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1.0 JOHDANTO

Tässä luvussa kerron, miten päädyin 
tutkimaan taitelijalehtiä ja paikallistan 
niihin liittyvää tutkimuskenttää. Käyn myös 
läpi oman tutkimukseni toimintapiirin ja 
esittelen tutkielmani rakenteen.

1.1 Taiteilijalehdet  
tutkimuskohteena 

1.1.1 Taustani lehdentekijänä ja 
opinnäytteen sisältö
Työurani aikakauslehtiin erikoistuneena 
graafisena suunnittelijana on osunut  
aikaan, jolloin kustannusala on ollut voi
makkaassa muutostilassa. Saatuani ensim
mäisen graafikonpestini vuonna 2005, 
pidin tulevaisuuden työmahdollisuuksia 
itsestäänselvyyksinä. Kuitenkin viimeisen 
vuosikymmenen aikana tapahtunut digitaa
lisen median räjähdysmäinen kasvu, ja sen 
myötä tapahtunut kulutustottumusten 
muutos on vähentänyt merkittävästi kus
tannusalan työpaikkoja. Taloudelliset pai
neet vaikuttavat yhä merkittävästi toimi
tusten ilmapiiriin ja yksittäisen työntekijän 
työmäärään.

Omalta osaltani paineet toimia ripeästi 
 ja kustannustehokkaasti nousivat niin 
korkeiksi, että vuonna 2015 tapahtunut 
YTneuvotteluiden jälkeinen irtisanomi
seni tuntui helpotukselta. Uupumukseni 

sai minut kyseenalaistamaan omaa  
tulevaisuuttani lehdentekijänä. Minulla 
on intohimo tehdä lehtiä, mutta onko 
työelämässä enää sijaa kaltaiselleni 
suunnittelijalle? Kilpailu alan työpai
koista on kovaa. Jos saisinkin uuden 
työpaikan, kestäisinkö enää lehtityön 
tehokkuusvaatimuksia?

Opinnäytteeni tavoitteena on löytää 
itsel leni mielekäs tapa tehdä aikakaus lehtiä 
myös tulevaisuudessa. Lehti taiteena –  
painetut taiteilija lehdet visuaalisen vies
tinnän muotoilun näkökulmasta koostuu
kin kahdesta julkaisusta: tutkielmasta ja 
taiteellisesta produktiosta. Tutkielmassani 
pyrin selvittämään, mitä taiteilijalehdet 
ovat ja milloin julkaisu voidaan luokitella 
taitelijalehdeksi. Taiteellisena produktio
na olen toteuttanut oman taitelijalehteni 
ensimmäisen nume ron. Sen avulla tutkin, 
pystyykö lehti muo toilua käyttämään tai
teellisen ilmaisun välineenä. Opinnäytteeni 
pääpaino on taiteellisessa produktiossani, 
jota tutkielmani täydentää.
 
1.1.2 Tutkimuskenttä
Tässä opinnäytteessäni tarkastellaan, mitä 
termejä käytetään lehdistä, jotka voidaan 
luokitella taiteeksi. Tutkin myös mihin nämä 
julkaisut sijoittuvat aikakauslehtikentässä. 
Visuaalisen viestinnän muotoilun näkö
kulmasta tehtyä lehtitutkimusta löytyy 
valitettavan vähän. Sen vuoksi olen tarkas
tellut aihetta myös viestinnän tutkimuksen 
ja taidehistorian näkökulmista. 
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Graafinen suunnittelija ja toimittaja  
Jeremy Leslie (2000, 2003, 2013) on yli viisi
toista vuotta tutkinut ja dokumentoinut 
perinteisestä aikakauslehdestä visuaalisesti 
ja journalistisesti poikkeavia julkaisuja.  
Leslie on erityisesti kiinnostunut lehti
kentän uranuurtajista, jotka jatkuvasti 
haastavat käsitystämme siitä, minkälainen 
lehden tulisi olla. 

Viestinnän professori Megan Le Masurier 
(2012) on myös tutkimuksessaan pyrkinyt 
määrittelemään uusia aikakauslehtien 
genrejä. Hän on myös artikkelissaan What 
is a Magazine? (2014) yrittänyt määritellä 
aikakauslehden olemusta tämän hetken 
mediakentässä. Kuitenkaan Leslie ja  
Le Masurier eivät ole pureutuneeet lehteen 
taide muotona yksityiskohtaisemmin.

Eniten taiteilijalehtiä onkin tutkinut 
taidehistorian professori Gwen Allen, jonka 
vuonna 2011 ilmestynyttä teosta Artists’ 
Magazines ‒ An Alternative Space of Art 
voidaan pitää aihealueen merkittävimpänä 
yksittäisenä tutkimuksena. Tässä kirjassa 
Allen käsittelee teemaa vielä pelkästään 
taidehistorian näkökulmasta, mutta 
uudem paan julkaisuunsa The Magazine 
(2016) hän on kerännyt ilmiötä käsitteleviä 
kirjoituksia useilta tieteen ja taiteen osa
alueilta.

Allenin teokset kuitenkin osoittavat, että 
aihetta käsittelevä tutkimus on vielä hyvin 
nuorta. Englannin kielinen termi artists’ 
magazine on alalla yhä vakiintumaton, ja 
suomen kielisessä kirjallisuudessa käsitettä 
ei juurikaan tunneta. Siksi tutkielmani pyrkii 
määrittelemään termin taiteilijalehti ja siltä 
osin tarjota uutta sanaa alan suomenkieli
sen tutkimuksen käyttöön.

1.1.3 Asettuminen tutkimuskenttään
Olen tehnyt tutkielmani visuaalisen kulttuu
rin muotoilun näkökulmasta kyseisen alan 
termistöä käyttäen. Olen hyödyntänyt myös 
kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkin
taan käytettyjä teorioita pohtiessani taiteen 
käsitteeseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkielmani asettuu samaan aihe piiriin 
Sasu Haanpään ja Emmi Jormalaisen teke
mien maisteriopin näytteiden kanssa. 
Haanpää (2012) käsitteli tutkimuksessaan 
indielehtiä ja Jormalainen (2012) pyrki 
määrittelemään, mitä taiteilijakirjat ovat 
nyky päivänä. Oma tutkimukseni siis sijoittuu 
näiden kahden työn välimaastoon. 

1.2 Oman 
tutkimukseni
määrittely 

1.2.1 Aiheen rajaus
Olen rajannut tutkimukseni käsittelemään 
ainoastaan painettuja aikakauslehtiä. Olen 
pyrkinyt ajankohtaisuuteen valitsemalla 
lähinnä sellaista lähdekirjallisuutta, joka 
on ilmestynyt 2010luvulla. Laadullisessa 
tutkimuksessa keskityn suomalaisiin taitei
lijalehtiin, jotka ovat ilmestyneet vuosina 
2015–2016.

1.2.2 Tutkimuskysymykset ja  
-metodit
Tutkielmani ytimessä etsin vastausta kysy
mykseen: Mikä on taiteilijalehti? 

LEHTI TAITEENA
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Opinnäytteeni taiteellinen produktio, Zinezine-lehden ensimmäinen  
numero Depressio.
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Saadakseni vastauksen kysymykseen käytän 
apunani seuraavia lisäkysymyksiä:  
Mihin taiteilijalehti sijoittuu aikakaus
lehtikentässä? 
Mitä määritelmiä taiteilijalehdillä on? 
Mihin oma lehteni sijoittuu suomalaisessa 
taiteilijalehtikentässä?
Voiko aikakauslehden graafista suunnitte
lua käyttää taiteellisen ilmaisun välineenä?

Käytän opinnäytteessäni kolmea eri 
tutkimusmetodia. Ensimmäiseksi pyrin 
muodostamaan lähdekirjallisuuden avulla 
teoriapohjan tutkimukselleni. Toiseksi 
havain noin suomalaista taiteilijalehti kenttä 
sisällönanalyysin keinon. Kolmanneksi 
käsittelen taiteellisen ilmaisun keinoja 
produktioni kautta.

1.2.3 Käsitteistö
LEHTISANASTO Visuaalisen viestinnän 
muotoilun tutkimus on pääosin englannin
kielistä, joten joillakin ilmiöillä ei ole vielä 
täysin vakiintuneita suomenkielisiä vas
tikkeita. Niinpä esittelen tutkielmassani 
yleisimmin käytetyt sanat:

Aikakauslehti ja lehti: Käytän opinnäyttees
säni sanoja aikakauslehti ja lehti kuvaa
maan englanninkielistä termiä magazine, 
jotta pystyn välttämään tutkimuksen luke
mista vaikeuttavaa toistoa. 

Artists’ magazine, artzine ja taiteilijalehti: 
Kappaleessa 2.2 Taiteilijalehden eri määri
telmät pitäydyn alkuperäiskielisissä ter
meissä, jotta pystyn vertailemaan termien 
määritelmiä tehokkaasti. Yleisesti tutkimus
kohdetta käsitellessäni käytän sanaa 

taiteilijalehti, jonka määrittelen tarkemmin 
kappaleessa 2.4 Kirjallisen tutkimuksen 
johtopäätökset.

Indielehti: Termien independent maga  
zine ja indie magazine kohdalla käytän  
Haanpään lanseeraamaa indielehtisanaa 
(2012, 6).
 
Zinelehti: Zinejulkaisuja käsitellessä tu
keudun Jormalaisen (2012) käytäntöön, ja 
pitäydyn termissä zine tai zinelehti. Suomen 
kielessä samaa ilmiötä kuvataan toisinaan 
termeillä pienlehti ja pienjulkaisu, mutta 
niiden sisällöllinen merkitys on englannin
kielestä tulevaa zineä suppeampi. 

Typografisen sanaston kohdalla käytän  
Markus Itkosen (2013) määrittelemää
terminologiaa. 

TAIDESANASTO Koska käsittelen myös taiteen 
tutkimuksen aiheita, määrittelen kaksi tut
kielmani keskeisintä taidesanaston termiä: 

Taiteellinen ilmaisu: Tutkielmassani taiteel
lisella ilmaisulla tarkoitetaan yksilön omien 
ajatusten ja tunteiden ilmaisua luovan 
toiminnan kautta.

Taiteilija: Tutkimukseni nimeää taitelija
lehtien tekijät taiteilijoiksi, mutta se ei 
tarkoita, että heillä olisi taiteilijan ammatti
identiteetti. Vertaan tältä osin taidetta 
ruokaan: jokainen ruokaa tekevä on ruuan
laittaja, mutta ruokaa ammatikseen tekevä 
on kokki. Samoin taidetta tekevä on taitei
lija, mutta ammatikseen taidetta tekevä on 
(ammatti)taiteilija.

LEHTI TAITEENA
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 1.2.4 Tutkielman rakenne
Tutkielmani jakautuu viiteen lukuun. 
Johdantoluvussa kirjoitan omista lähtö
kohdistani, määrittelen tutkimusaiheeni ja 
sijoitan sen olemassa olevan tutkimuksen 
jatkumoon. Toisessa luvussa syvennyn oman 
tutkimukseni kannalta olennaisiin tutki
muksiin. Käyn läpi myös taiteilijalehden 
käsitettä. 

Kolmannessa luvussa tarkkailen laadulli
sen tutkimuksen avulla suomalaisia painet
tuja taiteilijalehtiä ja pyrin selvittämään, 
mihin oma lehteni sijoittuu kyseisessä 
lehtikentässä. Neljännessä luvussa käyn läpi 
taiteilijalehteni konseptia ja tekoprosessia. 
Esittelen myös, millä tavoin olen koettanut 
hyödyntää graafisen suunnittelua taiteelli
sessa itseilmaisussa. Päätelmäluvussa käyn 
läpi tutkimukseni tuloksia, pohdin tutkiel
mani ansioita ja haasteita, sekä esittelen 
mahdollisia aiheita jatkotutkimukseen.

JOHDANTO
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Tässä luvussa käyn läpi taiteilijalehti-
termiin liittyvää tutkimusta. Aluksi 
kartoitan, minkälaiset julkaisut saavat 
aika kaus lehden määritelmän. Pyrin 
myös selvittämään, millä tavoin lehti-
kenttää jaotellaan pienemmiksi alueiksi. 
Tämän jälkeen esittelen englannin-
kielisiä käsitteitä, joiden avulla on 
yritetty hahmottaa aikakaus lehteä 
taidemuotona. Koetan myös löytää 
tavan tarkastella taiteen käsitettä 
tutkimus  aiheeni näkö kulmasta. Lopuksi 
määrittelen keräämieni teorioiden 
pohjalta mikä on taiteilijalehti.

2.1 Tutkimuksen  
viitekehys 

2.1.1 Mikä on aikakauslehti?
Taiteilijalehtitermiä on mahdotonta tarkas
tella ilman kokonaiskuvaa aikakauslehti
kentästä. Tämän kuvan luomiseksi selvitän 
ensin, mitä määritteitä aikakauslehteen 
liitetään. Asiaa ovat tutkineen muun muassa 
Megan Le Masurier (2014), Jeremy Leslie 
(2013) ja David Abrahamson (2015), jotka 
ovat kirjoituksillaan pyrkineet kertomaan, 
millainen on nykypäivän aikakauslehti.

TOIMITETUN TIEDON SÄILIÖ Yritettäessä 
löytää kaikille lehdille yhteisiä piirteitä,  
suurin osa tutkijoista lähtee liikkeelle  
a magazine sanan alkumuodosta. 
Arabian kielisen sanan makhzan, varasto, 
nähdään yhä heijastavan aikakauslehden 
tehtävää toimitetun tiedon säiliönä ja 
viestintävälineenä. (esim. Allen 2016, 12.) 

Le Mesurier jakaa tämän tiedon editointi
prosessin kahteen osaan: lehden toimi
tukselliseen filosofiaan ja toimittajien 
panokseen. Toimituksellinen filosofia on 
tavoitelauselma tai konsepti, joka ohjaa 
lehden luomisprosessia. Aikakauslehden 
toimittajien tehtävänä on panna käytäntöön 
kyseinen konsepti. (Le Mesurier 2014, 6–7.) 

