokuvaan The Man with the Golden Arm. Ks.
Judith Saravetz, Spencer Drate, Sam Sarowitz, David Kehr 2008: Art of the Modern Movie Posters. International
Postwar Style and Design, 440–444. Ks. myös The essential Movies of the Decade. Film Posters of the 50´s, 59–61.
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Alkoholittomien oluiden viikot

Nyt Riitti!

Leskisen markkinointivuoden päättää joka tammikuussa vietettävä Nyt Riitti! -alkoholittomien oluiden viikot. ”Tipattoman tammikuun” viettäjien ei tarvitse kieltäytyä
oluesta, vaan hän voi nauttia sen Leskisessä alkoholittomana. Ensimmäisessä julisteessa pääosassa oli juuri tällainen ”nenän valkaisija”. Vuoden 2006 Nyt Riitti! -juliste imitoi
1970-luvun suomalasten kohuaikakausilehtien, kuten Hymyn tai Nyrkkipostin, kannen
retoriikkaa. Tämän jälkeen alkoi traditio, jossa julisteiden sankareina esiintyivät kantaasiakkaat. Vuoden 2014 julisteessa raittiuslupauksen teki tästä poiketen yksi henkilökunnan jäsenistä.

Vol. 9

92-14

Nyt Riitti! -julisteet vuosilta 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 ja 2014.
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Vuoden 2012 Nyt Riitti! -juliste palasi lehtimaailmaan: kanta-asiakas, graafikko Martti Dahlström,
löysi itsensä Taika Jiminä eli Mandrakena.
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Hanamerkkipaalut

Leskinen käy systemaattisesti läpi kansainvälistä olutkarttaa – toisin sanoen se esittelee
asiakkailleen jatkuvasti uusia oluita. Leskinen on pitänyt kirjaa kaikista tarjotuista hanaoluista alusta lähtien, ja tämä kronologinen listaus on nähtävillä ravintolan verkkosivuilla. Tasalukuja on juhlistettu omilla kampanjajulisteilla, joiden teemana ovat olleet liike ja koneet.
Esimerkiksi 250th pole position -julisteen teema on otettu Le Mansin 24 tunnin ajoista.
Kuvan Ford GT 40 -auto tehtiin lyömään Ferrarin ylivoima. 40 tuumaa korkea auto öljymerkki Gulfin väreissä voitti Le Mansin useana vuotena peräkkäin 1966–1969.29 Juliste
leikittelee pole-sanan konnotaatioilla ’paalupaikka’ ja ’hanatolppa’. Ajorata auton alla muodostuu kaikkien 250 olutmerkin muodostamasta nimimatosta.
Kolmattasadatta hanaolutta juhlistava juliste assosioituu 1950-luvun scifi-sarjakuvalehden kanteen, jossa hanakahvasta on tullut raketti.
Seuraava sataluku sai aiheensa toisen maailmansodan aikaisista ilmataisteluista (dog
fights). Tapana oli, että lentäjä-ässät merkitsivät voittojensa määrän koneensa kylkeen. Julisteessa kersantti Tiny Widower (’Pikku Leskinen’) on juuri tiputtanut neljännensadannen viholliskoneensa.
Beertic Express -juna auraa edestään hanojen järjestyslukuja Pariisista Istanbuliin legendaarisen Orient Expressin raiteilla. Tämän julisteen komposition pohja on tehty 3Dmallin avulla. Näin sain luotua kuvan järjestysluvuille oikeat perspektiivit.

29

http://www.supercars.net/cars/692.html
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Muita kampanjajulisteita

Vakioteemojen lisäksi Leskinen kampanjoi tarvittaessa kertaluonteisilla yksittäisillä julisteilla. Näillä on kerrottu erikoisoluista, kuohuviineistä tai muista juomista sekä reagoitu
ajankohtaisiin tapahtumiin kaupungissa.
Esimerkkinä on seuraavalla sivulla kansainvälisen elokuvafestivaalien ajaksi tehty teemaan sopiva kampanjajuliste, johon on upotettu elokuvaviitteitä.
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johtopäätökset
Leskisen brändi rakentuu kolmesta peruselementistä: pysyvyydestä, yhteisöllisyydestä ja
visuaalisuudesta.
pysyvyys

Leskisestä on kasvanut vahva brändi, koska sen liikeideaan on uskottu ja sitä on vahvistettu
määrätietoisesti. Näin on luotu edellytykset emotionaalisen brändin rakentumiselle. Varmin kestävään brändiuskollisuuteen johtava tapa on rakentaa brändiä pitkäkestoisesti ja
johdonmukaisesti. Jos brändi ei toimi johdonmukaisesti ja muuttuu kaiken aikaa, ei kuluttaja kykene sitoutumaan siihen tunnetasolla. Tunneside vahvistuu vain vuosien työn kautta.
Toisaalta brändin pitää toki olla myös valmis muuttumaan ja vastaamaan ajan haasteisiin,
mutta muutokset vaativat aina harkintaa. Ravintolaliiketoiminnassa uusiutuminen muutaman vuoden välein tuhoaa brändin rakentumisen mahdollisuudet. Liiketoiminnallisesti
sillä saavutetaan vain lyhytkestoisia, uutuuden viehätykseen perustuvia asiakassuhteita.
Leskisen visuaalisen identiteetin ohjelmallinen, vuosia kestänyt rakentaminen on tehnyt siitä tunnistettavan, jopa jo ikonisen brändin. Julisteet ovat toimineet tämän brändinrakennustyön näkyvimpinä elementteinä. Ne viestivät jatkuvuudesta ja luovat traditioita. Niiden kautta Leskinen luo ja vahvistaa sidettä kanta-asiakkaisiin, ja he puolestaan
luovat Leskisen uniikin ilmapiirin. Analysoidessaan emotionaalista brändiä Gobé painottaa, että brändin tulee luoda itsensä jatkuvasti uudelleen.30 Tässä suhteessa Leskisen
brändi kuitenkin painottuu toisin: sen fokus on pysyvyydessä ja jatkuvuudessa. Leskisen
perusmuodoissaan toistuva tekeminen luo vastapainon (post)modernin maailman jatkuvalle muutokselle.31 Tässä suhteessa Leskinen ei ole yksin, vaan linkittyy osaksi maailman
pubien verkostoa. Globaalin ajan matkaaja – postmoderni ”nomadi” – voi kokea kotoisen
tunteen missä päin maailmaa tahansa poiketessaan perinteiseen pubiin.
Englantilaisista pubeista tuttu perinteinen sisustustyyli on säilynyt vuosisatojen ajan
miltei muuttumattomana; tämän tyylin kautta Leskinen kytkeytyy osaksi pubien globaalia verkostoa. Leskinen luo tilana kontrastin kävelykadun urbaanille atmosfäärille. Siitä
on rakentunut oma maailmansa, jonka sisälle voi astua ja joka rajaa arkitodellisuuden
pois. Olen kuvaillut tätä katkosta ja avautuvaa toisenlaista tilaa Foucault´n heterotopialla
ja kanta-asiakkaiden heimotunnetta Maffesolin postmodernin uusarkaaisen yhteisöllisyyden käsitteellä.