Lehden sisällön muodostamista pidetään 
pitkälti toimittajien ja suunnittelijoiden 
yhteistyönä (esim. Leslie 2003, 6). Allen lisää 
yhtälöön vielä lukijan, sillä hänen mieles
tään aikakauslehti tarjoaa lehden käyttäjälle 
aktiivisen roolin lukukokemuksen muokkaa
jana. Se näkyy Allenin mukaan muun muassa 
lukijan mahdollisuutena aloittaa lehden 
lukeminen mistä artikkelista tahansa.  
(Allen 2016, 12.) 

Vaikka yhteistyötä pidetään ratkaisevana 
tekijänä aikakauslehden muodostumisessa, 
Chris Fogesin mielestä vastuu lehden 
visiosta on yhden tai muutaman ihmisen 
harteilla (1999, 8–9). Lehden toimitusproses
sia voidaankin kutsua yhden näkemyksen 

2.0 TAITEILIJALEHDEN 
TEORIAA
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diktatuuriksi (Rian 2002, 122). 
Yhteenvetona voidaankin sanoa, että 

aikakauslehti on yhden näkemyksen läpi 
suodatettua, toimittajien ja suunnittelijoi
den yhdessä tuottamaa tietoa.

SARJALLISUUS AJASSA Toinen aikakaus
lehteä vahvasti määrittävä tekijä on sen 
sarjamuoto. Esimerkiksi Allen määrittelee 
aikakauslehden kausijulkaisuksi, joka ilmes
tyy tasaisin väliajoin ja joka sarjallisesti 
sijaitsee tietyssä ajanjaksossa (2016, 12). 
Teoksessaan Artist’s Magazine Allen jatkaa 
ajatusta erottamalla kirjat ja lehdet toisis
taan käyttöajan mukaan. Hänen mukaan 
kirjat ovat tehty kestämään tuleville suku
polville, mutta aika kauslehtien perusolemus  
on hetkellinen. (Allen 2011, 1.) 

Myös Leslie määrittelee aikakauslehden 
merkittävimmäksi attribuutiksi sarjallisuu
den. Samalla hän kyseenalaistaa lehti
mäisten kertajulkaisujen oikeutta kutsua 
itseään aikakauslehdiksi. (Leslie 2013, 6.) 

Kertajulkaisujen rajaaminen pois aika
kauslehtikentästä voi kuitenkin jättää 
pimentoon kokeellisia ja alan konventioita 
haastavia teoksia. Esimerkiksi Robert 
Klatenin, Adeline Mollardin ja Matthias 
Hübnerin toimittama Behind the Zines – 
Selfpublishing Culture (2011) esittelee 
useita kiehtovia kertajulkaisuja. Leslie it
sekin myöntää, että juuri tekijöiden pyrki
mys rikkoa rajoja tekee lehti kentästä niin 
monimuotoisen. Tämän takia hän kutsuu 
nykyhetkeä aikakauslehti kustannuksen 
kultaajaksi. (Leslie 2013, 7.)

FYYSISYYS Nykyisin lehden ei enää aina 
oleteta olevan painettu, pehmeäkantinen 

julkaisu. Jo 60luvun käsitetaiteilijat alkoivat 
purkaa käsitystä siitä, miltä lehden pitäisi 
näyttää (Allen 2011). Viimeistään 2000luvun 
alun lehdentekijöiden muotokokeilut todist
vat, että aikakauslehti voi olla mitä mate
riaalia tahansa, minkä muotoinen tahansa ja 
millä sidosasulla tahansa (Leslie 2013, 8–21). 
Le Masurier myös painottaa, että digitaaliset 
julkaisut ovat lisänneet tarvetta määritellä 
lehdelle ominaisia fyysisiä ominaisuuksia 
uudelleen (2014, 4).

Kuitenkin mielikuvat aikakauslehdestä 
painettuna julkaisuna elävät yhä tiukasti 
jopa visuaalisen viestinnän ammattilaisten 
mielissä. Itse Mr. Magazinen, Samir Husnin 
(2016) tunnuslause kuuluu ”If it is not ink on 
paper, it is not a magazine”. Leslie käyttää  
esimerkkinä alan pinttyneistä näkemyksistä 
MK Bruce/Leelehteä. EteläAfrikan Levikin. EteläAfrikan LevikinEteläAfrikan Levikin
tarkistusvirasto, South Africa’s Audit Bureau 
of Circulation, ei suostunut tunnustamaan 
kyseistä julkaisua aikakauslehdeksi sen 
kokeellisen formaatin takia. (Leslie 2009, 
internetlähde.) Voidaan siis sanoa, että aika
kauslehti mielletään yhä yleensä painetuksi 
tuotteeksi.

2.1.2 Kaupalliset  
aikakauslehdet
Monet aikakauslehdelle tyypilliset visuaali
set ominaisuudet ovat kehittyneet markkina
talouden tarpeista. Lewis Blackwellin 
mielestä lehdissä 1950luvun jälkeen 
tapahtunut kehitysloikka johtui mainos
tulojen muuttumisesta aikakauslehtien 
merkittävimmäksi tulonlähteeksi. Sen myötä 
lehtikustannus kehittyi kaupalliseksi yritys
toiminnaksi ja lukijoista muodostui kulut
tajia. (Leslie 2003, 7–8.) 

LEHTI TAITEENA
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Lehtikustantaminen liiketoimintana hei
jastuu myös lehden konseptiin. Allen uskoo, 
että mainostajien tavoitteet ja kaupallisuu
den paineet rajoittavat lehdentekijöiden 
päätäntävaltaa (2014, 7). Samoin Fogesin 
mukaan ylimpänä tekoprosessin hierarkiassa 
 on lehtikustantamojen hallinto (1999, 7).

Kaupallisuus vaikuttaa myös aikakaus
lehtien fyysisiin ominaisuuksiin. Leslie 
kirjoittaa, kuinka massapainetut lehdet ovat 
painoteknisistä syistä yleensä A4kokoa. 
Monet klassiset aikakauslehden elementit, 
kuten nelivärisyys, kiiltävä ja korkealaatui
sen paperi sekä etukannen ylälaidassa 
sijaitsevan suuri nimiö on hänen mukaansa 
valittu houkuttelemaan kuluttajia.  
(Leslie 2000, 10.)

KULUTTAJALEHDET Suurille kohdeyleisöille 
suunniteltuja lehtiä kutsutaan useilla eri 
termeillä. Foges viittaakin termillä consumer 
glossies, kuluttajan kiiltäväiset, juuri edel
lisessä kappaleessa mainittuihin lehden 
ominaisuuksiin (esim. 1999, 26–27). 

Andy Cowles sitä vastoin käyttää termejä 
kuluttajalehdet ja massamarkkinalehdet. 
Hänen mielestään menestyvän kuluttajakuluttaja
lehden tulee olla johdonmukainen: jokaisen 
numeron pitää olla lukijalle tuttu, mutta sen 
tulee myös tarjota sen verran yllätyksiä, jotta 
lukija kokee saavansa jotain uutta. Tällöin 
julkaisua on helppo lähestyä, mutta se  
samalla tuntuu erityiseltä. (Leslie 2003, 8–11.) 

NICHE-LEHDET Kaikki kaupalliset aikakaus
lehdet eivät kuitenkaan kilpaile samoista 
markkinoista. Muun muassa Cowes ja  
Le Masurier erottelevat kuluttajalehdistä 
erikseen nichelehdet (Leslie 2013, 8–11;  

Le Masurier 2012). Näiden julkaisujen toimi
tuksellinen fokus on Jeremy Leslien mukaan 
lifestyle, elämäntyyli, jossa kulutustottu
mukset ovat identiteetin jatkumo. Tällaisia 
lehtiä syntyi runsaasti 1990 ja 2000luvuilla, 
jolloin kustannustalot täyttivät jokaisen 
mahdollisen markkinaraon sitä palvele
valla lehdellä. Leslien mielestä menestyneet 
nichelehdet synnyttivät useita kopioita, 
jolloin lehdistä muodostui kaavamaisia ja 
itsetietoisia. (Leslie 2013, 52.)

Suuri osa aikakauslehdistä tehdään 
siis miellyttämään suuria kohderyhmiä. 
Tästä syystä monilla kaupallisilla lehdillä 
on saman kaltaiset fyysiset ominaisuudet. 
Tuttuus madaltaa lukukynnystä, mutta voi 
myös tehdä lehdestä tylsän.

2.1.3 Epäkaupalliset aikakauslehdet
Osa julkaistuista aikakauslehdistä eivät 
ole kaupallisia. Juuri nämä lehdet selkeästi 
kiinnostavat tutkijoita, ja monet asiantuntijat 
ovatkin pyrkineet erottelemaan niitä kaupal
lisesta viitekehyksestä eri termien avulla.

INDIELEHDET Yksi tällainen yleisesti käy
tetty termi on independent magazine eli 
indielehti. Le Masurier määrittelee indie
lehdet massamarkkinoista riippumattomien 
kustantajien painetuiksi aikakauslehdiksi. 
Hänen mukaansa indielehdet ovat tekijöi
densä itse omistamia, ja ne sijoittuvat 
pieni muotoisina ja innovatiivisina julkai
suina zine ja nichelehtien välimaastoon.  
Le Masurier tähdentää, että vaikka indie
lehdet voivat tuoda tekijälleen tuloja ja olla 
täten kaupallisia, ei niiden ensisijainen  
tavoite ole tuottaa voittoa. (Le Masurier 
2012, 383–384.)
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 Leslien mielestä indielehdet ovat itse
näisten, omaehtoisten tekijöiden vastaisku 
nichelehtien ennaltaarvattavuudelle. 
Hänen mukaansa nämä julkaisijat pyrkivät 
palauttamaan lehdenteon kaupallistumista 
edeltävään, yksinkertaisempaan tekotapaan. 
(Leslie 2013, 52–53.) 

Leslien toimittamassa kirjassa Mag
Culture ‒ New Magazine Design Michael 
Jacovides käyttää samasta lehtiryhmästä 
termiä microzines. Hän kuvailee näiden 
lehtien olevan laadukkaita, käyttävän runn run
saasti kuvia ja painottavan lehden visuaa
lista suunnittelua. (Leslie, 2003, 15–17.)

ZINELEHDET Zinejä pidetään indieleh
tien rähjäisempinä versioina. Kuten edellä 
mainittiin, Le Masurier asettaa nichelehtien 
vastakohdaksi juuri zinelehdet (2012). 
Stephen Duncomben mukaan zinet ovat 
epäkaupallisia, harrastelijamaisia ja pieni
levikkisiä lehtiä, joiden tekijät tuottavat, jul
kaisevat ja jakelevat lehtensä itse (1997, 6). 

Kirjassaan Fanzines Teal Triggs kertoo 
termin zine olevan lyhennys fanzine
sanasta. Fanzine taasen on yhdistelmä 
englanninkielisistä sanoista a fan, ihai
lija ja a magazine, lehti. Tästä johtuen 
Triggs korostaa zinelehtien tekijöiden ja 
lukijoiden olevan alakulttuuriintoilijoita: 
zinet yleensä mielletään yhteen nido
tuiksi valokopiopinoiksi, ja niiden tekijät 
tyypillisesti nähdään yksinäisinä, vähän 
kömpelöinä nuorina. Mutta vaikka teese
itseeetok sella on vahva rooli zinelehtien 
tekoprosessissa, Triggs painottaa näiden 
julkaisujen tyylillisen ja sisällöllisen poten
tiaalin olevan oletettua huomattavasti 
laajempi. (Triggs 2010, 6–19.)

Le Masurier haluaa jaotella zinet ja fan
zinet erillisiksi ryhmiksi niiden toimituksel
lisen filosofian mukaan. Hänen mielestään 
fanzinejulkaisujen toimituksellinen fokus 
on jossain tietyssä kulttuurin aineellisessa 
ilmentymässä, kuten punkmusiikissa tai 
feministisessä liikkeessä. Zinelehdet sitä 
vastoin muodostavat sisältönsä minuuden 
käsitteen ympärille, ja ovat lähtökohdiltaan 
henkilökohtaisia. (Le Masurier 2012, 387–388.)

Kuten jo aikakauslehtien sarjallisuutta 
käsittelevässä luvussa mainittiin, zinelehdet 
poikkevat siinä suhteessa muusta aikakaus
lehtikentästä. Esimerkiksi Behind the Zine 
kirjassa kutsutaan monia yhden numeron 
julkaisuja juuri zinelehdiksi (Klanten ym. 2011, 
esim. 39, 78, 114). Tällöin osa zineistä astuu 
rohkeasti Allenin ja Leslien piirtämien raja
viivojen yli.

Epäkaupalliset lehdet voidaan siis jakaa 
indielehtiin ja zineihin. Niissä on paljon 
samaa ja niiden rajat ovat häilyväisiä, mutta 
selkeimmin edellä mainittuja lehtiä erottaa 
suhde kaupallisuuteen. Siinä missä indie
lehdet voivat liikkua kaupalliselle sektorille, 
zinelehtien kohdalla vastaavaa toimintaa 
voidaan pitää jopa petoksena zinejulkaisun 
aatetta kohtaan (Le Masurier 2012, 393).

2.2 Taiteilijalehden 
eri määritelmät 

Jacovidesin mukaan aikakauslehti on 
indielehtien myötä kehittymässä pelkästä 
journalismin välineestä itsenäiseksi toimi
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Havainnekaavio tutkielmani määrittelemästä aikakauslehtikentästä.

TAITEILIJALEHDEN TEORIAA



20

jaksi. Tällöin lehden funktioksi riittää pelkkä 
lehtenä oleminen. Jacovides väittääkin, että 
tämä muutos on herättänyt lehdentekijät 
näkemään formaatti myös taidemuotona. 
(Leslie 2003, 17.) 

Kuten Gwen Allen kuitenkin kirjassaan 
Artists´ Magazines (2011) osoittaa, lehtiä 
on käytetty taiteellisen ilmaisun välineenä 
jo paljon indielehtiä aiemmin. Seuraavaksi 
esittelen kaksi käsitettä, joiden avulla tällai
sia julkaisuja on pyritty kuvaamaan.