Yhteisöllisyys

On visioitu, että tulevaisuuden brändeistä muodostuu uusia traditioita ja niiden ympärille
rakentuu uudenlaisia sosiaalisuuden muotoja, joissa kuluttajat ovat aktiivisia brändien merkityksellistäjiä ja markkinoijia.32 Kuluttajan vahvaa sitoutumista brändiin ja lojaalisuutta
sitä kohtaan on verrattu myös kultin jäsenyyteen, joka näkökulmasta riippuen voidaan nähdä kielteisenä, yksilön autonomiaa rajaavana, tai päinvastoin yksilöä voimaannuttavana yhteisöllisyytenä. Ilmiötä teoksessaan The Culting of Brands (2004) käsittelevä Douglas Atkin
puolustaa jälkimmäistä kulttibrändin tulkintaa ja opastaakin brändejä rakentumaan siihen
suuntaan.33 Samaa tarkoittaen voidaan puhua myös brändin spirituaalisesta tasosta34 tai
rakkaussuhteen kaltaisesta omistautumisesta brändille.35 Kuten Kaj Storbacka, Oskar Korkman, Hannu Mattinen ja Markus Westerlund kiteyttävät, brändistä voi tulla kuluttajalle
omaa elämää merkityksellistävä asia, mutta tämä edellyttää kuluttajan osallistamista:
Nykyihmiselle ominainen merkitysten etsintä tarjoaa yritykselle edellytykset ottaa huomattavasti nykyistä tärkeämpi rooli asiakkaan elämässä. Jos yritys onnistuu kytkemään
asiakkaat mukaan monitahoiseen oppimiseen, kuten suhteuttamisprosesseihin, se pystyy
vaikuttamaan heidän arvotuotantoonsa ja elämäänsä. Vahvoista brandeista voi tulla ihmisten elämää ohjaavia ideoita. Tarjoamalla ihmisille merkityksiä brandit osallistuvat uusien
perinteiden luomiseen.
Liiketoiminnalla on yhä tärkeämpi rooli asiakkaiden arvojen ja uskomuksia ohjaavana
tekijänä.36
Osalla Leskisen kanta-asiakkaista on havaittavissa vahvaa sitoutumista brändiin. Heille kanta-asiakkuus on elämäntapa ja merkittävä sosiaalinen viiteryhmä, joka rakentaa
heidän identiteettiään. He ovat merkittäviä tekijöitä ja vaikuttajia Leskisen brändin rakentamisessa juuri olemalla aktiivisia ja toimivia subjekteja omassa brändisuhteessaan.
Leskinen valitsee kanta-asiakkaansa, mutta yhtälailla kanta-asiakkaat vastavuoroisesti
valitsevat Leskisen. Näistä syistä kanta-asiakkaiden yhteisöllisyyden edellytysten rakentumiseen panostetaan Leskisessä todella paljon: normaalien kanta-asiakasalennusten ja
tarjousten lisäksi heille järjestetään useita kanta-asiakastapahtumia vuosittain ja heihin
pidetään aktiivisesti yhteyttä. Julisteista on tullut osa kanta-asiakasviestintää ja kantaasiakasheimon yhteisöllistä symboliikkaa.
32

Wipperfürth 2005, 122–126.
Atkin 2004.

30

Gobé 2001, xxii.

33

31

Vrt. Kantola 2014, 32 :”Moderni on myös erilaisten vetojen ja vastavetojen kenttä, paikka, jossa rationalismi synnyttää romantiikkaa, teknousko retroilua, lentokentällä odottelu puutalounelmia, feminismi fundamentalismia
tai yksilöllistyminen kaipuuta yhteisöön.”

34

Lindroos, Nyman ja Lindroos 2005, 45–46.

35

Roberts 2004.

36

Storbacka, Korkman, Mattinen ja Westerlund 2001, 119.
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Henkilökunnan ja asiakkaiden rajapinta syntyy baaritiskin yli; baarimikon ja kantaasiakkaan välille solmiutuu usein vahva side – ystävyys. Tämä side on erittäin tärkeässä
osassa brändiuskollisuuden luomisessa, ja se on itsenäisen, ketjuista riippumattoman pienen kortteliravintolan vahvuus. Suurissa ketjuravintoloissa, joissa henkilökunnan vaihtuvuus on usein suuri, tällaisten ystävyyssiteiden solmiutuminen on epätodennäköisempää.
Kuluttaja on uskollisempi brändille, jos hänellä on konkreettinen ystävyyssuhde yrityksen henkilökuntaan kuuluvan kanssa.37
Visuaalisuus

Leskinen on aina panostanut suunnitteluun ja ymmärtänyt sen merkityksen erilaistavana
ja laatua kohottavana tekijänä. Leskinen käyttää huomattavasti enemmän rahaa markkinoinnin suunnitteluun kuin keskiverto ravintolat yleensä. Kokonaisvaltainen visuaalinen
suunnittelu läpäisee johdonmukaisesti oluthuoneen markkinointiviestinnän, sisustuksen
ja työasut. Leskisen visuaalista brändiä on työstetty kaksi vuosikymmentä, ja se on muotoutunut omanlaisekseen vähitellen ja kerrostuen. Luottamus suunnittelijaan on mahdollistanut sen, että olen saanut myös koetella tulos-panos-orientoituneen markkinoinnin
rajoja. Suunnittelemieni kampanjajulisteiden suhde tuotteeseen on usein varsin viitteellinen; sen sijaan niiden esteettisyys ja monikerroksisuus korostuu. Harri Sarpavaara on
kuvannut samansuuntaisesti 2000-luvun mainonnan trendiä, jossa estetiikka ja viihteellisyys jo miltei itsearvoistuvat:

Reflektoin tätä samaa tematiikkaa näyttelyssäni ”24 viestiä Leskisestä”, joka oli esillä Oulun taiteilijaseuran Galleria 5:ssä vuonna 2007. Sen sloganina oli ”kapakka goes art” eli
herätti pohtimaan mainonnan ja taiteen rajaa: Voisiko hyvä mainonta täyttää taiteen kriteerit? Muuttuuko mainosjuliste taideteokseksi, kun se siirretään taidegalleriaan?
Vuonna 2009 suunnittelemani Leskisen julisteet jyrytettiin Grafian Vuoden Huippujen
short-listalle.39
Suunnittelemani Leskisen julisteet toimivat iltapäivälehden sarjakuvastripin tavoin:
katsoja odottaa saavansa kolmannessa ruudussa palkinnon lukemiselleen. Palkinto on
vitsin, sanaleikin tai visuaalisen gagin oivaltamisen tuottama mielihyvä. Näin toimivat
myös Leskisen julisteet. Niihin on upotettu monitasoisia visuaalisia ja verbaalisia viitteitä
ja viestejä, jotka ovat humoristisesti virittyneitä. Huumorin on todettu alentavan kuluttajan torjuntaa, jolloin markkinointiviestin on helpompi päästä läpi.40
Ennen kaikkea julisteilleni on leimallista monitasoinen retro-estetiikka, joka hyödyntää postmodernin ajan synnyttämää nostalgista kaipuuta. Tämä nostalgia ei sisällä melankoliaa eikä sentimentaalisuutta vaan on pikemminkin kepeää, leikittelevää ja ironista.41

”Nykymainonnassa ei enää välttämättä lähdetä tuotteen suorasta myynnistä tai vedota
kuluttajaan tuotteen arvon kautta. Tilalle ovat tulleet katsojien viihdyttäminen, elämyksellisyys, tyylitelty ulkoasu, itsetietoinen mainonnan konventioiden parodiointi, lainaukset
populaarikulttuurin, viihteen, tieteen ja taiteen kuvastoista sekä eettisten, poliittisten ja
uskonnollisten kysymysten kommentointi. Erityisesti televisiomainokset ovat muuttuneet
attraktiivisemmiksi ja vähemmän informatiivisiksi, jopa siinä määrin, että itse tuotteet
ovat jääneet sivuosaan. Nykymainontaa onkin verrattu postmoderniin taiteeseen, jonka
esteettiset innovaatiot voivat antaa samanarvoisia elämyksiä kuin musiikki, maalaustaide
tai elokuva. Näiden mainosten strategiaa on verrattu muun muassa surrealistiseen maalaustaiteeseen, jossa sateenvarjo ja ompelukone saattavat kohdata toisensa leikkauspöydällä. TVmainonnasta on tullut audiovisuaalisen ilmaisun koelaboratorio, jossa tehdyt innovatiiviset
kokeilut leviävät audiovisuaalisen kulttuurin muille aluille.”38

Vuoden 2009 Vuoden Huiput -teokseen päässeet julisteet.

39

Parasta suomalalaista markkinointiviestintää ja muotoilua 2009 (2009), 207.

37

Martin 2008, 131.

40

Strick, Holland, van Baaren ja van Knippenberg 2012, 213–223; ks. myös Freud 1983.

38

Sarpavaara 2004, 21.