2.2.1 Artists’ magazines
Allenin (2011) ensimmäinen merkittävä 
taiteilijalehtiin keskittynyt tutkimus kar toitti 
1960–1980 välisenä aikana ilmestyneitä, 
taiteilijoiden ja heidän tukijoidensa julkai
semia aikakauslehtiä. Näistä julkaisuista 
hän käytti nimeä artists’ magazines, tai
teilijain lehdet. Tuoreemmassa kirjassaan 
The Magazine (2016) Allen laajentaa termin 
käyttöaluetta käsittämään kaikkia lehtiä, 
jotka toimivat nykytaiteen tuottamisen ja 
vastaanoton kanavana. Samalla hän siirtää 
sen taidehistorian maailmasta visuaalisen 
kulttuurin tutkimuksen piiriin. Allen myös 
erittelee taidelehdet ja taiteilijalehdet 
selkeästi omiksi ilmiöikseen: taidelehdet 
käsittelevät taidetta, taiteilijalehdet ovat 
taidetta. (Allen 2011, 13–41.)

Allen kiinnittää taiteilijalehdet osaksi 
epäkaupallista aikakauslehtikenttää. Hänen 
mielestään näiden lehtien tekijöitä motivoi 
voiton tavoittelun sijaan taiteellisten, sosi
aa listen ja poliittisten ihanteiden välittä
minen (2011, 8). Esimerkkinä tästä Allen 
käyttää muun muassa juuri edellä mainit
tuja, 60–80luvuilla ilmestyneitä lehtiä,  
jotka hänen näkemyksensä mukaan syn

tyivät vastareaktiona massamarkkinoiden 
taidelehtien kaupallisuudelle. (Allen 2011.)

Tämän kapinahengen Allen yhdistää 
osaksi taiteilijoiden suurempaa tyytymättö
myyttä vallassa olleita taideinstituutioita 
kohtaan. Hän kuvailee, kuinka taiteilijat  
halusivat haastaa kaupallisen taidemaail
man eksklusiivisuuden ja luoda vaihtoehtoi
sia kanavia taiteen tekoon. (Allen 2011, 41.)

Tämä alternative space, vaihtoehtoinen 
tila, voidaan nähdä yhtenä taiteilijalehden 
tärkeimmistä ominaisuuksista. Se tarjoaa 
tekijälleen mahdollisuuden itseohjautuvaan 
taiteen tuotantoon, julkaisuun ja jakeluun. 
(Allen 2016, 245–250.)

Myös Daniel Baumann käyttää termiä 
artists’ magazine artikkelissaan Kiosk, Xerox 
and SelfEmpowerment – An Outline of the 
History of Artists’ Magazine. Hän sisällyt
tää laatimaansa taiteilijalehtien historiaan 
myös kuraattorien, galleristien ja taide
julkaisukustantajien tekemiä julkaisuja. 
Tällä tavoin hän tulee myös määritelleeksi, 
ketkä ovat jo aiemmin mainitut taiteilijoi
den tukijat. Baumann kuitenkin kritisoi 
sitä, miten taiteilijalehtien alkuperäinen 
tavoite levittää taidetta laajemmalle ylei
sölle on nyky taiteen valtavirtaistumisen 
myötä jäänyt takaalalle. Hänen mielestään 
taiteilijalehtien tuotannon siirtyminen 
kuraat toreille ja galleristeille on merkki 
tästä muutoksesta. Baumannin mukaan 
nykypäivän taiteilija lehdet suuntautuvat 
suurimmaksi osin pienelle sisäpiirille, ja 
täten uhkaavat jäädä omaksi salaiseksi ala
kulttuurikseen. (Keller ym. 2011, 162–166.)

Sekä Baumann (2011) että Clive Phillpot 
(1980) vertailevat artists’ magazines lehtiä 
artists’ books kirjoihin niin terminä kuin 
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sisällöllisesti. Phillpotin mukaan taiteilija
lehdet ovat linkittyneet taiteilijakirjojen 
kanssa. Hänen näkemyksensä mukaan 
kummatkin julkaisutyypit eroavat muista 
leh distä ja kirjoista siinä, että niiden tekijät 
ovat tietoisesti käyttäneet julkaisu muotoa 
taiteellisen ilmaisun välineenä. Tällöin 
esimerkiksi taiteilija El Lissitzkyn graafisena 
suunnittelijana tehdyt julkaisut eivät täytä 
taiteilijakirjan määritelmää, sillä niitä ei ole 
Phillpotin mielestä tehty tietoisesti taide
teoksiksi. (Allen 2016, 79–80.) 

Phillpotin näkemys on kuitenkin proble
maattinen, sillä se tekee oletuksia taiteili
joiden motiiveista. Pohjimmiltaan kysymys 
onkin taiteen määritelmästä, johon syven
nyn luvussa 2.3 Taiteen määritelmät.

Siinä missä Phillpot etsii yhtäläisyyksiä 
taiteilijalehtien ja kirjojen väliltä, Baumann 
pyrkii havainnoimaan niiden eroja. Hänen 
mukaansa taiteilijalehtien taloudellinen 
riippumattomuus on taiteilijakirjoille 
harvinaista. Baumann väittääkin, että tästä 
syystä taiteilijalehdet ovat taiteteoksina 
uskottavampia. (Keller ym. 2011, 159.) 

2.2.2 Artzine
Artikkelissaan Baumann sitoo yhteen artists’ 
magazine lehdet ja zinet. Hänen mukaansa 
kumpaakin lajityyppiä yhdistää pyrkimys 
itsemääräämisoikeuteen (Keller ym. 2011, 
159). Niiden henkinen yhteys onkin syn
nyttänyt myös toisen termin kuvaamaan 
taitelija lähtöisiä aikakauslehtiä. Antoine 
Lefebvre (2014, internetlähde) kutsuu näitä 
julkaisuja artzinetermillä. Hän asettaa 
taidezinet taiteilijakirjojen ja teeseitse 
eetoksen väliselle rajaalueelle. Myös 
Jormalainen käyttää taiteilijakirjoja käsit

televässä tutkielmassaan termejä taide ja 
taiteilija zine (2012, 33). 

Lefebvre (2016, internetlähde) määritte
lee artzinelehtien olevan nykytaiteilijoi
den itsetekemiä ja kustantamia zinejä. 
Termiä ei kuitenkaan voida käyttää kaikista 
taiteilijalehdistä, sillä Baumannin ja Allenin 
määritelmien mukaan niitä tehdään myös 
zinekulttuurin ulkopuolella. Siitä huolimatta 
on hyvä tiedostaa, että artists’ magazine ja 
artzine termien avulla tarkastellaan samaa 
ilmiötä, aikakauslehteä taidemuotona.

2.3 Taiteen 
määritelmät 

Edellä esittelemäni määritelmät kertovat, 
kuka tekee ja julkaisee taiteilijalehtiä. Jotta 
taiteilijalehtiä voidaan tarkastella perus
teellisesti, on tarpeellista luokitella mikä on 
taidetta. Seuraavaksi esittelen näkemyksen, 
jonka avulla näihin kysymyksiin voi hakea 
vastausta.

2.3.1 Mikä on taidetta?
On olemassa monia tapoja tarkkailla, määri
tellä ja arvottaa taidetta. Professori Cynthia 
Freeman käy kirjassaan But is it Art? (2001) 
läpi useita taideteorian haaroja nykypäivän 
näkökulmasta. Päätelmässään hän myöntää, 
että nämä usein ristiriitaiset näkemykset 
voivat johtaa käsitykseen, että taidetta ei 
yksinkertaisesti pysty määrittelemään. Free
man tarjoaa ratkaisuksi ympäristö taiteilija 
Robert Irwinin luonnehdintaa: hänen 
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mukaansa taide on aistitietoisuutemme 
alitusta tarkastelua ja ympäristömme jat
kuvasti laajenevaa tiedostamista.  
(Freeman 2001, 108–109.) 

Irwinin määritelmän piiriin mahtuu hyvin 
laaja kirjo eri taidemuotoja. Tutkimuksen 
kannalta se on haasteellista. Jos hänen 
näkemystään soveltaa koskemaan aikakaus
lehtiä, tällöin kaikki lehdet luokiteltaisiin 
taiteeksi. Se ei olisi tutkielmani tavoittei
den kannalta mielekästä, joten pyrinkin 
tukeutumaan taideteoriaan, jota ryhdyttiin 
kehittämään samaan aikaan, kun aikakaus
lehteä ryhdyttiin toden teolla käyttämään 
taidemuotona.

2.3.2 Institutionaalinen 
taideteoria
Vuonna 1964 ilmestynyt Arthur Danton 
essee The Artworld loi pohjan teorialle, jota 
kutsutaan institutionaaliseksi taideteoriaksi. 
Danton mukaan tiettyjä asioita ei havaita 
taiteena niiden tyylin tai ilmaisun mukaan, 
vaan teokset saavat taiteen statuksen tiet
tyjen perinteiden ja kulttuuristen käytäntö
jen kautta. Niin kutsuttu taidemaailma on 
tässä prosessissa merkittävässä asemassa. 
Se muodostuu taiteilijoiden lisäksi muun 
muassa taidemuseoista, gallerioista, jälleen
myyjistä, taidekouluista, asian tuntijoista 
ja kriitikoista. Näiden instanssien toiminta 
määrittelee osan esineistä tai teoista tai
teeksi. (Seppä 2013, 113–118.) 

George Dickie kehitteli Danton ajatusta 
eteenpäin julistamalla, että mikä tahansa 
artefakti voi saada taiteen statuksen, kunhan 
joku tai jotkut puoltavat tai kyseenalaista
van kyseisen esineen arvoa taideteoksena. 
(Cahn ym. 1988, 429.) 

Tämä tarkoittaa sitä, että jo pelkästään 
kysymällä ”Onko se taidetta?” kuka tahansa 
saattaa siirtää minkä tahansa teoksen tai
dekontekstin piiriin. Käytännössä kuitenkin 
juuri taidemaailman sisällä mahdollisesti 
tapahtuva keskustelu juurruttaa teoksen 
taidekenttään. Tähän keskusteluun vai
kuttavat niin taidehistoria kuin ympä röivä 
kulttuuri. (Seppä 2013, 113–125.)

Danton essee ilmestyi samoihin aikoihin, 
kun taitelijat ryhtyivät kyseenalaistamaan 
taideinstituutioiden ja kriitikoiden auktori
teettia perustamalla Aspenin kaltaisia 
taiteilijalehtiä (Allen, 2011).  Näin ollen 
kriittinen institutionaalinen taideteoria 
ja taiteilija lehdet ponnistavat samasta 
tarpeesta määritellä uudelleen mikä on 
tai detta. Onkin hyvä tiedostaa, että insti
tutionaalinen taideteorian tavoitteena ei 
ole kertoa mikä on huonoa ja mikä hyvää 
taidetta. Sen tarjoamat työkalut auttavat 
kuitenkin tulkitsemaan aikakauslehtikenttää 
taiteen näkökulmasta.

2.3.3 Taideteoria suhteessa 
lehtikenttään
Voidaankin sanoa, että taiteilijalehtien 
taidemaailma muodostuu muun muassa 
taiteilijoista ja muotoilijoista, museoista ja 
gallerioista, kustantajista ja kuraattoreista 
sekä asiantuntijoista ja jälleenmyyjistä.
Näiden tahojen näkemykset kiinnittävät 
yksittäiset teokset taidekenttään, vaikka 
periaatteessa kenen tahansa näkemys riit
tää luokittelemaan lehden taideteok seksi. 
Esimerkiksi Allenin (2011) tutkima Aspen 
saa taiteen statuksen sitä kautta, että sen 
tekijät ovat edellä mainitun taidemaailman 
hyväksymiä taiteilijoita.  
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Institutionaalisen taideteorian mukaan 
minä voisin tutkijana ja muotoilijana 
määritellä haluamani aikakauslehdet 
taiteeksi, mutta se vesittäisi tutkielmani 
pyrkimykset objektiivisuuteen. On myös 
vaikeaa tietää yksittäisen lehden numeron 
perusteella, millaista keskustelua taide
maailma on kyseisen artefaktin kohdalla 
käynyt. Niinpä onkin johdonmukaisinta kes
kittyä niihin huomioihin, jotka on mahdol
lista löytää kirjallisena.

2.4 Kirjallisen 
tutkimuksen
johtopäätökset 

Taiteilijalehdet ovat taiteen tuottamisen 
ja vastaanoton välineitä. Niiden tekijöinä 
ja julkaisijoina toimivat niin taiteilijat kuin 
heidän tukijansa. Ne tarjoavat tekijöilleen 
muista tahoista riippumattoman tilan 
ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Tällä 
tavoin taiteilijalehdet sijoittuvat aikakaus
lehtikentässä epäkaupallisten lehtien piiriin 
ja ne voivat olla sekä indielehtiä että zine
lehtiä. Taiteen statuksen lehdille antavat 
niiden kulttuuripiiriin kuuluvat taidemaail
man toimijat. 

Jo käytetyistä termeistä kaikkein katta
vimmin näitä lehtiä kuvaa artists’ magazines. 
Tästä johtuen ehdotan suomenkieliseksi 
termiksi jo aiemmin tässä tutkielmassani 
käyttämääni taiteilijalehteä. Taiteilijalehdet 
ovat yhteydessä taiteilijakirjoihin, jolloin 

ehdottamani termi toimii parina paremmin 
tunnetun taiteilijakirjan käsitteen kanssa.
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Tässä luvussa esittelen suomalaista 
taiteilijalehtikenttää laadullisen 
tutkimuksen avulla. Aluksi kerron 
tutkimukseni lähtökohdista ja  
aineiston rajaamisperusteistani. 
Seuraavaksi esittelen tutkimusaineistoni  
ja jaottelen aineiston valitsemieni 
muuttujien mukaan. Tämän jälkeen  
pyrin määrittelemään oman julkaisuni 
paikan suomalaisessa taiteilija lehti-
kentässä. Lopuksi käyn läpi laadullisen 
tutkimukseni tuloksia.

3.1 Tutkimuksen 
asettelu 

3.1.1 Sisällönanalyysi metodina
Edellisessä luvussa esittelemäni lähde
kirjallisuus keskittyi kuvaamaan englannin
kielisiä aikakauslehtiä. Halusin laajentaa 
tutkimukseni myös käsittelemään suomalai
sia taiteilijalehtiä. Pyrkimykseni oli selvittää 
laadullisen tutkimuksen avulla, minkälaisia 
taitelijalehtiä Suomessa tehdään, kuka niitä 
tekee ja levittää sekä ketkä nimeävät nämä 
julkaisut taiteeksi. Tavoitteenani myös oli 
pystyä sijoittamaan oma julkaisuni taiteilija
lehtikenttään. 