41

Guffey 2006, 19.
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KUTU no 15
POSSIBLE
WORLDS

Kutu XV -seminaarin juliste, 2012

Retro proudly represents
– kuinka luoda uusia menneisyyksiä
Retro pukee digi-kameran, retro pakkaa siiderin, retro soittaa musiikkia, retro rasvaa
kehon, retro myy Levikset ja retro herättää kuplavolkkarin henkiin. Retro maustaa jopa
ruoan:
Retroruoka palaa muun retroilun ohessa suomalaisiin koteihin. Myös eko- ja luomulähtöisyys
sekä lähiruoka kuuluvat retroruokaan. Merkittävimpänä retroruokana jopa ravintoloihin on
palannut läskisoosi. Myös tilliliha, lämpimät voileivät ja marjakiisselit saavat veden kielelle.1
Retrosta on kehittynyt megatrendi, joka on löytänyt tiensä kaikille populaarikulttuurin
osa-alueille. Ilmiö on läsnä niin musiikissa, muodissa, elokuvissa, sisustamisessa kuin
teollisessa muotoilussa – itse asiassa retron kutsuminen ”trendiksi” tai ”ilmiöksi” ei välttämättä tee sille oikeutta, sillä vaikuttaisi siltä, että retro on vakiinnuttanut asemansa
erityisenä järjestelmänä, jonka sisällä on omat muoti-ilmiönsä, tyylinsä ja trendinsä.2

© Brandstein, 2012
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parallel realities
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Retrosta on jopa tullut itsestään selvä ja normatiivinen osa nykykulttuuria.
Retrosta puhutaan siis mitä erilaisimmissa yhteyksissä – samalla termin merkitys hämärtyy. Yleistäen retro on uudelleen tuotettua tai tulkittua lähimenneisyyden populaarikulttuuria. Retroon sekoitetaan usein toinen paljon käytetty aikalaistermi vintage, jolla
ymmärretään ’aitoa’ ja ’originaalia’ tuotetta. Alun perin vintagella on tarkoitettu vuosikertaviiniä3, mutta nykyään termillä viitataan yleisesti kaikenlaiseen vanhan materiaalin
keräilyyn – kuitenkin niin, että kyse on yleensä alle sadan vuoden ikäisistä esineistä; tätä
vanhempi materiaali luetaan antiikkiin kuluvaksi.
Designin historiaa tutkinut Elisabeth Guffey arvelee, että retro omaksuttiin nykykieleen ensimmäisten avaruuslentojen jarrurakettien nimityksestä retro-rockets4, ja hänen
mukaansa ensimmäisenä varsinaisena retro-ilmiönä pidetään 1960-luvun puolivälissä
alkanutta Art nouveaun5 ihailua ja aikakauden visuaalisen ilmaisun uudelleen käyttöä.6
Etymologisesti retro juontuu latinan etuliitteestä retro-, jolla tarkoitetaan ’taaksepäin
1

http://yle.fi/uutiset/retroruoka_tekee_tuloaan/5533600; ks. myös Rämö 2013.

2

vrt. Brown 2013, 522.

3

Merriam Webster´s Collegiate Dictionary 2012.

4

Guffey 2006, 12.

5

Art nouveauksi (ra. art nouveau ’uusi taide’) kutsutaan taiteellista tyylisuuntausta, joka vaikutti Ranskassa 1800ja 1900-luvun vaihteessa. Eri maissa suuntauksesta käytettiin eri nimityksiä, esimerkiksi saksankielisellä kulttuurialueella – ja Suomessa – puhuttiin jugendista.

6

Guffey 2006, 27,30.
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suuntautuvaa’ tai ’takana olevaa’.7 Sittemmin termi on yleistynyt tarkoittamaan asiaa tai
ilmiötä, joka hakee vaikutteensa menneestä – mutta pyrin osoittamaan, retro on hyvin
monitahoinen, jopa ristiriitainen ilmiö, johon mahtuu erilaisia painotuksia ja vivahteita.
Retro on lanseerattu käsitteenä samoihin aikoihin kun postmodernismi. Pastissi, ironia, pilailu sekä leikkisyys, jotka tavataan usein liittää postmodernismiin8, luonnehtivat
hyvin myös retroa. Retron tunnusmerkiksi on myös nähty nostalgia ilman sentimentaalisuutta.9 Nostalgia (kr. nostos ’kaipuu kotiin’, algos ’tuska’) tarkoitti alkuaan erityistä riuduttavaa sairautta, ’koti-ikävää’, jota kauas kotikonnuiltaan joutuneet palkkasotilaat potivat. Nykymerkityksessään nostalgia viittaa yleisesti menetetyn tilan, paikan ja tunnelman
kaipuuseen, haikeaan ja surumieliseen ikävöintiin, joka suuntautuu menneisyyteen.10 Sen
sijaan retrossa menneisyyttä tarkastellaan pikemmin ironisoiden kuin haikaillen.11 Mitä
lähempänä menneisyydessä retron kohde on, sitä enemmän se saa osakseen ironisia vivahteita. Paljon siteerattu James Laverin laki (Laver´s Law, 1937) kuvaa humoristisesti
muodin kiertokulkua ja ilmentää osuvasti retron suhdetta aikaan. Vain muutaman vuoden takainen muoti-ilmiö koetaan nuhruiseksi ja epäkiinnostavaksi, koska se ei ole vielä
saanut ympärilleen ajan kultaamaa kehystä, kun taas muutaman vuosikymmenen kuluttua sama ilmiö alkaa saada nostalgian sävyttämää hohtoa:

Simon Reynoldsin mukaan retron aikaperspektiivi ulottuu ”miesmuistin” (living memory)
piirissä oleviin ilmiöihin. Toisin sanoen kyse on lähimenneisyyteen liittyvistä asioista,
jotka ovat vielä muistettavissa, sillä retro edellyttää kohteen muistamista tarkasti ja mahdollisuutta palata lähteiden äärelle. Reynolds katsoo, että tällainen henkilökohtainen kosketus menneisyyteen lisää tarkkuutta vanhan tyylin toistamisessa, olipa kyseessä musiikki, grafiikkaa tai muoti. Näin myös vältetään tahattomien vääristymien syntyminen.13
Retron lähde voi nähdäkseni kuitenkin olla myös myöhempi representaatio ”alkuperäisestä” tietyn aikakauden tyylistä. Se, että representaatio viittaa toisiin representaatioihin,
aiheuttaa myös väistämättä ”alkuperäisen” tyylin muuntumista, kehittymistä ja sekoittumista. Esimerkiksi psychobilly rockin alakulttuurina on jo varsin kaukana 1950-luvun kapinallisesta rock´n´rollin perinteestä – puhumattakaan punka-, gotha-, surfa- tai
trashabillystä.
Reynoldsin mukaan retro syntyy siinä missä massakulttuuri leikkaa henkilökohtaisen
muistin. Retro mielletään nimenomaan populaarikulttuurin ilmiöksi, joka eroaa elitistisestä korkeakulttuurista. Myöskään retron kohteena olevia artefakteja ei löydy perinteisistä antiikkiliikkeistä vaan pikemminkin kirpputoreilta, myyjäisistä tai osto- ja myyntiliikkeistä.14 Vaikkakin taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kertaustyylejä voidaan pitää
myös retron ilmentyminä. Retro voi nähdä oopperalavastuksissa, kirjallisuudessa ja elokuvissa. Voidaankin kysyä, onko esimerkiksi kiinnostus viktoriaanista tyyliä kohtaan
retroa.
Retroa luonnehtii myös sensitiivinen asenne kohteeseensa. Retro ei yleensä yksioikoisesti idealisoi tai sentimentalisoi kohdettaan vaan lähestyy sitä huvittuneen ihastuneena.
Tällainen lähestymistapa ei ole tieteellinen eikä puristinen, vaan leikittelevän ironinen,
eklektinen ja monimerkityksinen. Retro leikkii menneisyydellä ja käyttää mennyttä materiaalinaan, josta se valikoi aiheita, kierrättää niitä ja yhdistelee uudella tavalla. Näin retro
kertoo enemmänkin omasta ajastaan kuin menneisyydestä, josta se hakee innoituksensa.
Retrolle on tilaus nykyihmisen arjessa. Yhteisölliset, sosiaaliset ja paikalliset sidokset
ovat heikentyneet, uskonnon ja politiikan merkitys vähentynyt ja käsitys omasta paikasta
sukupolvien ketjussa hämärtynyt.15 Postmodernille ajalle tyypillinen pirstaloitunut elämä ja juurettomuus luo halun kasvattaa itselle juuret menneisyyteen, ja retro toimii tässä
oivana välineenä. Tässä mielessä retro toimii vastavoimana postmodernille irrallisuuden
kokemukselle. Toisaalta retroon itseensä sisältyvää postmodernia asennetta ilmentää se,
ettei tuota retrottua menneisyyttä oleteta aidoksi vaan sen kuvitteellisuus tiedostetaan ja

Säädytön 10 vuotta ennen aikojaan
Häpeämätön 5 vuotta ennen aikojaan
Uskalias 1 vuosi ennen aikojaan
Fiksu "Nykyinen muoti"
Nuhruinen 1 vuoden kuluttua
Hirveä 10 vuoden kuluttua
Naurettava 20 vuoden kuluttua
Huvittava 30 vuoden kuluttua
Viehättävä 50 vuoden kuluttua
Hurmaava 70 vuoden kuluttua
Romanttinen 100 vuoden kuluttua
Kaunis 150 vuoden kuluttua12

7

Merriam Webster´s Collegiate Dictionary 2012.