Valitsin aineistoni tutkimusmetodiksi 
sisällönanalyysin. Sisällönanalyysin pyrki
myksenä on tuottaa etukäteen sovittujen 
määritelmien läpi suodatettua, objektiivista 
tietoa, jonka pyrkimys on olla tieteellisesti 
mitattavissa. (Seppä 2012, 212–214.) 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi yhdis
tävät kirjassaan Laadullinen tutkimus ja 
sisällönanalyysi kyseisen tutkimusmetodin 
laadullisen tutkimuksen jatkumoon. Heidän 
mukaansa sisällönanalyysissä tutkija tun
nustaa asemansa osana ympäröivää todelli
suutta. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 91–122.) 

Halusinkin juuri siksi käyttää tätä tutki
musmetodia. Tunnustan olevani sisällä 
tutkimassani viitekehyksessä taiteellisen 
produktioni kautta, mutta tavoitteenani on 
tuottaa tieteellisesti pätevää informaatiota.

Tutkimuskysymyksiä minulla on neljä: 
1. Minkälaisia visuaalisen viestinnän lajeja 
suomalaisissa taiteilijalehdissä käytetään? 
2. Mitkä ryhmät tekevät ja julkaisevat 
taiteilijalehtiä?
3. Ketkä taidemaailman toimijat nimeävät 
kyseiset lehdet taiteeksi?
4. Mihin oma taiteilijalehteni sijoittuu 
aineistoni muodostamassa lehtikentässä? 

3.1.2 Aineiston rajaus
Olen hyödyntänyt myös aineistoni keräyk
sessä ja rajauksessa lähdekirjallisuuden 

3.0 TAITEILIJALEHDET 
SUOMESSA
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AIneistoni ulkopuolelle jääneitä kotimaisia pien- ja omakustanteita.
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avulla hankkimaani teoriapohjaa. Olen 
valin nut tutkimusaineistoni lehdet paine
tulle taiteilijalehdelle asettamien vaatimuk
sien mukaan:

Lehden tekijöiden tulee pystyä ilmaise-
maan itseään vapaasti. Tämä tarkoittaa, 
että lehden kustantaja tai muu ulkopuolien 
taho ei vaikuta lehden toimitukselliseen 
filosofiaan.  

Lehti tulee olla määritelty taiteeksi. Koska 
taitelijalehti on käsitteenä niin vakiintuma
ton, olen pyrkinyt tarkkailemaan myös muita 
ilmaisuja, joilla lehdelle voidaan antaa 
taiteen status. Käytännössä olen tutustunut 
joka lehden kohdalla teksteihin, joissa joko 
tekijät, kustantajat tai muut tahot kuvailevat 
julkaisua. Olen myös tarkkaillut sitä, millä 
termeillä lehdentekijöitä luonnehditaan.

Lehti saa olla joko sarja- tai kertajulkaisu. 
Sarjajulkaisuista olen valinnut aineistooni 
uusiman numeron. Ja jos samalla tekijällä 
on ilmestynyt useampi lehti, olen valinnut 
uusimman.

Lehdellä tulee olla aikakauslehdelle tyy-
pillisiä fyysisiä piirteitä. Näiksi piirteiksi 
olen määritellyt pehmeät kannet, alle 200 
sivun pituuden ja nidotun tai liimasidotun 
sidosasun. Tämän avulla erottelen taide
lehtikentän kertajulkaisut selkeämmin 
taiteilijakirjoista. Olen jättänyt aineistosta 
pois ne lehtimäiset julkaisut, jotka tekijä on 
itse nimennyt kirjaksi. 

Lisäksi rajasin aineistoni käsittämään 
ainoas taan vuosina 2015–2016 julkaistuja 

lehtiä. Tällöin tutkimuksen tulokset ovat 
ajankohtaisia ja sidoksissa taiteelliseen 
produktiooni. Aineistoni on valittu 1.6.2016–
1.10.2016 välisenä aikana hankkimistani 
julkaisuista. Aineistoni ei sisällä kaikkia 
edellä mainittuna aikana myynnissä olleita 
lehtiä. Joissain tapauksissa lehden painos 
oli jo myyty loppuun siinä vaiheessa, kun 
itse sain tietää julkaisusta. Osa lehdistä ei 
tule koskaan julkiseen myyntiin. Tilanne 
kuitenkin heijastaa realistisesti taiteilija
lehdille tyypillisten jakelukanavien pienuutta 
(Baumann 2010, 155). Keskityin etsimään 
lehtiä taiteilijajulkaisuihin erikoistuneiden 
kustantajien, verkkokauppojen ja Helsingissä 
sijaitsevien kivijalkaliikkeiden kautta.

3.1.3 Aineisto
Keräsin aineistosta seuraavat tiedot:
1. Nimi (ja numeron nimi)
2. Tekijän, julkaisijan tai myyjän kuvaus 
lehdestä* 
3. Tekijä(t) 
4. Julkaisija(t)
5. Lehden numero ja vuosi
6. Jakelu (suluissa ostopaikka jos  
jakelupaikkoja on useampia)* 
7. Taidestatuksen antaja(t)*
*Jos kyseisiä tietoja ei ollut saatavilla itse 
julkaisusta, olen etsinyt tietoa internet
lähteistä. Kaikki käyttämäni tekstiaineisto 
on kerätty liitteeksi A.
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BAADER-MARIENHOF
”Vuoden odotetuin filmivalokuvaan 
keskittyvä glamour lifestyle lehti”
TEKIJÄ: Laura Tuomi ja Aarni Vaarnamo
JULKAISIJA: Laura Tuomi ja Aarni Vaarnamo
NUMERO JA VUOSI: n:o 1, 2016
JAKELU: Itsenäisissä kirja ja levykaupoissa
TAIDESTATUS: Myydään Khaos Publishingin 
kautta, Vaarnamolla näyttelytoimintaa

BAD GATEWAYS
”This catalog guides you to understand  
the causes and effects of our experiences  
at the HAM Gallery and beyond.”
TEKIJÄT: Johannes Rantapuska ja Sauli Sirviö
JULKAISIJAT: Johannes Rantapuska ja 
Sauli Sirviö Taiteen edistämiskeskuksen 
tukemana
NUMERO JA VUOSI: kertajulkaisu, 2016
JAKELU: Näyttelyn ohessa ja Kosmisessa 
(Kosminen)
TAIDESTATUS: Tehty osaksi taidenäyttelyä

JAIKSFUKIN Kesätöissä
”Jaiksfukin auttaa artistia kiireisessä 
työssä.”
TEKIJÄ: Roope Eronen
JULKAISIJA: Roope Eronen
NUMERO JA VUOSI: n:o 1, 2016
JAKELU: Kosminen, Turun sarjakuvakauppa  
ja Daada (Kosminen)
TAIDESTATUS: Myydään Kosmisessa

KUTI Afrikuti!
“Kuti is a quarterly 4colour tabloid focusing 
on comics and their authors.”
TEKIJÄ: Päätoimittajat Rui Tenreido ja  
Jonah Sack, vt. päätoimittaja Tommi Musturi
JULKAISIJA: Kutikuti

NUMERO JA VUOSI: n:o 41, 2016
JAKELU: Ilmaisjakelu yli 250 paikassa  
(Helsingin Sarjakuvafestivaalit)
TAIDESTATUS: Kutikuti on ajankohtaiseen 
sarjakuvataiteeseen keskittyvä yhdistys.

LÄSKIMOOSES Höpönpöppöä
”Herra Matti Hagelbergin Läskimooses  
— 7 action packed issues per year.”
TEKIJÄ: Matti Hagelberg
JULKAISIJA: Kreegah Bundolo,  
lehteä on tukenut Koneen Säätiö
NUMERO JA VUOSI: n:o 31, 2016
JAKELU: Julkaisijan verkkokauppa ja 
Turun sarjakuvakauppa (Helsingin 
Sarjakuvafestivaalit)
TAIDESTATUS: Hagelbergia kutsutaan 
Wikipediassa sarjakuvataiteilijaksi, 
näyttelytoimintaa

MORPHS
”Self published zine printed mostly on 
risograph, mix of analog and digital 
photographs.”
TEKIJÄ: Iina Esko
JULKAISIJA: Iina Esko
NUMERO JA VUOSI: kertajulkaisu, 2016
JAKELU: Khaos Publishing (Kosminen)
TAIDESTATUS: Myydään Khaos Publishingin 
kaupassa, Eskolla näyttelytoimintaa

Nimetön
TEKIJÄ: Jaakko Pallasvuo
JULKAISIJA: Jaakko Pallasvuo
NUMERO JA VUOSI: kertajulkaisu, 2016
JAKELU: Kosminen
TAIDESTATUS: Pallasvuota kutsutaan 
useissa eri yhteyksissä taiteilijaksi, 
näyttelytoimintaa
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Tutkimusaineiston teoksia. Vasemmalta ylhäältä oikealle alas: Baader-Marienhof, Jaakko 
Pallasvuon nimetön lehti, Läskimooses, Kuti, Bad Gateways, Morphs ja Jaiksfukin.
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POSTER STORIES Bang Bus
”Poster Stories ‒ tarinoita jotka voit  
ripustaa seinälle.”
TEKIJÄ: AD Linn Henrichson
JULKAISIJAT: Linn Henrichson,  
Kaneli Johansson ja Saga Mannila
NUMERO JA VUOSI: n:o 2, 2016
JAKELU: Jaetaan Samulehden ohessa 
TAIDESTATUS: Jaetaan Khaos Publishingin 
kautta

RIKKI Taidetta mielenterveydestä
”108 sivua taidetta, 30 tekijää ja 30 tarinaa.”
TEKIJÄ: Päätoimittaja Apila Pepita Miettinen
JULKAISIJA: Rikkiprojekti Taiteen edistämis
keskuksen tukema
NUMERO JA VUOSI: n:o 1, 2016
JAKELU: Helsingin Sarjakuvafestivaalit
TAIDESTATUS: Kutsuu sisältöään taiteeksi

RIVO Roolinumero
”Rivo on uusi, avoin seksuaalisuutta sekä 
pornografiaa käsittelevä taidejulkaisu.”
TEKIJÄT: Päätoimittaja Juha Arwid  
Helminen, toimituspäällikkö Tiina Eronen, 
AD Tino Nyman
JULKAISIJA: Empire of Images
NUMERO JA VUOSI: n:o 3, 2016
JAKELU: Tilausmyynti
TAIDESTATUS: Kutsuu itseään taidejulkaisuksi

SAMU
“Samu on uusi, kiinnostava ja kaunis 
feministinen lehti miessukupuolesta, 
sen merkityksestä, moninaisuudesta ja 
ilmenemismuodoista.”
TEKIJÄT: Päätoimittaja Nico Vehmas, muu 
työryhmä: Sirkku Aalto, Kaisu Jouppi, Anni 
Kössi, Outi-Illuusia Lilja, Inka Lähteenaro, 

Meri Lähteenaro, Laura Mendelin, 
Petja Orre, Inna Perheentupa, Tuulikki 
Raatikainen ja Marko Ylitalo. 
JULKAISIJA: Iso Niso grafiikka
NUMERO JA VUOSI: n:o 1, 2016
JAKELU: Tilausmyynti ja itsenäiset 
jälleenmyyjät (Kosminen)
TAIDESTATUS: Myydään Khaos Publishingin 
kautta

TEKKEN antologia
”Antologia sisältää vuosina 2012–2015 
ilmestyneet Tekkenin numerot 1–6 sekä 
ennen julkaisemattoman 92sivuisen 
seitsemännen numeron.”
TEKIJÄ: Juho Hänninen
JULKAISIJA: Khaos Publishing
NUMERO JA VUOSI: n:o 1–7, 2015
JAKELU: Useita itsenäisiä kirja ja 
levykauppoja (Kosminen)
TAIDESTATUS: Khaos Publishingin kustantama

WELCOME TO WHEREVER YOU ARE
”WTWYA tells a story of a prisoner that served 
his sentence in the early 90’s in Turku.”
TEKIJÄ: Timo Vaittinen
JULKAISIJAT: Timo Vaittinen yhdessä Titanikin 
ja SICin kanssa VALTIO+ näyttelyyn
NUMERO JA VUOSI: kertajulkaisu, 2015
JAKELU: Khaos Publishing, Napa Books ja 
Printed Matter (Kosminen)
TAIDESTATUS: Tehty osana taidenäyttelyä

WORDS FROM TATTOO DICTIONARY
”Tattoo Dictionary is an ongoing 
typographic art project in which ballpoint 
pen text tattoos are drawn on participants’ 
hands, documented and collected as  
a constantly growing visual dictionary.”
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Tutkimusaineiston teoksia. Vasemmalta ylhäältä oikealle alas: Rikki, Rivo, Samu, Tekken, 
Welcome to Wherever You Are, Poster Stories ja Words From Tattoo Dictionary.
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TEKIJÄ: Tero Juuti
JULKAISIJA: Tero Juuti
NUMERO JA VUOSI: kertajulkaisu, 2015
JAKELU: Khaos Publishing ja Studio Panama 
(Kosminen)
TAIDESTATUS: Osa taideprojektia

3.2 Aineiston 
luokittelu 

3.2.1 Visuaalisen kerronnan lajit
Aineistoa kootessani minulla oli esihypo
teesi siitä, että taiteilijalehdet ovat jaotelta
vissa viiteen eri visuaalisen kerronnan lajiin: 
valokuvaan perustuviin lehtiin, kuvitukseen 
perustuviin lehtiin, kuvaa ja tekstiä yhdistä
viin lehtiin, sarjakuvaan perustuviin lehtiin 
ja tekstiin perustuviin lehtiin. Aineistoni 
jakautui kuitenkin seuraavasti:

VALOKUVAAN PERUSTUVAT LEHDET   
BaaderMarienhof, Morphs ja  
Words From Tattoo Dictionary
KUVAA JA TEKSTIÄ YHDISTÄVÄT LEHDET  
Bad Gateways, Poster Stories,  
Rikki, Rivo, Samu, Tekken ja  
Welcome to Wherever You Are
SARJAKUVAAN PERUSTUVAT LEHDET  
Kuti, Jaiksfukin, Läskimooses ja  
Jaakko Pallasvuon tekemä nimetön lehti 
(tästä eteenpäin Nimetön)

Aineistossa havaittava yleisin visuaalisen 
kerronnan tekniikka on siis kuvan ja tekstin 
yhdistäminen narratiiviseen muotoon. 