8

Brown 2001, 13.

13

Reynolds, 2011, xxx.

9

Guffey 2006, 19.

14

10

Sallinen 2004, 81–82; Rossi ja Seutu 2007, 8–9.

11

Raynolds 2008, xii–xiii.

Reynolds, 2011, xxx. Tulkitsen Reynoldsin tässä puhuvan perinteisistä antiikkihuutokaupoista ja -liikkeistä
(esim. Chiswick Auctions) erotuksena sellaisiin moderneihin antiikkiliikkeisiin, jotka ovat erikoistuneet juuri
lähimenneisyyden esineisiin ja designiin.

12

Guffey, 2006, 160.

15

Esim. Hall, 1999.
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avoimesti myönnetään – olkoonkin, että tällainen orientaatio luonnehtii lähinnä intellektuaalista näkökulmaa, ei niinkään peruskuluttajaa.
Retrolle on tyypillistä, että se voi rakentua aiemmalle retrolle eli se voi olla representaatio aiemmasta representaatiosta. Kun retroa tyylikeinona käyttävä nykypäivän suomalainen suunnittelija viittaa 1950-luvun tyyliin, hänen luomuksensa saattaa saada virityksensä vaikkapa Onnen Päivät -televisiosarjasta (1974–1984), 1970-luvun fiftari-muodista
tai American Graffiti -elokuvasta (1973).
Näin muodostunut uusi representaatio
muokkaa taas tulevia representaatioita. Tällä tavoin retro rakentaa ja tuottaa erilaisia menneisyyden mahdollisia
maailmoja. Jokainen yksilö luo saamiensa viestien kautta oman subjektiivisen
mielikuvansa historiasta, ja jokainen
uusi tulkinta historiasta muuttaa tätä
kuvaa.
Seuraavaksi jäsennän retron monimuotoisuutta retro kitschin, neo retron,
repro vintagen ja new vintagen käsittein.
Tässä käsitteellisessä nelikentässä tarkastelen retron avaamia mahdollisia
maailmoja omissa suunnittelutöissäni
kertomalla niihin sisältyvistä viittauksista populaarikulttuuriin. Esimerkkityöt ovat julisteita, yritysilmeitä ja pakkauksia.
George Lucasin American Graffiti -elokuvan juliste
vuodelta 1973.

Retron nelikenttä
R V

Unchanged

R K

N V

Redesign

Humour

N R

Pyrin jäsentämään retron monimuotoisuutta nelikentällä, jolla asemoin myös omaa suunnittelutyötäni retron tyylimaailmassa. Nelikenttä muodostuu kahden akselin leikkauspisteen ympärille.
Unchanged–redesign-akseli määrittää tuotteen suhdetta edeltäjiinsä. Se havainnollistaa
sitä, kuinka paljon tuotteeseen on tuotu uutta suunnittelua: toisin sanoen onko kyseessä
vain toisinto jostain vanhasta artefaktista vai sisältääkö tuote myös sellaisia elementtejä,
jotka ovat kylläkin hakeneet muodollisen innoituksensa menneestä, mutta eivät enää yksiselitteisesti palaudu siihen.
Respect–humour-akseli puolestaan määrittää tuotteen asennoitumista esikuvaansa.
Viittaaminen esikuviin on katseiden luomista menneisyyteen, ja respect–humour-akseli
mittaa noiden katseiden laatua: missä määrin tuote silmäilee menneisyyteen pieteetillä
ja kunnioittavasti – vai onko suhde esikuvaan pikemmin tulkittavissa parodiseksi tai ironiseksi katseeksi tai campiksi16, jonka asteikko voi vaihdella hyvänsuovasta pilkalliseen?
Unchanged–redesign- ja respect–humour-akselit muodostavat nelikentän, jonka ensimmäiseen neljänneksen olen nimennyt repro-vintageksi. Tähän kenttään kuuluvat tuot16
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Respect

Harri Kalhan (2009, 3) mukaan Camp on esteettisiin hierarkioihin ja arvotusstrategioihin liittyvä esteettinen ja
kulutuskulttuurinen ilmiö, jossa normatiiviset periaatteet (kuten ”hyvä maku”) asetetaan outoon valoon ja niiden
tilalle tuodaan vaihtoehtoisia ironisia, parodisia tai absurdeja merkityksiä.
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teet ovat uskollisia esikuvalleen, kunnioittavat sitä (respect) ja pyrkivät siksi representoimaan sitä mahdollisimman vähin muutoksin ja laadukkaasti (unchanged); äärimmillään
tavoitteena on tuottaa ”aito kopio”. Tässä mielessä repro vintagea luonnehtii totisuus ja
vakavuus, jopa museaalisuus, mikä näkyy mahdollisimman alkuperäisten materiaalien
käyttönä ja tekotapojen noudattamisena. Repro vintagesta kävisivät esimerkeiksi vaikkapa Leviksen vintage-tuotantolinja vuodesta 1999 alkaen17 tai 1960- ja 1970-lukujen
Karhun urheilukenkien uudelleen valmistaminen (Karhu Originals) 2000-luvulla, mikä
tapahtui suurten kansainvälisten kenkävalmistajien vanavedessä (esim. Adidas, Puma).
New vintage -tuotteet puolestaan katsovat taaksepäin lempeästi, hyväksyvästi ja kunnioittavasti (respect), ilman monimielistä ironista asennetta tai huumoria. Tähän kenttään sijoittuvat tuotteet on tarkoitettu säilyttämään viehätyksensä markkinoilla pitkään
– siksi huumori ei näyttele isoa osaa tässä retron lajissa: sama vitsi ei jaksa naurattaa monta kertaa. Repro vintagen lailla new vintagekin on siis melko totinen retro-genre. Erona
repro vintageen on kuitenkin se, että vaikka new vintage inspiroituu lähimenneisyydestä,
se luo samalla vanhasta jotain uutta ja ennalta arvaamatonta lisäämällä siihen oman aikansa modernia muotoilua ja tekniikkaa (redesign). Tällä tavoin esimerkiksi vuonna 1997
lanseerattu New Beetle hakee innoituksensa vanhan kuplavolkkarin muotoilutraditiosta
mutta on kuitenkin selkeästi itsenäinen tuote. New Beetlen muotokieli on modernisoitu
vanhasta kuplasta; se ei pyri imitoimaan mennyttä vaan ainoastaan luomaan myönteisesti sävyttyneitä ja esteettisesti korkeatasoisia mielikuvia menneisyydestä. Caterina Festorazzin mukaan New Beetle antaa 1960-lukulaisille mahdollisuuden kokea olevansa taas
nuoria – tinkimättä kuitenkaan nykyajan autotekniikan tarjoamista mukavuuksista.18 Samoin 1970-luvun Jopon uudelleen tuleminen 1999 suosituksi nuorisopyöräksi pohjautuu
new vintagen estetiikalle. Jopon brändi on onnistuttu sijoittamaan nykyaikaiseen putkirunkoiseen pyörään, joka on rakenteeltaan kestävämpi kuin alkuperäinen Jopo, jonka
runko tehtiin prässätystä pellistä.19
Retro kitsch on vastakkainen lähestymistapa sekä repro vintagelle että new vintagelle
ja väheksyy molempien keskeisiä tavoitteita ja arvoja. Retro kitschin viittaukset menneisyyteen ovat yleistäviä ja liian ilmeisiä – kliseisiä. Äärimmillään tuotteeseen on painettu
sana retro tai vintage sen alleviivaamiseksi, mistä on kysymys. Retro kitsch tarttuu ste17

Esimerkiksi vuoden 2012 Levis-katalogin johdanto ilmentää ohjelmallista repro vintagea, pyrkimystä reprodusoida uskollisesti esikuvallisen aikakauden tyyliä: ”Levi’s Vintage Clothing is an authentic and comprehensive assortment dedicated to capturing the spirit of American work wear. Each garment faithfully reproduces
the fits, fabrics and characteristics associated with a specific period in time. The history of Levi’s is kept alive
through our commitment to remain true to those garments kept in the Levi’s archive dating back to the 1870’s.”
(Lewis Vintage Clothing, Spring/Summer 2012.)