Näitä lehtiä oli seitsemän eli tasan puolet 
koko aineistosta. Sarjakuvaan perustuvia 
lehtiä oli neljä ja valokuvaan perustuvia 
lehtiä kolme. 

Suurin yllätys itselleni oli, että aineis
tossa ei ollut yhtään kuvitukseen tai tekstiin 
perustuvaa lehteä. Aineistoni otos ei ole 
kovin suuri, ainoastaan 14 lehteä, mutta 
voidaan olettaa, että se heijastelee tämän 
hetken tilannetta taiteilijalehtikentässä. 
Varmuudella voidaan ainakin sanoa, että 
kuvitukseen ja tekstiin perustuvat taiteilija
lehdet ovat harvinaisempia.

Kuvaa ja tekstiä yhdistävien lehtien 
määrä voi kertoa siitä, että se mielletään 
yhä useimmiten lehden visuaalisen kerron
nan tekniikaksi. Kun tekijä päättää tehdä 
lehden, ensimmäiset mielikuvat ovat juuri 
tekstin ja kuvan kerronnassa. Toisaalta 
Suomessa julkaistaan paljon oma ja  
pienkustannesarjakuvaa, mutta harva 
nimeää teostaan taiteeksi. Myös monet 
taiteilijakirjat ovat valokuvapainotteisia,  
ja moni valokuvaaja määritteleekin julkai
sunsa kirjaksi.

3.2.2 Tekijät
Aineistoani tarkastellessa taiteilijalehdissä 
näkyy kolme eri tekijätyyppiä: itsenäiset 
tekijät, kuraattorit ja työryhmät. Aineisto 
jakautuu näihin luokkiin seuraavasti: 

ITSENÄINEN TEKIJÄ JaiksFukin,  
Läskimooses, Morphs, Nimetön, Tekken, 
Welcome to Wherever You Are ja  
Words From Tattoo Dictionary
KURAATTORI Bad Gateway, Kuti,  
Poster Stories, Rikki, Rivo ja Samu
TYÖRYHMÄ BaaderMarienhof 
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Sisällönanalyysin kaikki luokittelut merkittynä yhteen taulukkoon.
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Itsenäisiksi tekijöiksi luokittelin ne, jotka 
tuottivat ja editoivat kaiken sisällön 
itse. Tämä paljastui aineiston mukaan 
yleisim mäksi tavaksi tehdä lehti, sillä 
puolet aineistosta oli tehty yksin. Koska 
taiteilija lehden tekemiseen kuuluu 
olennaisesti taiteellinen vapaus, ei ole 
yllättävää että moni päätyy tekemään 
kyseisen ratkaisun. Tämä varmistaa  
Allenin (2011) perään kuuluttaman itse
määräämisoikeuden. 

Kuraattorittermiä käytän tässä 
tapauksessa päätoimittajista ja art  
directoreista. Nämä henkilöt pyytävät 
muita taiteilijoita laatimaan ainakin osan 
lehden materiaalista. Näissä tapauksissa 
lehdillä on yleensä jokin teema, jonka 
aihepiiriä taiteilijat saavat vapaasti käsi
tellä. Tämän jälkeen kuraattorit kasaavat 
ja toimittavat lehden sisällön toimituk
sellisen filosofian mukaan. Tällaisia lehtiä 
aineistosta löytyi kuusi. Onkin huomion
arvoista, että neljä näistä oli kuvaa ja 
tekstiä yhdistäviä lehtiä. Voidaankin poh
tia, johtaako kuvan ja tekstin tuottamisen 
tekniikoiden erilaisuus kuraattorilähtöisiin 
taiteilijalehtiin.

Myös työryhmissä lehden sisällön tuot
tamiseen osallistuu useampi henkilö, mutta 
vastuu lehden linjasta on jakautunut kaikille 
tasaisesti. Tähän ryhmään kuuluu ainoas
taan valokuvaan perustuva taitelijalehti 
BaaderMarienhof.

3.3.3 Julkaisijat
Suomalaisten taiteilijalehtien julkaisijoina 
toimii tekijä itse, kustannusyhtiö tai museon 
kaltainen taideinstituutio. Aineisto jakautui 
näiden luokkien kesken seuraavasti:

TEKIJÄ BaaderMarienhof, Bad Gateway, 
JaiksFukin, Morphs, Nimetön, Poster Stories 
ja Words From Tattoo Dictionary
KUSTANNUSYHTIÖ Kuti, Läskimooses, Rikki, 
Rivo, Samu ja Tekken 
INSTITUUTIO Welcome to Wherever You Are 

Omakustanteisiin lehtiin luokittelin myös ne 
lehdet, joissa julkaisijoina oli lehden tehnyt 
työryhmä tai kuraattori. Tähän kategoriaan 
sijoitin myös ne julkaisut, jotka olivat saa
neet taloudellista tukea esimerkiksi Taiteen 
edistämiskeskukselta. Näissä tapauk sissa 
edellä mainittuja instituutioita ei kuiten
kaan oltu ilmoitettu kustantajiksi. Tekijöiden 
omakustanteet olivat seitsemällä lehdellä 
suurin ryhmä. Kuitenkin vain neljä lehteä 
koko aineistosta olivat yksittäisen taiteilijan 
sekä tekemä että kustantama. Kaikki valo
kuva painotteiset lehdet ovat omakustanteita.

Kustannusyhtiötermin takaa löytyy niin 
yhtä lehteä kustantavia yrityksiä ja yhdis
tyksiä kuin taiteilijajulkaisuihin erikoistu
neita kustantajia. Instituuteiksi tässäkin 
vaiheessa lasken museoiden ja gallerioiden 
kaltaiset taidemaailman toimijat. Tällaisia 
kustanteita aineistossa on vain Welcome 
to Wherever You Are, ja siinäkin tekijä on 
mainittu yhdeksi kustantajaksi. Voidaan siis 
olettaa, että tällä tavoin julkaistut lehdet 
ovat harvinaisempia suomalaisessa taiteilija
lehtikentässä.

3.3.4 Taidestatuksen antajat
Eniten eri teemoja löytyi tutkittaessa taide
maailman vaikuttajia aineiston lehdissä. 
Esille nousi viisi eri viiteryhmää: tekijät itse, 
kustantajat, jälleenmyyjät, museoiden ja 
rahastojen kaltaiset instituutiot sekä muut 
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kulttuurivaikuttajat. Tämä luokitus eroaa 
tutkimuksen muista luokista siten, että yksi 
lehti voi kuulua useampaan luokkaan. Tällöin 
julkaisun taidestatusta tukee kaksi tai useam
pi taho. Lehdet jakautuivat seuraavasti:

TEKIJÄ Rikki ja Rivo
KUSTANTAJA Kuti ja Tekken  
JÄLLEENMYYJÄ BaaderMarienhof,  
JaiksFukin, Morphs, Nimetön,  
Poster Stories, Samu, Tekken,  
Welcome to Wherever You Are, Tekken ja 
Words From Tattoo Dictionary
INSTITUUTIO Bad Gateway, Rikki ja  
Welcome to Wherever you are
MUU KULTTUURIVAIKUTTAJA Nimetön ja 
Läskimooses 

Ensimmäisessä luokassa lehden tekijät itse 
määrittelevät lehtensä taiteeksi joko lehden 
sisällä tai lehteen liittyvillä internet sivulla. 
Liitin tähän ryhmään kuuluvaksi myös ne  
tapaukset, jossa kustantaja julkaisee ainoas 
taan kyseistä lehteä ja puhuu lehdenteki
jöiden suulla. Tähän luokkaan kuuluivat 
Rikki ja Rivo. Rikkilehti kutsuu tekijöitään 
taiteilijoiksi, kun taas Rivo julistautuu taide
julkaisuksi.

On merkillepantavaa, että kumpikin lehti 
sisältää useamman taiteilijan tekemää 
sisältöä. Onkin mahdollista, että lehdissä 
juuri kuraattorin on helpompi kutsua loppu
tulosta taideteokseksi. 

Kuti ja Tekkenlehtien kohdalla taiteen 
status tulee kustantajan kautta. Kum
massakin tapauksessa määrittely syntyy 
epäsuorasti, assosiaation kautta. Kutia 
julkaiseva Kutikuti kertoo olevansa ajan
kohtaiseen sarjakuvataiteeseen keskitty

vät yhdistys. Tällöin voidaan olettaa, että 
heidän julkaisema lehtensäkin sisältää 
sarjakuvataidetta. Khaos Publishing ei 
myöskään kutsu Tekkeniä suoraan taiteeksi, 
mutta he kertovat kustannustoiminnallaan ja 
jälleenmyynnillä haluavansa tukea taitei
lijoita, joten Tekkenkin voidaan tulkita 
taiteilijalehdeksi.

Aineisto paljastaa jälleenmyyjien paino
arvon taiteilijalehtien määrittelemisessä. 
Jopa yhdeksän julkaisun kohdalla on myyjä 
ollut yksi taiteen statuksen antajista ja 
ylläpitäjistä. Näissäkin tapauksissa kauppa 
ei ole erikseen julistanut kyseisiä julkaisuja 
taiteilijalehdiksi, vaan profiloituminen syn
tyy kaupan oman identiteetin kautta. Toisin 
sanoen voidaan katsoa, että taitelijajulkai
suihin erikoistuneen jälleenmyyjän lehdet 
ovat taitelijalehtiä. 

Tässä vaiheessa aineistoa läpikäydessä 
tulee selväksi, kuinka suuri merkitys Khaos 
Publishingilla on suomalaiselle taiteilija
lehdelle. Kyseinen kustantaja myy niin omia 
kuin muiden tekemiä taiteilijajulkaisuja 
verkkokaupassaan, sekä pyörittää kivijalka
kaupaa yhdessä Kosminentaidekollektiivin 
kanssa. Kosminen on myös aktiivinen osa 
taiteilijalehtikenttää julkaisemalla omaa 
zineä sekä ylläpitämällä kauppansa tiloissa 
pienimuotoista taiteilija julkaisukirjastoa. 
Tutkimusaineistoni leh distä yhdeksää myytiin 
ja kahta jaettiin ilmaiseksi joko Kosmisessa 
tai Khaos Publishingin verkkokaupassa. Siitä 
huolimatta kumpikaan taho ei käytä termejä 
artists’ magazine, artzine tai taiteilijalehti. 
Tämä antaa osuvan käsityksen siitä, kuinka 
tuntemattomasta käsitteestä on kyseessä.

Myös instituutiot vaikuttavat taiteilija
lehden määrittämiseen epäsuorasti. Aineis
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ton lehdistä Bad Gateways ja Welcome 
to Wherever You Are ovat julkaistu osana 
taidenäyttelyä, jolloin ne liittyvät osaksi 
taidekenttää. Toinen esimerkki instituutiosta 
on Taiteen edistämiskeskus, joka on tuke
nut taloudellisesti Rikkija Bad Gateways
lehtiä. Näin ollen se on hyväksynyt edellä 
mainittujen lehtien tekemisen taiteelliseksi 
tuotannoksi. Myös taidemuseoita ja galle
rioita olisi voinut ajatella tähän ryhmään, 
sillä usealla lehdentekijöistä on ollut tai
denäyttelytoimintaa. Näissä tapauksissa oli 
kuitenkin vaikea määritellä, milloin toiminta 
on ollut merkittävää. 

Muiksi kulttuurivaikuttajiksi määritte
lin tämän aineiston kohdalla lehdistön ja 
asiantuntijat. Jaakko Pallasvuota kutsutaan 
monissa lehtiartikkeleissa taiteilijaksi, 
jolloin hänen julkaisunsa voidaan luokitella 
taideteoksiksi. Läskimooseslehden tekijää 
Matti Hagelbergia nimitetään taiteilijaksi 
hänestä kertovalla Wikipediasivustolla. 

3.3.5 Oma taiteilijalehteni suhteessa 
tutkimustuloksiin 
Oman julkaisuni tiedot ovat:
ZINEZINE Depressio
”Depressio on ensimmäinen numero  
Zinezineä.”
TEKIJÄ: HannaMaija Matikainen
JULKAISIJA: HannaMaija Matikainen
NUMERO JA VUOSI: n:o 1, 2016
JAKELU: Vielä avoin
TAIDESTATUS: Tekijä kutsuu taiteilijalehdeksi

Oma lehteni on kuvaa ja tekstiä yhdistävä 
taiteilijalehti, jota teen ja julkaisen itse.  
Taiteen statuksen lehteni saa tämän 
opinnäytetyön myötä, sillä kutsun sitä 

itse taide teokseksi. Aineistoni lehdistä 
yksikään ei osu täysin samoihin luokkiin 
oman julkaisuni kanssa. Eniten lehdellä 
on yhtenäisyyksiä Juho Hännisen tekemän 
Tekkenlehden kanssa, josta ilmestyi vuo
sina 20122015 seitsemän numeroa. Eräällä 
tavoin tekemäni sisällysanalyysi vääristää 
Tekkenin kustan tajasuhdetta, sillä nyt 
myynnissä ollut Khaos Publishingin kustan
tama antologia sisälsi kaikki ilmestyneet 
numerot. Alun perin Tekkenkin on ilmesty
nyt omakustanteisesti.

Tutkijan näkökulmasta taiteilijalehteni  
on hankala, sillä sen sivuilla ei missään  
kuvailla julkaisua taiteeksi tai taideteok
seksi. Lehteäni ei myös tällä hetkellä jul
kaista missään. Voidaankin olettaa, että jos 
saman laadullisen tutkimuksen tekisi toinen 
henkilö, hän ei pystyisi saamaan lehteäni 
osaksi omaa aineistoaan.

3.4 Laadullisen  
tutkimuksen 
johtopäätökset 

Sisällönanalyysin perusteella voi siis olet
taa, että suomalaiset taiteilijalehdet ovat 
pääasiassa itsetehtyjä omakustanteita, ja ne 
käyttävät usein visuaalisen kommunikaa
tion välineenä kuvaa ja tekstiä yhdistävää 
kerrontaa. Jälleenmyyjillä on suuri merkitys 
taiteilijalehden määrittelyssä. Tärkein yksit
täinen operaattori suomalaisessa taiteilija
lehtikentässä on Khaos Publishingin ja 
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Kosmisen muodostama kustantaja/jälleen
myyjä/tekijäkaksikko.

Vaikka aineistoni oli taiteilijalehtien 
heikon saatavuuden takia pieni, laadullisen 
tutkimuksen voidaan tulkita tukevan Allenin 
näkemyksiä taiteilijalehtien luonteesta 
(2011, 1–11). Myös havainnot taide maailman 
vaikuttajista tukivat Baumannin väitettä siitä, 
että taiteilijalehti kentän määrittelyssä ja 
ylläpitämisessä kaupallisilla toimijoilla ja 
taideinstituuteilla on suuri painoarvo (2010, 
166). Yllättävän harva on kuitenkaan valmis 
julistamaan tiettyjä julkaisuja taiteeksi. 
Yhtenä syynä tähän voidaan pitää taiteilija
lehtikäsitteen heikkoa tuntemusta. 
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Tässä luvussa esittelen opinnäytteeni 
taiteellisen produktion Depression, joka 
on perustamani taitelijalehti Zinezinen 
ensimmäinen numero. Aluksi esittelen 
lehden ja käyn läpi ensimmäisen numeron 
konseptia. Seuraavaksi kerron lehteni 
tekoprosessista sekä siihen vaikuttaneista 
ihmisistä ja inspiraation lähteistä.  Lopuksi 
esittelen valmiin lehden visuaalisen 
viestinnän näkökulmasta. Pohjaan 
esittelyni Jeremy Leslien Mag Culture: 
New Magazine Design -kirjassa (2003) 
käyttämään lehtisuunnittelun jaot teluun. 
Hänen käyttämänsä kategoriat ovat 
mielestäni selkeät ja etenevät loogisesti 
lehden fyysisistä ominaisuuksista 
visuaalisiin elementteihin.

4.1 Lehden 
esittely 

4.1.1 Konseptin esittely
Lehteni nimi on Zinezine. Sen on tarkoitus 
ilmestyä kahdesti vuodessa ja se on kon
septiltaan taiteilijalehti. Lehden jokainen 
numero käsittelee yhtä teemaa. Teeman 
käsittely ulottuu myös lehden ulkoasuun ja 
journalistiseen näkökulmaan.

Pyrin muodostamaan eri numeroiden 
välille sarjallisuutta kahden menetelmän 
avulla. Ensimmäinen yhdistävä tekijä on 
lehden tekijän näkökulman esilletuonti. 
Yleensä eurooppalaisessa lehtisuunnittelu  
perinteessä on haluttu korostaa graafisen 
suunnittelun huomaa mattomuudella tie
don objektiivista painoarvoa (Leslie 2000, 
111). Toisaalta juuri näkökulmien erilai
suus auttaa erottamaan saman aihepiirin 
aikakauslehdet toisistaan (Leslie 2003, 6). 
Tavoitteenani onkin pitää tekijä näkyvästi 
läsnä lehteni lukukokemuksessa.

Toinen lehteni numeroita yhdistävä 
tekijä on kannen suunnittelu. Zinezinen 
etukannen sisältö muodostuu pelkästään 
teeman nimen typografiasta. Lehden nimiö 
sijoittuu brändilogon kaltaisesti numeron 
takakanteen. 

Lehden kokoaminen teemaajatuksen 
ympärille ei ole uusi idea. Jo aiemmin 
tutkielmassa mainitsemani, vuonna 1965 
perus tettu taiteilijalehti Aspen muutti 
fyysistä ja toimituksellista muotoaan eri 
numeroiden teemojen mukaan (Allen 2011, 
43–67). Myös Behind The Zines teos (2011) 
osoittaa, että teemaajattelu viehättää 
useita indie ja zinelehtien tekijöitä. Kysei
sessä kirjassa esitellyt Rain Day, Snake  
Histories I ja Fuct todistavat, että pelkäs
tään typografiaan perustuvat lehden kannet 
eivät ole näissä lehtigenreissä harvinai
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suuksia (Klanten ym. 2011, 25, 35, 178–179). 
Näin ollen voidaan olettaa, että valitsemieni  
menetelmien avulla pystytään luomaan 
lehdelle sarjallinen identiteetti.

4.1.2 Depressio-numeron esittely
Depressio on Zinezinen ensimmäisen 
numeron teema sekä nimi. Depressiolehti 
kuvaa sitä prosessia, minkä mielenterveys
diagnoosin saanut ihminen mielestäni 
käy sairautensa aikana. Julkaisuni näyttää, 
kuinka tiedon keräämisen prosessin kautta 
tekijä koettaa löytää vastauksia kysymyksiin 
”Mikä minua vaivaa?”, ”Miksi juuri minä?” ja 
”Mitä sairastumiseni merkitsee?”. 

Perinteisen journalistisen kerronnan 
lisäksi hyödynnän mahdollisimman paljon 
visuaalisen viestinnän keinoja. Depressiossa 
tiedon visualisoinnin tavat pyrkivät anta
maan lukijalle informaatiota vähintään yhtä 
paljon kuin tekstin ja kuvien sisältö. Tavoit
teeni on tällä tavoin korostaa lehden sisäistä 
ääntä, jotta lukija olisi selkeästi tietoinen 
lehden tekijän roolista tiedonkerääjänä ja 
esittäjänä. 

Depressiossa lähes jokainen visuaalinen 
elementti on käsin tehty. Lehden typo
grafia on kirjoitettu käsin, samoin viivat ja 
muuta graafiset elementit. Myös lehden 
kuvitukset ovat toteutettu kuvansiirto
tekniikalla. Pyrkimyksenäni on synnyttää 
lukijassa tunnereaktioita, mutta samalla 
säilyttää julkaisun hyvä luettavuus.

4.1.3 Tulevia numeroita
Jotta ajatukseni lehteni sarjallisesta luon
teesta tulisi selkeästi esille, esittelen seu
raavaksi lyhyesti suunnitelmani Zinezinen 
tuleviksi numeroiksi.

Numero 2 käsittelee ihastumisen roolia 
todellisuuspaossa ja on työnimeltään 
Rakkaus ja eskapismi. Haluan lehden 
kautta osoittaa millä tavoin kaukorakkaus 
on osa identiteetin muodostamista. Leh
dessä esitellään ikävuosieni 8–30 väliltä 
yksi oma kaukoihastumisen kohteeni per 
vuosi. Jokaiselle ihastukselle on varattu 
yksi sivu, jossa on ihastuksen kuva, lyhyt 
esittelyteksti ja omaelämänkerrallinen 
anekdootti omasta suhteestani tähän 
ihastukseen. 

Numero 3 käsittelee ulkonäön merkitystä 
luonteen kuvaajana populaarikulttuurissa 
ja kantaa työnimeä Ugly. Haluan käsi
tellä sitä, miten fiktiossa rumuus yhdis
tyy pahuuteen tai tyhmyyteen. Kokoan 
todennäköisesti lehden aineiston ole
massa olevista tietolähteistä, aivan kuten 
Depressiossakin.

Numero 4 käsittelee omaa kuolemanpel
koani ja on työnimeltään Death/Afterlife. 
Tuplanumeron toinen puoli käsittelisi 
vallalla olevia teorioita maailmanlopusta. 
Toinen puoli taas käsittelisi eri näkemyk
siä siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuole
man jälkeen.
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Alustavia luonnoksia Zinzinen tulevien numeroiden kansista.  
Ylhäältä alas: numero 2, numero 3 ja numero 4, etu- ja takakansi.
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4.2 Lehden  
tekoprosessi 

4.2.1 Suunnittelun tavoitteet
Työssäni halusin tutustua siihen, miten 
aikakauslehden suunnittelun osaalueita 
voidaan käyttää taiteellisen ilmaisun 
välineenä. Kuten jo Depression esittelyssä 
mainitsin, tavoitteenani oli suunnitella lehti, 
jossa typografia, gridi, sivuflow ja kuvien 
käyttö kertoisivat enemmän kuin tekstin tai 
kuvien narratiivinen sisältö. Halusin kui
tenkin tehdä lehdestäni luettavan. Tiesin 
omasta kokemuksesta, että lehteni kaltaiset 
julkaisut muuttuvat helposti vaikeasti lähes
tyttäviksi ja epämiellyttäviksi lukea. Sen takia 
halusin sekoittaa tunnepitoista ilmaisua 
selkeään ja neutraaliin lehtisuunnitteluun.

Lähestyin haastetta jakamalla lehteni 
visuaalisen kerronnan syventymistä 
helpottaviin ja vieraannuttaviin osiin. 
Vieraannuttamisen ajatukseen tutustuin 
lukiessani epäorgaanisesta teosestetiikasta 
Anita Sepän kirjasta Kuvien tulkinta. Tämän 
1900luvun alkupuoliskolla kehitetyn teos
periaatteen mukaan taideteoksessa tulisi 
olla elementtejä, jotka rikkovat uppoutumi
sen kokemusta ja harmoniaa. Vastaanotta
jan joutuessa ottamaan etäisyyttä teokseen, 
hän pystyy paremmin havainnoimaan sen 
maailmankuvaa ja ajattelemaan näkemäänsä 
kriittisesti. (Seppä 2012, 84.) 

Halusin herättää suunnittelullani juuri 
tämänkaltaisia outouden kokemuksia, mutta 
yhdistettynä miellyttävään lukukokemukseen.

Sovelsin epäorgaanista teosestetiikkaa 
käytännön lehtisuunnitteluun yhdistämällä 
kaupallisen aikakauslehden visuaalisen 
kerronnan elementtejä zinelehtien tunne
ilmaisuun. Kuten Andy Cowles sanoo, 
kaupallisten aikakauslehtien tulee vedota 
suuriin kuluttajaryhmiin ja näin ollen olla 
helposti lähestyttäviä ja tutun oloisia (Leslie 
2003, 9). Sitä vastoin zinelehtien ajatellaan 
olevan sisäänpäin kääntyneitä ja henkilö
kohtaisia, mutta kiehtovia ja täynnä tunnetta 
(Klaten ym. 2011, 4). 

Halusin lehteni graafisella suunnittelulla 
herättää tunteita ja mielikuvia sen oletetusta 
tekijästä. Samalla halusin säilyttää lehteni 
siinä määrin miellyttävänä esteettisenä 
kokemuksena, että se houkuttelisi vaikeasta 
aiheestaan huolimatta tutustumaan lehden 
sisältöön. 

4.2.2 Inspiraatio
Tein paljon visuaalista tutkimusta siitä, min
kälaisia käsin kirjoitettuja muistiin panoja 
ihmiset tekevät. Olin erityisen vaikuttunut 
taitelija Paul Kleen muistiin panoista, joita 
Zentrum Paul Klee on julkaissut digitaali
sessa muodossa noin 3900 sivua (Klee, 
internet lähde). Nämä sivut osoittavat 
upeasti, kuinka muistiinpanojen tekotapa 
voi heijastaa ihmisen tunteita ja ajattelun 
rakenteita.

Toinen taiteilija, jota mietin paljon Dep
ression konseptia miettiessäni, on Pirkko 
Saisio. Kirjoittaessa salanimellä Jukka 
Larsson, Saisio jopa pukeutui alter egok
seen. Hän on myös sanonut, että ”kaikki 
omaelämäkerrat ovat fiktiota, koska ihmisen 
muistot ovat fiktiota” (Saisio, internerlähde). 
Hänen asenteensa tuntui tutulta, ja sain 
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Inspiraation lähteitä lehden tekoprosessin aikana.  
Ylhäällä: Yksi sivu Zentrum Paul Kleen arkistoimista Paul Kleen muistiinpanoista.  

Alhaalla: Esimerkkejä Rocio Montoyan töistä tämän portfoliosta.
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Lehden kehitystä tekoprosessin aikana. Ylimpänä ensimmäisiä luonnoksia, alimpana valmis 
taitto ennen viimeistä käsintekovaihetta.

 X 11 X X 10 X

 X MIKSI JUURI MINÄ X  X MIKSI JUURI MINÄ X

 X 10 X

X MIKSI JUURI MINÄ X

PSYKOLOGISET SYYT
MATTI HUTTUNEN KIRJOITTAA 
TERVEYSKIRJASTO.FISSÄ: 
Itsetunnon hauraus, kehityksen aikana 
sisäistetyt negatiiviset ajatusmallit ja 
läheisyyden tarpeeseen perustuva alttius 
alistua lisäävät masennusalttiutta.

ERKKI ISOMETSÄ KIRJOITTAA 
DUODECIMLEHTI.FISSÄ:
Enemmistöä vakavista masennustilois-
ta edeltää jokin stressiä aiheuttava 
elämäntapahtuma, usein jonkinlainen 
ihmissuhteisiin liittyvä menetys, jonka 
potilas yksilöpsykologisista syistä usein 
kokee erityisen uhkaavaksi.

OUTI SAARENTO KIRJOITTAA  
FENNICA.FISSÄ:
Masennukselle alttiin henkilön omatun-
to on tyypillisesti ankara ja minäihan-
ne vaativa. Niinpä hän kokee herkästi 
epärealistisia syyllisyyden ja häpeän 
tunteita ja hänellä saattaa olla vaikeuk-
sia rentoutua.

MATTI O. HUTTUNEN KIRJOITTAA 
TERVEYSKIRJASTO.FISSÄ: 
Masennusalttiit kokevat itsensä riittä-
mättömiksi ja pelkäävät siksi läheisyyttä. 
Läheisissä ihmissuhteissaan masentu-
neet eivät useinkaan uskalla olla oma 
itsensä, vaan yrittävät täyttää erilaisia 
rooleja. Näin heille jää epävarmuus siitä, 
rakastettaisiinko heitä ja hyväksyttäisiin-
kö heidät sellaisena kuin he pohjimmil-
taan ovat. 