18

Festorazzi 2012, 15.

19

Jopon brändin voimasta kertoo sekin, että sama pyörä brändittömänä eli ilman Jopon nimeä on miltei puolta
halvempi.
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reotypioihin tietystä aikakaudesta ja käyttää noita stereotypioita tuotteen tai esityksen
päälle liimattuina elementteinä yrittämättä vakavissaan representoida mennyttä, mutta
ei myöskään tuo menneen aikakauden tyyliin uusia elementtejä (unchanged). Tomáš Kulkan mukaan kitsch toimii juuri näin: se esittää aiheita, joihin liittyy vahva tunnelataus
ja jotka ovat helposti tunnistettavia. Kitsch ei myöskään merkittävästi rikastuta kohteeseen liittyviä assosiaatioita.20 Näistä lähtökohdista kehittämäni termi retro kitsch kuvaa
tietynlaista suhtautumista menneisyyteen: se katsoo taaksepäin välinpitämättömästi ja
laiskasti. Se käyttää tyylikeinonaan helposti parodiaa (parody) ja saattaa usein kohteensa
naurunalaiseksi.
Neo retroa määrittävät nelikentässä uudelleen muotoilu ja parodinen asenne. Erityisesti tällaista retro-orientaatiota hyödynnetään markkinointiviestinnässä: vanhan
tunnusmerkkejä ja niiden herättämää positiivista nostalgiaa hyödynnetään nykyhetken
markkinoinnin tarpeisiin niin, että markkinointiviesti saadaan kuluttajan torjunnan läpi.
Vaikkakin retro eittämättä on markkinatalouden genre, jolla pyritään myymään tuotteita
ja palveluita, voisiko toisaalta ajatella, että retro myös omalla tavallaan, korostamalla vanhojen esineiden erityistä ”auraa”, luo tietä kierrätysfilosofialle ja tekee hyväksytymmäksi
länsimaissa voimistuvaa trendiä yksinkertaisempaan elämänmuotoon?
Myös neo retroon olennaisesti sisältyvän huumorin avulla pyritään laskemaan kuluttajan suojausta.21 Olennaista kuitenkin on se, että neo retrossa design ja humoristinen
asenne luovat kohteesta kokonaan uuden sovelluksen. Toisin sanoen neo retrossa ei toista menneisyyttä vaan luo siitä uuden representaation ja näin tulkinnan vaihtoehtoiseksi
menneisyydeksi. Edelleen neo retro saattaa yhdistellä ajanjaksoja ja tyylejä päällekkäisiksi
”layereiksi”, tasoiksi, jotka kuultavat ikään kuin toistensa läpi. Tällä tavoin neo retro leikittelee myös uudenlaisten hybridien maailmojen mahdollisuudella. Tästä äärimmäisenä
esimerkkinä voisi pitää steampunkia. Steampunk on alakulttuurinen lajityyppi, joka hakee inspiraationsa 1800-luvun lopun konekulttuurin visioista ja luo tästä lähtökohdasta
rakentuneita mahdollisia maailmoja. Ohjelmallista neo retroa elokuvan puolelta edustavat esimerkiksi monet Quentin Tarantinon ja Robert Rodriguezin elokuvat22: ne tarjoavat
kokonaiselämyksiä, joihin sisältyvät olennaisena osana kulahtaneet julisteet ja alkumainokset, aikalaismusiikki sekä vanhan tekniikan puutteiden ja virheiden jäljittely filminkatkoksia ja kulumia myöten.

20

Kulka 2005, 44, 50, 55.

21

Strick, Holland, van Baaren ja van Knippenberg 2012, 213–223

22

Esim. Tarantinon Pulp Fiction, (1994) ja Death Proof, (2007) sekä Rodriguezin Planet Terror, (2007)
ja Machete, (2010)
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sukellus neo retroon
Seuraavaksi tarkastelen, miten omat suunnittelutyöni asemoituvat edellä hahmottelemassani retron nelikentässä. Samalla pohdin, millaisia mahdollisia maailmoja rakentuu käyttämistäni viittauksista populaarikulttuurin historiaan. Esimerkkeinä käytän kolmea casea: 1)
pakkaussuunnitteluani tyrnäväläiselle viinatehtaalle, 2) promootiomateriaaliksi suunnittelemiani T-paitoja new yorkilaiselle leipomolle, joka valmistaa suomalaista ruisleipää, 3) sekä
oululaiselle oluthuoneelle suunnittelemiani alkoholittomien oluiden kampanjajulisteita.

Suunnittelemani Korven kyynel pontikkapullo sijoittuu new vintagen ja neo retron
välimaastoon mutta kuitenkin likemmäs new vintagea, koska tämän tuotteen vetovoimatekijä ei ole huumori eikä parodia, vaan Korven kyynel representoi menneisyyttä hartaasti, pieteetillä ja nostalgisesti (respect), haluten miltei sulautua osaksi kuvaamaansa
menneisyyttä. Kuten tavoitteenasettelussani muotoilin, pyrin siihen, ettei Korven kyynel
erottuisi aitan orren päällä olevista vanhoista viinapulloista. Tuotteessa ei ole merkittävästi uutta muotoilua, vaan se rakentuu lähinnä vanhojen elementtien kierrättämiselle ja
tyylittelylle (unchanced); se on kunnianosoitus, jonka kaipuu suuntautuu vanhoja Suomifilmejä aidomman maaseudun romantiikkaan.

Korven Kyynel

Vuonna 2012 Alko etsi uutta pontikkaa valikoimiensa vakiotuotteeksi ja tilasi sellaisen
tyrnäväläiseltä Shaman Spirit -viinatehtaalta tuoteraatinsa arvioitavaksi. Sain Shaman
Spiritiltä toimeksiannon Korven kyynel -nimisen pontikkatuotteen etiketin suunnittelemiseksi. Luova prosessi liikkeelle tuotteen nimestä: Korven kyynelhän on vanha nimitys
salapolttoiselle pontikalle, joten lähdin tavoittelemaan etiketin toteutuksessa sellaisen
leimaa. Korven Kyynel nimenä on jo itsessään liioitellun pateteettinen ja assosioi suomalaisen melankolian kliseisimpiin ilmauksiin. Näin se lähentelee campin tunnusmerkkejä.
Tärkeäksi kontaktiksi tai välittäjäksi menneeseen aikakauteen tuli isäni Heikki-eno, joka
oli sotaveteraani, maanviljelijä ja pontikankeittäjä, mutta vain omaan käyttöön. Halusin
suunnitella pullosta ja etiketistä sellaisen, jonka voisin kuvitella löytäväni Heikki-enon
jäämistöstä Polvijärven Kinahmonkylän navetan vintiltä.
Tavoitteeni oli yhtäältä, ettei Korven kyynel erottuisi aitan orren päällä olevista vanhoista viinapulloista, mutta toisaalta erottuisi nyky-Alkon viinapullojen etikettien kirjosta, joka on koristeellisempi kuin se maanläheinen – ”osuuskauppamainen” – mielikuva,
jota nyt tavoittelin. Siksi etiketin typografian piti mukailla vanhan lääkepullon etiketin
lakonisuutta, ja design tuli toteuttaa pelkistetyn typografian keinoin, yksinkertaisista perusasioista. Ainoaksi ylimääräiseksi graafiseksi elementiksi jätin etikettiin pienen kyyneleen, joka viittaa tuotteen nimeen ja pontikan salapolton historiaan. Etiketti imitoi vanhaa, kellastunutta ja laikukasta paperia, ja tehostin kotikutoisuuden vaikutelmaa myös
sillä, että etiketti näyttää kastuneelta – aivan kuin pontikkaa olisi pullotusvaiheessa valunut etiketille niin, että muste on paikoin levinnyt. Layoutissa on samaa yksinkertaista
selkeyttä kuin Tapio Wirkkalan vuonna 1961 suunnittelemassa ikonisessa Koskenkorva
Viinan etiketissä. Korkiksi valitsin kullanvärisen vanhan korkin ilman yleisesti käytettyä
muovisukkaa. Käsityöläisyyden leimaa lisää myös se, että etikettejä valmistettiin kuutena
eri versiona – näin ollen samassa hyllyssäkin olevissa Korven kyynel -pulloissa esiintyy
todennäköisesti erilaisia etikettejä. Tuote kuuluu nykyisin Alkon hyllyvalikoimaan eli löytyy jokaisesta Suomen Alkosta.
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Finnish Ruis Bread

FINNISH RUIS BREAD

Ruisleivän markkinointimateriaalin luominen retroestetiikan pohjalta sai alkunsa erikoisesta toimeksiannosta: lähdin pyynnöstä esittelemään amerikkalaistuneelle suomalaiselle keittiömestarille ruisleivän valmistusta suomalaisessa leipomossa. Vuoden 2008
helmikuussa ajoimme yötä vasten Meriläisen leipomoon Lumijoelle ja vietimme yön seuraamalla ruisleivän valmistusprosessia. Aamulla saimme kuumat ruisleivät mukaamme ja
söimme ne voin kanssa. Vuodesta 2008 keittiömestari on valmistanut ruisleipää New Yorkin alueen ruokakauppoihin, toreille, ravintoloihin ja kahviloihin. Olen ollut alusta alkaen
mukana suunnittelemassa tätä ruisleivän Amerikan valtausta.
Alun alkaen strategisena valintana oli käyttää ruis-sanaa osana tuotteen nimeä rye-sanan sijaan. Näin saimme luotua aivan oman uuden Ruis Bread -kategorian (vrt. esim. ciabatta ja baquette). Ruis-sanaa ei varsinaisesti ole amerikan englannissa; lähin siihen viittaava
sana löytyy latinokulttuurista, espanjankielisestä sukunimestä Ruiz. Lisäksi tuotetta ei
haluttu markkinoida skandinaavisena tuotteena vaan nimenomaan new yorkilaisena paikallisena tuotteena, joka valmistetaan New Yorkin osavaltion luomuviljellystä ruisjauhosta ja jota leipoo Nordic Bread -leipomo New Yorkin Queensissä. Finnish Ruis Bread osuu
terveysruoka-buumin ytimeen: se ei sisällä lisäaineita eikä hiivaa vaan ainoastaan vettä,
ruisjauhoja ja suolaa, ja ruisleivällähän tiedetään olevan myönteisiä terveysvaikutuksia.

Suomalainen ruisleipä piti siis amerikkalaistaa ilmeeltään, ja tässä hyödynsin amerikkalaisen graafisen suunnittelun perinnettä. Esittelen seuraavaksi vain yhtä ruisleivän
markkinoinnin keinoa, nimittäin tuotetta lanseeraavia T-paitoja, joilla amerikkalaisille
sinällään vieras raaka-aine, ruisjauho, ja siitä tehtävä leipä pyrittiin tekemään tutummaksi sitomalla tuote Amerikan historiaan ja kulttuuriperintöön. Tähän mennessä olen
suunnitellut tarkoitukseen kymmenkunta erilaista T-paitaa, joissa operoin campin ja modernin retron taajuuksilla.
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Ensimmäisessä paitaesimerkissäni leikitellään legendaarisen punkin syntypaikan logolla. New Yorkin Boweryyn 1973 perustettu Country, Bluegrass and Blues -musiikkiklubi
eli CBGB mainosti itseään underground rockin kotina (Home of the Underground Rock), jossa uransa aloittivat muun muassa sellaiset New Yorkin 1970-luvun rock-skenen keskeiset yhtyeet kuin Ramones, Talking Heads, Blondie ja Patty Smith Group. Päätin soveltaa
CBGB:n punkpyhätön logon typografiaa Nordic Breadsin nimen kirjaimiin ja sitoa näin
Finnish Ruis Bread tiettyä kuluttajasegmenttiä puhuttelevaan lähihistorian vuosikymmeneen. Lähinnä kohderyhmänä olivat ne keski-ikäiset, joiden nuoruuden avainkokemukset
kumpuavat 1970-luvun populaarikulttuurista, mutta myös nuoremman polven tiedostavat musiikinkuluttajat, joiden mielikuva 1970-luvusta perustuu myöhemmille representaatioille. Tältä pohjalta suunnittelin T-paidan, jossa Nordic Breadsin nimi lyhentyi
NCBD:ksi, joka assosioi graafisella toteutuksellaan selvästi CBGB:n jo ikoniseksi muodostuneeseen logoon samoin kuin muovaamani statement ”Home of the Ruis Bread”.
Hyödynsin T-paitapromootiossa viittauksia amerikkalaisen populaarikulttuurin ilmiöihin. Esimerkiksi T-paitaan painettu slogan ”That’s all rye mama”, jossa all rye on korostettu eri värillä muusta lauseesta, viittaa Elvis Presleyn 1954 äänitettyyn rockabilly-kappaleeseen That’s all right ja mukailee sen kertosäettä ”That’s all right mama”. Kirjaimellisella
tasolla ”That’s all rye mama” puolestaan viestii, että ’tää on täyttä ruista, mamma’. Suunnittelin myös T-paitaparin, joissa korostetaan Finnish Ruis Breadin terveysvaikutuksia
markkinoimalla sitä superruokana (super food), joka assosioituu yli-inhimilliseen amerikkalaiseen sarjakuvasankariin, teräsmieheen (Superman). Super Food -logo on toisinto
Superman-lehden kannen otsikon kirjoitusasusta. Toiseen T-paitaan muokkasin teräsmiehen rinnassa komeilevan punakeltaisen S-tunnuksen Finnish Ruis Breadiin viittaavaksi
R-tunnukseksi.
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T-paitakampanja Finnish Ruis Breadin markkinoimiseksi tasapainoilee retro kitschin ja
neo retron välillä ja tavoitteenasetteluun – Finnish Ruis Breadin tekemiseen tutummaksi
sitomalla tuote Amerikan historiaan ja kulttuuriperintöön – sisältyy eittämättä riski ajautua liian helppoihin ja ilmeisiin ratkaisuihin ja stereotyypittelyyn, halpaan retro kitschiin.
Olen kuitenkin toivottavasti onnistunut välttämään tämän tuomalla toteutukseen sellaista kerroksellisuutta ja monimerkityksisyyttä, joka inspiroi kokijan oivaltamaan asioita
ohi ilmeisimmän merkityksen ja tarjoaa vastaanottajalle löytämisen ilon. Tai asian voisi
ilmaista myös niin, että toisto synnyttää eron vääristämällä, tyylittelemällä ja vinouttamalla hieman alkuperäistä viestiä (esim. ”That’s all rye mama” ei jää pelkäksi muunnelmaksi Elviksen kappaleen kertosäkeestä vaan painottaa, että Finnish Ruis Bread on täyttä
ruista). Myös Nordic Breadsin kirjainlyhenteen NCBD kytkeminen graafisen toteutuksen
avulla punkpyhättö CBGB:n logoon irtautuu retro kitschin helppohintaisuudesta luomalla
uusia merkityksiä: kuten punk rock myöskään Finnish Ruis Bread ei ole valtavirtaa; se on
marginaalissa ja juuri siksi houkuttelevaa. Finnish Ruis Breadin terveysvaikutuksia korostava Super Foodin voisi ajatella olevan näistä esimerkeistä lähimpänä retro kitschiä, koska
sen idea perustuu Teräsmiehen tunnettuudelle, mutta toisaalta kyse ei ole pelkästä päälle
liimaamisesta vaan sinällään toden argumentin vahvistamisesta: ruisleipä on todistetusti
terveellistä ruokaa, jolla on merkittäviä terveysvaikutuksia. Toisekseen super food on vakiintunut omaksi kategoriakseen, joka tarkoittaa poikkeuksellisen ”ravinnetiheitä” ruokia
mustikasta tyrniin, karpaloon, goji-marjoihin ja raakakaakaoon. Tämä mahdollisti hauskan sanaleikin, joka toi esille amerikkalaisille hieman vieraan viljan – rukiin – ylivoimaista super food -ominaisuutta.
Nyt Riitti!