TIEDOSTAMATON.NETISSÄ KIRJOITETAAN: 
Masennuksen altistavana psykologise-
na syynä on varhaislapsuudessa koettu 
puutteellinen rakkaus vanhemman tai 
vanhempien taholta...Kun lapsi on tilan-
teessa, jossa se ei voi kohdistaa kiuk-
kuaan vanhempaansa, kiukku kohdistuu 
itseensä ja lapsi alkaa etsiä syyllistä, ei 
vanhemmastaan, vaan itsestään. 

SAULI SIEKKINEN KIRJOITTAA  
TEOSOFIA.NETISSÄ:
Psykoanalyyttisesti masennus on poh-
jimmiltaan oman rajallisuutensa ja kuo-
levaisuutensa ymmärtämistä. Se liittyy 
erityisen selkeästi ns. keski-iän kriisiin, 
jossa ihminen muistelee mennyttä 
elämäänsä ja havaitsee, että hänellä on 
vähemmän aikaa jäljellä kuin mitä on 
kulunut muistelemastaan ajasta nyky-
hetkeen. 

DUODECIMLEHTI.FISSÄ KIRJOITETAAN:
Kognitiivinen teoria painottaa depressi-
ossa ajatusprosessin negatiivisen muut-
tumisen keskeistä osuutta siinä, miten 
ympärillä olevaa maailmaa tulkitaan. 
Hoidossa korjataan esimerkiksi negatii-
vista näkemystä itsestä, ympäristöstä ja 
tulevaisuudesta.

 X 11 X

X MIKSI JUURI MINÄ X

Psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freudin mukaan menetyksen kokemus synnyttää 
melankoliaan taipuvaisella voimakkaita syyllisyyden tunteita.

LEHTI TAITEENA



45

siitä rohkeutta jatkaa niinä hetkinä, kun 
epäilin lehteäni liian henkilökohtaiseksi.

Siinä vaiheessa, kun etsin omaa tyyliä
ni kuvittaa Depressiota, Rocio Montoyan 
(internet lähde) työt inspiroivat minua 
paljon. Hänen tapansa yhdistää mustaval Hänen tapansa yhdistää mustavaltapansa yhdistää mustaval
koisia muotokuvia värikkäisiin luontoku
viin toimi esikuvana minulle siitä, kuinka 
olemassa olevasta kuvamateriaalista voi 
editoimalla tuottaa uusia teoksia.

4.2.3 Prosessin kulku
Alkuperäinen ajatukseni oli käyttää hyväksi 
mahdollisimman paljon zineille tyypillistä 
estetiikkaa. Tällöin tuloksena olisi ollut alle 
satasivuinen, maksimissaan A5kokoinen 
lehti, joka olisi toteutettu kokonaisuudessa 
leikkaa ja liimaatekniikalla ja tulostettu 
mustavalkokopiokoneella. Sidosasuksi 
suunnittelin japanilaista neljän pisteen 
kirjasidosta, jonka olisin tehnyt itse alle 
kymmeneen kappaleeseen lehtiä.  

Tarkasteltuani ensimmäisiä tyylikokei
lujani yhdessä opinnäytetyöni valvojan 
Saku Heinäsen kanssa, tulin nopeasti 
siihen tulokseen, ettei alkuperäinen ideani 
palvellut pyrkimyksiäni parhaalla mah
dollisella tavalla. Teeseitsetyyli toi 
lehden ulkoasuun paljon ilmaisuvoimaa, 
mutta mustavalkoisuus ja teknisen toteu
tuksen karheus yhdistettynä masentavaan 
aiheeseen teki materiaalista vaikeasti 
lähestyttävää.

Näin ollen aloin käyttää suunnittelussa 
enemmän kaupallisen aikakauslehtien  
estetiikkaa. Muutin lehteni neliväriseksi, 
lisäsin valokuvia sekä suurensin sen 
formaattia lähemmäs A4kokoa. Keskitin 
tunneilmaisun lehden typografiaan ja kuva

käsittelyyn pitäen lehden muun ulkoasun 
korostetun perinteisenä. 

Tässä vaiheessa aloitin myös säännölliset 
tapaamiset opinnäytteen ohjaajana 
toimineen Emmi Jormalaisen kanssa, joka 
kannusti minua näkemään lehteni myös 
opinnäytteestä irrallisena projektina. Hänen 
rohkaisemanaan päätin painattaa lehdes
täni sadan kappaleen erän kirjapainossa. 
Tämän myötä pystyin emuloimaan julkai
sussani myös kaupallisen aikakauslehden 
muita esineellisiä ominaisuuksia. 

MATERIAALIN KOKOAMINEN Kokosin lehden 
materiaalin sisäisen kertojan konseptin 
kautta. Ajattelin lehden tekijäksi naisen, 
joka on juuri saanut masennusdiagnoosin. 
Pohdin omakohtaisien kokemuksieni kautta 
minkälaisia kysymyksiä tällaisessa tilan
teessa olevalla olisi ja ryhdyin etsimään 
lehden artikkelien kautta vastauksia näihin 
kysymyksiin. Halusin käyttää vain niitä tieto
lähteitä, jotka nykyään ovat helpoiten tarjolla, 
eli internetin terveys ja uutissivustoja. 

Kuvitusten visuaaliseksi teemaksi valikoi
tui valistusajan pyrkimys kaiken olevaisen 
tieteelliseen luokitteluun. Halusin korostaa 
tämän päivän tiedon suhdetta menneisyy
den tutkimusaloihin ja näin ollen osoittaa, 
että nämäkin näkemykset voivat olla tule
vaisuudessa yhtä absurdeja kuin rotuoppi 
tai kallonmuotojen tutkinta. 

Kuva ja tekstimateriaalin keräämisen 
rinnalla tein käsialaan ja kuvitustapaan 
liittyviä testejä. Typografiassa vertailin 
vasemmalle liehuvan ja tasapalstan luet
tavuutta toisiinsa sekä eri kynien vaiku
tusta kirjainmuotoihin ja luettavuuteen. 
Halusin viivan paksuuteen vaihtelua juuri 
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sen verran, että käsialasta tulisi eläväistä 
ilman, että kirjainmuodot kärsisivät. Aluksi 
pyrin myös kirjoittamaan tekstiä valmiiksi 
oikean levyiseen palstaan, mutta havaitsin 
lopputuloksen olevan liian epäsäännöllistä. 
Lopulta päädyin muodostamaan palstat 
leikkaamalla ja yhdistelemällä tekstirivejä 
kuvankäsittelyohjelman avulla.

Myös kuvantuottamisessa halusin viitata 
zineestetiikkaan ja tehdä kaikki kuvat käsin 
siirtotekniikalla. Aluksi tutkin erilaisia siirto
tekniikoita ja pyrin löytämään tavan, joka 
tuottaisi nopeasti tarkkaa jälkeä. Päädyin 
testaamaan akryylimediumin avulla tapah
tuvaa kuvasiirtoa, joka ohjasi minut lopulli
seen tekniikkaan. 

Ensin etsin haluamani kuvan ja käsit
telin sen mustavalomuotoon ja käänsin 
peilikuvaksi. Sen jälkeen tulostin kuvan 
piirtoheitinkalvolle, jolloin tulostimen 
muste jäi kalvon pinnalle. Kalvolta kuvan 
pystyi siirtämään haluamalleen pinnalle. 
Painopinnan variaatiolla (kuiva paperi, 
märkä paperi, akryylimediumilla käsitelty 
paperi) sain aikaan erilaisia painojäl
kiä. Viimeisenä tein erilliselle paperille 
akvarelliväreillä kuvaan tulevat väripinnat. 
Skannasin kuvan eri versiot ja yhdistin 
yhdeksi kuvatiedostoksi. Näin pystyin  
yhdistämään eri painojälkiä niin, että  
lopullinen kuva pysyi selkeänä. Vaikka 
olinkin tyytyväinen lopputulokseen,  
Emmin kanssa keskusteltuani päätin, että 
jättäisin luontokuvat alkuperäiseen valo
kuvamuotoonsa, jotta osaa lehden kuvista 
olisi helpompia tulkita. 

LEHDEN KASAAMINEN Saatuani kaiken 
toimituksellisen materiaalini kasaan tein 

lehdestäni ensimmäisen täyspitkän version, 
jossa kaikki tekstit olivat yhä vektorimuo
dossa ja kuvat valokuvina. Järjestelin lehden 
artikkelit jakamalla ne tietopitoisiin ja tun
nepitoisiin juttuihin. Samalla koetin luoda 
lehteen draaman kaarta järjestelemällä 
artikkelit niin, että se heijastaisivat tekijän 
tiedonkeruuprosessia: Ensimmäiset jutut 
pohtivat, mitä masennus on ja miksi jotkut 
ihmiset sairastunut siihen. Seuraavissa 
artikkeleissa etsitään omaa paikkaa ympä
röivässä kulttuurissa ja lopuksi etsitään 
parantumiskeinoja masennukseen.

Tästä versiosta pyysin kommentteja sekä 
ohjaajaltani Emmiltä että läheisiltäni. Tässä 
vaiheessa editoin lehteä lyhentämällä 
tekstejä ja karsimalla materiaalia haluttuun 
muotoon, kunnes olin tyytyväinen loppu
tulokseen. Vasta sitten ryhdyin tekemään 
käsin julkaisuun tulevia elementtejä jo 
valmiiksi testatuin metodein.

Saatuani kaikki tarvittavat teksti ja kuva
elementit valmiiksi, skannasin originaalit 
ja käsittelin ne kuvankäsittelyohjelmassa. 
Tekstien osalta pienensin leipätekstejä ja 
muokkasin tekstien värejä yhtenäisiksi. 
Jouduin myös siistimään kirjain ja sana
välejä paperin taustastruktuurista sekä 
mustetarhoista. Kuvissa yhdistin eri kerrok
set ja muokkasin niiden tummuusastetta ja 
värimaailmaa yhtenäisemmäksi.

Kuten aiemmin mainitsin, luontokuvat  
jätin valokuvamuotoon. Halusin niiden ole
van lukijalle henkisiä suvantopaikkoja.  
Samasta syystä halusin välttää kuvissa 
ihmis ja eläinhahmoja. Ensin ajattelin joko 
tuottaa nämä kuvat itse, tai etsiä sopivat 
Creative Commons lisenssillä julkaistuista 
kuvista. Keskusteltuani aiheesta voimaut
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tavaa valokuvausta opiskelleen ystäväni 
Hanna Nikulan kanssa, päädyin lopulta 
käyttämään hänen ottamia kuvia. Nikulan 
kuvat mielestäni sopivat lehteeni niin 
visuaali sesti kuin teemallisesti. 

VIIMEISTELY Lopuksi koostin kaiken kuva
aineiston lehden muotoon. Samalla myös 
hioin ulkoasua muodostamalla horisontaa
lisia sommittelulinjoja, jotka toistuvat läpi 
lehden. Tässä vaiheessa testasin, avaisi
vatko marginaaleihin lisätyt kommentit 
lehden sisältöä paremmin lukijalle, mutta 
Sakun kanssa reflektoidessani päädyn hyl
käämään ylimääräiset tekstinpätkät sisäistä 
hierarkiaa sekoittavina elementtinä.

Tässä vaiheessa Saku antoi minulle 
ajattelemisen aihetta ehdottamalla, että 
kansi voisikin toistaa lehden sisällä olevaa 
typografiaa. Hänen mielestään käyttämäni 
paksut palkkikirjaimet olivat ristiriidassa 
lehden muun typografian kanssa. Pohdin 
asiaa pitkään tiedostaen, että kansi oli eri 
henkinen kuin lehden muu sisältö. Pitäydyin 
lopulta alkuperäisissä kirjainmuodoissa. 
Mielestäni käsin kirjoitetun typografian 
ilmaisullinen voima syntyy sen määrän 
ja kokonaisvaltaisuuden kautta. Kannen 
sisältäessä vain yhden sanan, käsiala olisi 
tyylinä jäänyt liian hiljaiseksi ja ujoksi.

Koska mikään lehtiprojekti ei ole täydel
linen ilman viimehetken muutoksia, paino
päivää edeltävällä viikolla havaitsin teh
neeni aloittelijavirheen. Olen suunnitellut 
lehdestäni 54 sivua pitkän, jolloin sivumäärä 
ei ollut neljällä jaollinen. Jouduin editoi
maan pois kaksi sivua, jolloin päätin luopua 
runoosiossa olleista kahdesta kuvituksesta. 
Loppujen lopuksi muutos mielestäni paransi 
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4.3 Lehden graafisen 
suunnittelun 
elementit 

4.3.1 Formaatti
KOKO Leslie kirjoittaa teoksessaan Issues: 
New Magazine Design omakustanne
lehtien ja kaupallisten aikakauslehtien 
vakiintuneista sivuko’oista. Eurooppalaiset 
aikakauslehdet usein perustuvat A4arkin 
mittasuhteisiin, kun taas zinelehtien mitta
suhteet perustuvat A5arkin kokoon  
(Leslie 2000, 10). 

Halusin omassa lehdessäni hyödyntää 
lehden kokoon liittyviä assosiaatioita. Leh
teni on 185 millimetriä leveä ja 225 milli
metriä korkea, eli siis kapeampi ja mata
lampi kuin A4arkkikoko, mutta selkeästi 
suurempi kuin A5arkki. Pyrkimykseni oli, 
että lehteni koko viestittäisi sen olevan 
informatiivinen, viihdyttävä ja henkilö
kohtainen.

Käsin kirjoitetulla typografialla oli myös 
suuri vaikutus lehden lopulliseen kokoon. 
Tiesin haluavani toteuttaa leipäteks
tin luonnollista kokoaan pienemmällä 
käsialalla, mutta toisaalta halusin pitää 
yksittäisen sivun tekstimäärän miellyt miellyt
tävän lukukokemuksen rajoissa. Tällöin 
lehden sivun koko suhteessa leipätekstin 
kokoon tuli olla sellainen, että palstarivin 
pituus noudattaisi Markus Itkosen Typo
grafian käsikirjassa suosittelemia merkki
määriä (2003, 70). Valitsemani sivukoko 

mielestäni tukee hyvin leipätekstiä mah
dollistaen samalla keskeissommitelmaa 
korostavat marginaalit.