Kolmas case-esimerkkini liittyy oululaisen Oluthuone Leskisen markkinointiin, jonka
suunnitteluun ja toteutukseen olen osallistunut vuodesta 1995 lähtien. Leskisen markkinointivuosi alkaa aina tammikuun Nyt Riitti! -kampanjalla eli alkoholittomien oluiden
viikoilla. Idealla pyrittiin saamaan lisäpotkua hiljaisen tammikuun myyntiin, ja koska ravintolat eivät juurikaan mainosta silloin ja näin se on oiva ajankohta erottua kilpailijoista.
Lisäksi huomioitiin se, että monet suomalaiset viettävät ”tipatonta tammikuuta”. Nenän
valkaisijan ei siis tarvitse kieltäytyä oluesta, vaan hän voi nauttia sen Leskisessä alkoholittomana. Viimeiset vuodet Nyt Riitti! -viikkojen julisteissa on alkoholipirua vastaan
taistellut joku Leskisen kanta-asiakkaista, jonka olen sijoittanut osaksi jotakin populaarikulttuurin ilmiötä, kuten sirkusta, nyrkkeilyä, meksikolaista vapaapainia, elokuvaa tai
sarjakuvia. Kanta-asiakkaat on ikään kuin otettu jäseniksi näin syntyvään kuvitteelliseen
yhteisöön, ja heitä on tälläkin tavoin pyritty sitouttamaan oluthuoneen asiakkaiksi.
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KUVA 1
Kanta-asiakas on puettu sirkuksen voimamiehen trikooseen. Hahmo on hybridi: pönöttävän poseerauksen
kädet puuskassa olen lainannut kuuluisalta kanadalaiselta voimamieheltä, Louis Cyriltä (1863–1912) ja viikset Agatha Christien mestarietsivältä, belgialaissyntyiseltä Hercule Poirot’lta (jota näkemissäni elokuvaversioissa esitti englantilainen näyttelijä David Suchet). Yksi keskeinen ”nivel” 1800-luvun lopun ajankuvaan
on kuitenkin ollut ranskalainen tv-sarja Arsène Lupin (1971–1974), joka representoi 1800-lukua 1970-luvun
ruudun läpi. Tuima ilme on asiakkaan oma maneeri. Typografia mukailee 1800-luvun lopun viktoriaanista
tyyliä ja värimaailma koostuu vain muutamasta punaruskean sävystä. Myös tahrat sekä julisteen ylimenevät
korjausteipit luovat vaikutelmaa historiallisesta, ajan syömästä julisteesta. Julisteen koominen voimamies kuvittaa humoristisesti sitä ponnistusta, jota tipattoman tammikuun viettäminen vaatii.
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Vanhan The Ring -lehden
kansi vuodelta 1939.

KUVA 2
Tämän julisteen logo ja kompositio on tyylitelty legendaarisen amerikkalaisen nyrkkeilyyn keskittyvän The
Ring -lehden (1902-) alkuaikojen kansista. Etenkin 1930- ja 1940-luvuilla oli tyypillistä esittää nyrkkeilijä
poseeraamassa tällä tavoin. Kuvan kanta-asiakas on roolitettu nyrkkeilijäksi, joka kamppailee viinapirua vastaan. Tässäkin julisteessa olen käyttänyt taitosten kohdilta irronneen painovärin illuusiota luomaan julisteelle
kuluneen ilmeen.
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KUVA 3
Tässä julisteessa eräs kanta-asiakas on päättänyt vastustaa alkoholin houkutusta symbolisesti – murhaamalla viinipullon. Itse hahmo on yhdistelmä kahdesta populaarikultuurin sankarittaresta: Modesty Blaisesta ja
Vampirellasta. Brittiläisen Modesty Blaise -sarjakuvien (1963–2001) lain harmaalla alueella liikkuva nimihenkilö oli feminiininen versio miehisistä agenttihahmoista. Vampirella puolestaan oli vahvasti erotisoitu samannimisen amerikkalaisen kauhulehden (1969–1983) kertojatar-hahmo (hostess), joka on innoittanut myös
gootti-alakulttuuria. Savuava sormi viittaa laukaistuun aseeseen, ja ruumiin paikalla on viinipullo laajenevassa punaisessa lammikossa.
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Philip Castlen ja Bill Golden
suunnittelema alkuperäinen
elokuvajuliste vuodelta
1971.

OLUTHUONE LESKINEN·rotuaari·oulu·finland
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KUVA 4
Olen rakentanut tässä julisteessa fonttia myöten assosiaatioita Stanley Kubrickin Kellopeli appelsiini -elokuvan (1971) julisteeseen, jossa demoninen Alex-hahmo tekoripsineen työntyy A-kirjaimen muotoisesta ”ikkunasta” tikari kädessä. Muunnelmassani Alexiksi muuntautunut kanta-asiakas pitelee ylösalaisin käännettyä
dry martini -lasia, josta hän ravistelee RIITTI!-sanan pois. Sama muoto toistuu ikkunassa: nurinpäin oleva
Y-kirjain muistuttaa ylösalaisin olevaa drinkkilasia ja on osana NYT-sanaa. Alexin hihassa oleva makaaberi
silmäkoriste on muuttunut dry martinin oliivikoristeeksi. Julisteessa hillitön ja humalahakuinen Alex, vertauskuvallisesti asiakkaan demoni, tekee täyskäännöksen.
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Nyt Riitti! -kampanjajulisteet asemoituvat esimerkkitöistäni selkeimmin neo retron piiriin, minkä katson johtuvaksi niiden monitasoisesta rakentumisesta. Kampanjajulisteiden
toteutuksissa on kyse useaan suuntaan tapahtuvasta parodisesta peilailusta, joka tuottaa
eriaikaisista elementeistään aivan uuden representaation. Kuten sanottua, jokaisella julisteella on populaarikulttuurin traditiosta löytyvä esikuva (esim. kuvat 2 ja 4) tai useampia
esikuvia samanaikaisesti (esim. kuvat 1 ja 3). Lähtökohtana on aina jokin silmään sattunut historiallinen elokuvajuliste, lehden kansi, mainos tai muu varhemman populaarikulttuurin representaatio ‒ jolle annan uusia merkityksiä työstämällä sitä uudelleen ja
liittämällä siihen kulloinkin mallina olevan kanta-asiakkaan leimallisia piirteitä niin, että
tuloksena on lempeästi karrikoiva, moniulotteinen retromuotokuva. Näiden muotokuvien
täysi merkitys avautuu kuitenkin vain valikoidulle ryhmälle, sille oluthuoneen kanta-asiakkaiden yhteisölle, jonka yhteenkuuluvuutta lujittamaan Nyt Riitti! -kampanja viime
kädessä tietysti on suunniteltukin. Tai sanoakseni saman asian hieman toisin: kampanjajulisteissa yhdistetään mennyttä ja nykyistä, ja näiden kahden kontekstin kohtaamisesta,
niiden synteesistä, avautuu kokonaan uusi konteksti tai mahdollinen maailma ‒ joka on
juuri tuo oluthuoneen kanta-asiakkaiden yhteisö tyypillisenä väliaikaisena postmodernina yhteenliittymänä, eräänlaisena uusarkaaisena heimona.23

23

Postmoderni yhteisöllisyys rakentuu satunnaisten ja hetkellisten arjen ja vapaa-ajan sidosten varaan, ja sen organisaatiot ovat kevyitä ja liikkuvia. Esimerkiksi ranskalaisen postmodernin sosiologin, Michel Maffesolin, esimerkkejä postmodernista hetkellisestä yhteisöllisyydestä ovat ostoskeskusten, turistikeskusten, joukkoviihteen,
naapuriyhteisöjen, työpaikkajuhlien, nuorisofestivaalien ja hyväntekeväisyysjärjestöjen avaamat elämykselliset,
kollektiiviset kokemukset, joille on ominaista itsetarkoituksellinen yhdessäolo ilman sen kummempia päämääriä.
Huomionarvoista on myös se, että Maffesolin mukaan postmodernin kulutuskulttuurin ruokkima individualismi
on kypsynyt jo vastakohdakseen, uudeksi yhteisöllisyydeksi, jossa yhdistyvät paradoksaaleilta tuntuvat asiat: kulutuskulttuurin yksilölliset minä-projektit ja arkaainen yhteisöllisyys. (Maffesoli, 1995.) Juuri tämä postmodernin kuluttajan halu yhtäältä toteuttaa vapaasti minä-projektejaan ja toisaalta nostalginen yhteisöllisyyden kaipuu
luo tilauksen oluthuone Leskisen kanta-asiakkaiden ”heimon” kaltaisille yhteisöille. Kampanjajulisteilla pyritään
tukemaan samanaikaisesti molempia tendenssejä, vahvistamaan sekä kanta-asiakkaiden minä-projekteja että
heidän ”heimonsa” yhteisöllisyyttä.
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Lopuksi
Artikkelini taustamotivaationa on ollut halu syvemmin tiedostaa ja ymmärtää omia suunnitteluprosessejani. Koska haen usein inspiraationi ja materiaalini takavuosikymmenien
populaarikulttuurista, juuri retro on se avain, jonka avulla katson voivani hahmottaa
suunnittelutöideni rakentumista ja kirkastaa omaa tapaani tehdä designia.
Retro on kuitenkin erittäin monitahoinen ilmiö, johon sisältyy paljon erilaisia suuntauksia ja painotuksia. Siksi olen laatinut retron jäsentämistä varten nelikentän, jossa
nimeän erilaisia retrokategorioita sen perusteella, millaiseksi muodostuu niiden suhde
edeltäjiinsä: Onko kyseessä toisinto vanhasta artefaktista vai sisältääkö tuote myös uutta
designia (unchanged-redesing)? Suhtautuuko tuote esikuvaansa pieteetillä vai sävyttääkö
sitä humoristinen, kohdettaan tavalla tai toisella muuttava asenne (respect-humour). Tältä
pohjalta olen erottanut neljä retrokategoriaa, jotka olen nimennyt repro vintageksi, new
vintageksi, retro kitschiksi sekä neo retroksi.
Suhteuttaessani suunnittelutöitäni retron nelikenttään huomaan designissani selvän
pyrkimyksen kohti neo retroa, ja tämä orientaatio näkyy selkeimmin Oluthuone Leskiselle tekemissäni Nyt riitti! -kampanjajulisteissa. Niissä olen mielestäni onnistunut luomaan
menneisyydestä huumorin ja designin avulla tulkinnan vaihtoehtoiseksi menneisyydeksi tai eräänlaiseksi mahdolliseksi maailmaksi, jota asuttavat Leskisen kanta-asiakkaiden
retrohahmot.
Sen sijaan Korven kyynel -pontikkapullossa tyylittelen melko pieteettisesti 1900-luvun
alkuvuosikymmenien suomalaisen maaseutuisen menneisyyden karuja ja kotikutoisia ‒
”osuuskauppamaisia” ‒ piirteitä, olkoonkin että samalla tietoisesti haluan rikkoa Suomi-filmien romantisoimaa kuvaa tuosta epookista. Tällaisena Korven kyynel nähdäkseni tasapainoilee new vintagen ja neo retron rajapinnassa, kallistuen kuitenkin lähemmäs new vintagea.
Finnish Ruis Bread -kampanjan T-paidoissa puolestaan operoin retro kitschin ja neo retron välimaastossa, mutta katson kuitenkin onnistuneeni välttämään liian helpot, kitschmäiset ratkaisut. Huomaan ylipäätään suhtautuvani retro kitschiin varauksellisesti, koska koen, että sen välinpitämättömyys representaation kohdetta kohtaan tekee tuotteesta
helposti kertakäyttöisen, halvan ja nopeasti unohdettavan. Retro kitsch vaikuttaa litteältä
ja lattealta; siitä puuttuu kerroksellisuus, ja sen toteutuksessa näkyy paneutumattomuus
aiheeseen ‒ tämä näkyy niin suunnittelussa kuin itse tuotteessakin.
Toisaalta vierastan myös repro vintagen totisuutta ja koen sille ominaisen pyrkimyksen tietyn aikakauden tyylin uskolliseen reprodusointiin tarjoavan suunnittelullisesti liian vähän haasteita. New vintage puolestaan on kyllä designiltaan parhaimmillaan jopa
innovatiivista, mutta en koe sitäkään omakseni, koska se on repro vintagen tavoin melko
totinen genre. New vintage katsoo menneisyyttä vailla parodista, ironista tai muuta humoristisesti sävyttynyttä intentiota ‒ joka mielestäni on juuri neo retron suola.
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Neo retron monitasoisuus tekee siitä kiinnostavimman ja haastavimman näistä neljästä retrogenrestä. Siinä toteutuu parhaiten oman intuition ja oivaltamisen sekä odottamattomien yhdistelmien yhteen niveltyminen; synteesi, joka avaa ja mahdollistaa uusia
ja odottamattomia merkityspotentiaaleja. Oletan, että näiden merkitystasojen oivaltaminen ja aktiivinen tuottaminen tulkinnassa antaa vastaanottajalle sekä emotionaalista
että älyllistä tyydytystä. Näin neo retro palkitsee samaan tapaan kuin sanaristikon tai
kuva-arvoituksen ratkaiseminen, ja parhaimmillaan sen monitasoisuus lähestyy mielestäni jo taidetta. Neo retro siis vaatii pysähtymään ja tulkitsemaan, ja tämän investoinnin
palkintona vastaanottajalle on oivallusten tuottama tyydytys, joka puolestaan ”maksetaan” tuotteen äärellä käytettynä aikana ‒ mikä taas varmistaa markkinointiviestin välittymisen ja sitouttaa vastaanottajaa palveluun tai tuotteeseen. Tässä suhteessa neo retro
eroaa merkittävästi retro kitschistä, joka käyttää nostalgiaa itseisarvoisena tyylikeinona,
eikä yritäkään tuottaa katsojalle oivaltamisen tuottamaa mielihyvää.
Myös neo retron suunnittelu on usein aikaa vievä ja paneutumista vaativa prosessi.
Ainakin omalla kohdallani sellaiset työt, joiden suunnitteluun käytän vähemmän aikaa,
tuottavat helposti kliseisen lopputuloksen. Sen sijaan esimerkiksi Leskisen Nyt Riitti! -julisteen suunnitteluprosessi ideasta valmiiksi julisteeksi vaatii helposti viikkoja. Vastaavasti oletan, että retro kitschin pinnallisuus johtuu osaksi siitä, että sen suunnitteluun
yksinkertaisesti panostetaan vähemmän.
Suunnitellessani retroaiheista työtä pyrin sijoittamaan sen johonkin itselleni rakentamaani menneisyyden ajankohtaan. Joskus tuo menneisyys tarjoutuu melkein valmiina;
toisinaan se muodostuu ja tarkentuu vähitellen suunnitteluprosessin edetessä. Mutta miten tämä luomani mahdollinen maailma puhuttelee muita? Liikuttaakseen katsojaa sen
täytyy tarjota katsojalle jotain tutunomaista. Oletan, että parhaimmillaan retrototeutus
toimii kuin visuaalinen Madelaine-leivos24, joka sysää liikkeelle muistojen ja mielikuvien
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vyöryn. Tämä vastaanottajan kokema tuttuuden tunne, vaikka epämääräinenkin, on
olennaisen tärkeää juuri neo retron avaamalle parodiselle samuuden ja eron leikille. Onnistuessaan retro kontekstualisoi, muuntaa ja outouttaa jotakin yleisesti tunnettua lähimenneisyyden ilmiötä ja saa näkemään sen uudella tavalla. Näin se avaa meille uusia
mahdollisia maailmoja ja luo muunnettua menneisyyttä.

24

Marcel Proustin moniosaisessa romaanisarjassa Kadonnutta aikaa etsimässä (1913‒1927) jokin vähäinen aistimus saattaa sysätä liikkeelle muistojen ja mielikuvien vyöryn. Klassinen, jo käsitteeksi muodostunut esimerkki
tästä on sarjan ensimmäisen osan (A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. Combray, 1913) kertojan
kuvaus makuelämyksestä, jonka tuottaa Madeleine-leivos. Leivoksen maku palauttaa hänen mieleensä kauan sitten koetut hetket ja avaa muistojen virran.
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