MATERIAALI Paperilaaduiksi valikoitui sisuk
seen 130 grammainen Galerie Art Silk ja kan
teen 170 grammaa neliömetrillä painava 
Galerie Art Silk. Nämä olivat valitsemani 
kirjapainon KPrintin tarjoamat peruspaperit 
tämän tyyppiseen painotyöhön, ja minusta ne 
sopivat tarkoitusperiini hyvin. Koska lehteni 
aihe ja sekä graafisten elementtien toteutta
mistapa on itsessään dramaattinen, halusin 
paperin olevan neutraalia ja huomaamatonta. 

Toivoin paperiin hivenen kiiltoa, jotta 
teoksen värit tulisivat kunnolla esiin. Kar
heampi paperilaatu olisi häivyttänyt typo
grafian painojäljen epätasaisuutta, mutta 
halusin pitää käsialan selvästi käsin tehdyn 
näköisenä. Pelkäsin liian siistin jäljen häi
vyttävän ihmistä tekstin tuottajana. Kannes
ta halusin melko ohuen, jotta lehti pysyisi 
notkeana ja sitä olisi helppo selailla. 

SIDOSASU Valitsin lehteni sidosasuksi 
liimasidoksen. Se tukevoittaa lehteä, jolloin 
julkaisu tuntuu enemmän kolmiulotteiselta 
esineeltä nidottuun sidosasuun verrattuna. 
Nidottu sidos myös korostaa tarpeetto masti 
lehden keskiaukeamaa, enkä halunnut 
sidosasulla ohjata lukijan aloituskohtaa. 
Liimasidonnan heikkoutena on julkaisun 
keskitaitteen suurempi koko, jota yritin 
kompensoida lisäämällä sisämarginaaliin 
seisemän millimetriä tilaa muihin margi
naaleihin verrattuna. Tällöin sivujen sommi
telma pysyy optisesti yhä keskellä. 

LEHTI TAITEENA
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Lehteni kannen selkämys on 3 mm. Se oli liian kapea käsin kirjoitetulle tekstille,  
joten jätin selän valkoiseksi.
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4.3.2 Kannet
ETUKANSI Foges määrittelee aikakauslehden 
kannen tärkeimmäksi funktioksi kuluttajan 
huomion kiinnittämisen ja ostopäätökseen 
houkuttelun. Hänen mukaansa kansiteks
tien muotoilulla on tärkeä osuus siihen, 
minkälaiseksi lukija arvelee lehden sisällön. 
Jos kannen tekstimäärä on minimalistinen, 
kuluttaja etsii tekstin muotoilusta viitteitä 
lehden luonteesta. (Foges 1999, 18–24.) 

Pyrin omassa lehdessäni hyödyntä
mään Fogesin teoriaa pitäytymällä hyvin 
yksin kertaisessa kansimuotoilussa. Tästä 
johtuen taiteilijalehteni etukansi sisältää 
ainoastaan lehden teeman nimen Depressio 
tyylitel tynä. Halusin kannen olevan tunteita 
herättävä, mutta pysähtynyt tai jopa sees
teinen. Koska lehteeni ei heijastu taloudel
lisia tarpeita, halusin riisua kannen kaikesta 
epäolennaisesta informaatiosta ja keskittyä 
pelkästään depressiosanaan.

Käsin leikatut kirjainmuodot perustuivat 
lehden otsikoiden pohjana olleen Fira Sans 
kirjainperheen leveimpään leikkaukseen. 
Kirjainten väripinta muodostuu lehden 
välilehdissä toistuvasta kaislakuvasta. Teksti 
on vedostettu samalla siirtotekniikalla kuin 
lehden kaikki kuvitukset. Halusin kirjainten 
haalistuvan lehden reunoihin päin, jotta 
kannen värikylläisyys olisi pienempi. Siten 
pyrin keskittämään kuvaaiheen kaislojen 
synnyttävät linjat keskelle kuvaaluetta ja 
samalla estämään katsetta harhailemasta 
kuvapinnan laidoille.

TAKAKANSI Vastakohtana etukannelle 
halusin pitää lehteni takakannen hyvin 
toteavana. Pelkistetyllä takakannella pyrin 
houkuttelemaan lukijaa avaamaan lehden ja 

selaamaan sitä. En halunnut myöskään tar
jota valmiita vastauksia sisällön tulkintaan. 

Koska en käyttänyt käsialaa etukannessa, 
halusin tuoda sen lehden sisäsivujen ulko
puolelle muussa yhteydessä. Tästä johtuen 
takakannen kaksi lausetta ovat tehty samalla 
tyylillä kuin lehden leipäteksti. Koostaan 
huolimatta takakannen teksti kertoo kaksi 
tärkeää viestiä lukijalle: ensiksikin, että  
kyseessä on sarjallinen lehti, ja toiseksi, 
että sitä tekee yksi ihminen eli minä.

LEHTI TAITEENA
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Lehden nimiö on painettu kuvansiirtotekniikalla suoraan  
jokaisen lehden takakanteen.
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4.3.3 Rakenne
NAVIGAATIO Kuten Leslie kirjoittaa, lehden  
lukijalla on vapaus päättää, missä koh
taa hän lukemisen aloittaa ja kuinka hän 
navigoi läpi tarjotun informaation (2000, 78). 
Sen johdosta suunnittelijalla on käytössään 
useita eri graafisia elementtejä, joilla auttaa 
lukijaa tässä navigaatiossa (Foges 1999, 76). 

Lehdessäni navigaatio tapahtuu sivu
numeroiden ja ylävinjettien kautta. Ylävin
jeteissä toistuu lehden teeman nimi sekä 
kyseessä olevan artikkelin yläotsikko. Jotta 
ylävinjetti varmasti erottuu omaksi teksti
elementikseen, olen toteuttanut ne suur
kirjaimin. Erottelen punaisen värin avulla 
rakenteeseen liittyvät elementit toimituk
sellisesta materiaalista. Tämän takia sekä 
sivunumeroiden että ylävinjettien alussa ja 
lopussa sijaitsevat punaiset rastit. Käytän 
punaista myös sisällysluettelon sisällön 
erittelyssä.

RYTMI Koin lehteni rytmittämisen erityisen 
tärkeäksi numeron raskaan aiheen takia. 
Myös käsinkirjoitetun tekstin lukeminen 
vaatii erityistä keskittymistä, joten halusin 
rytmittämisellä antaa lukijalle hengähdys
taukoja. Käytän lehteni jaottelemisessa 
valokuvia. Lehden muu kuvamateriaali on 
kuvitusta, jolloin valokuvien erityinen rooli 
pysyy selkeänä. Kuvallisia suvantokohtia 
lehdessäni on kahdenlaisia: sivun kaisla
kuvia ja aukeaman maisemakuvia.

Jokaisen lehden artikkelin alun vasem
malla puolella on kuva kaisloista. Sama 
kuva toistuu myös sisäkannessa. Kaisla
kuva ilmaisee sen, mihin edellinen artikkeli 
loppuu ja uusi alkaa. Halusin myös antaa 
artikkelien aloituksille kunnolla tilaa, jolloin 

kaislakuvan käyttö mahdollisti artikkelin 
aloittamisen aina oikealta sivulta. Päätin 
pitää kaislakuvan aina samana, jotta se ei 
sekoittuisi artikkelien sisältöön. Samalla se 
tukee haluani korostaa pysähtyneisyyden 
tunnetta.

Myös lehdessä olevilla aukeaman valo
kuvilla on erityinen rytmillinen funktio.  
Ensimmäinen aukeaman kuva erottaa 
sisällys luettelon lehden muusta sisäl
löstä. Toinen aukeaman kuva jakaa lehden 
artikkelit tietopohjaisiin ja tunnepohjaisiin 
juttutyyppeihin. Kolmas aukeaman kuva 
päättää toimituksellisen sisällön sekä 
erottaa pääkirjoitusmaisen tekijälauselman 
muusta lehden sisällöstä.

GRIDI Lehteni sommittelu on hyvin klassi
nen, vertikaaliseen keskilinjaan perustuva 
symmetrinen taitto. Ainoastaan pääkirjoi
tuksessa rikotaan tätä sommitteluperi
aatetta. Tällä tavoin pääkirjoitus irtautuu 
tyylillisesti muusta materiaalista, sillä se on 
ainut itse kirjoittamani tekstikokonaisuus. 

Halusin jättää vähintään neljäsosan 
sivupinnasta valkoiseksi, jotta informaa
tion määrä ei läkähdyttäisi lukijaa. Foges 
puhuu tilan arvosta tarkoittaen sitä, kuinka 
painopintaalan määrä heijastuu lehden 
tekokustannuksiin. Tällöin hänen mukaansa 
tiedon tärkeyttä korostetaan usein anta
malla sille tilaa. (Foges 1999, 80.) 

Voidaankin päätellä, että tyhjä tila sekä 
parantaa tekstin luettavuutta että korostaa 
sen erityisyyttä. Samasta syystä halusin leh
teeni melko suuret marginaalit suhteessa 
sivukokoon.
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Sivukartasta näkyy, kuinka lehden lehden rytmitys on luotu luontokuvien avulla.
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4.3.4 Typografia
HIERARKIA Typografiaa kehitellessäni testa
sin eri tekniikoita, jolla pystyisin saamaan 
aikaan käsin tuotettuun tekstiin hierarkiaa. 
Kaikkein parhaimmaksi tavaksi osoittautui 
pelkkien suuraakkosten käyttäminen koros
tuksissa, sillä silloin käsialan epäsäännöl
lisyys ei heikentänyt sen tunnistettavuutta. 
Esimerkiksi kursivoidun tekstin tekeminen 
käsialaan oli liian haasteellista. 

Pyrin hyödyntämään lehdessäni aika
kauslehtisuunnittelussa yleisesti käytet
tyä kokohierarkiaa (Foges 1999, 99). Kuten 
yleensä lehdissä, myös Depressiossa eri 
tyyppisten tekstielementtien lukujärjestystä 
sanelee niiden kokosuhteet. Pyrin pitämään 
samanlaiset tekstityypit samankokoisina, 
jotta niiden välille ei muodostu tahatonta 
arvoasteikkona. Esimerkiksi kaikki artikke
lien alaotsikot ovat saman kokoisia kautta 
lehden.  

TYYLI Vaikka lehteni typografia on käsin 
tehtyä, pyrin sen toteuttamisessa neuroot
tiseen siisteyteen. Halusin sillä korostaa 
tekijän tarvetta luoda järjestystä elämäänsä. 
En myöskään halunnut tekstin olevan liian 
haasteellista lukea etenkään pidemmissä 
teksteissä. Sen takia lehdessä käytetty käsi
ala ei ole omaa luontaista käsialaani, vaan 
pitkälle kehitelty versio siitä.

Halusin, että typografia on siisteydestä 
huolimatta käsin tehdyn näköistä. Olisin 
voinut toteuttaa lehden myös käsialaan  
perustuvilla vektorifonteilla, mutta mieles
täni se ei olisi täysin palvellut tarkoitus
periäni. Näyttämällä kaiken tekstin uniikkina, 
pyrin pitämään lehden sisäisen äänen 
selkeästi läsnä numeron alusta loppuun. 

KIRJAINPERHEET Lehdessäni on siis käytössä 
neljä eri kehittämääni ”kirjasinperhettä”. 
Tekstiä kirjoittaessani pyrin ottamaan huo
mioon sen luettavuuden. Vektorifontteihin 
verrattaessa käsintehdyt kirjainmuodot vaa
tivat suurempia kirjainvälejä ollakseen yhtä 
helposti tulkittavissa. Myös sanavälit ovat 
suuremmat, jotta optinen erottelu sanojen 
välillä säilyy.

Pää ja alaotsikoiden kirjainmuodot 
perustuvat Fira Sans kirjainperheeseen. 
Pääotsikoissa olen käyttänyt sivellinkär
kistä piirustuskynää, sillä kirjainten iso koko 
mahdollistaa ekspressiivisemmän jäljen. 
Alaotsikossa käytin tasateräistä kalligrafia
kynää, jotta kirjainmuodot pysyivät tasalaa
tuisempana. Pyrin suuraakkosten käytöllä 
lisäämään otsikoiden selkeyttä.

Myös ingressien ja sisällysluettelon 
kirjainmuodot perustuvat Fira Sans kirjain
perheeseen. Muokkasin esimerkiksi a ja g 
kirjaimia muistuttamaan enemmän käsialan 
kirjainmuotoja, jotta tekstityyli sitoutuisi 
paremmin palstatekstiin. 

Pasta ja kuvateksteissä, väliotsikoissa, 
sivunumeroissa ja ylävinjeteissä käytet
ty kirjaintyyli perustuu oman käsialani 
kirjain muotoihin. Muutin originaalitekstin 
selkeästi pienemmäksi itse lehteen, sillä 
halusin tällä tavoin korostaa lehden aihee
seen liittyvää häpeää. Käytin väliotsikoissa 
kapiteelikirjaimia korostamaan palstatekstin 
hierarkiaa.

Tekijätietojen ja alaviitteiden kirjasin
muodot ovat kavennettu versio palsta
tyylistä. Kokohierarkiassa tämä tekstityyppi 
on kaikkein pienin, joten halusin parantaa 
sen luettavuutta käyttämällä pelkkiä suur
kirjaimia.
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Esimerkkejä lehdessä käytetyistä kirjainmuodoista eri ”kirjasinperheiden”  
mukaan. Ylhäältä alas: 1. Pääotsikot, 2. alaotsikot, 3. ingressit ja sisällysluettelo,  

4. palsta- ja kuvatekstit sekä väliotsikoiden kapiteeliversio ja  
5. tekijätiedot sekä alaviitteet.
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4.3.5 Kuvat
KUVITUKSET Fogesin mukaan lehden lukija 
jatkuvasti vertailee tekstiä ja kuvaa toisiinsa 
tiedostamattaan. Tällä tavoin lukija yrittää 
löytää tekstistä oivalluksia kuvien tulkitse
miseen ja kuvista apua tekstin tulkintaan. 
(Foges 1999, 116.) 

Fogesin näkemykseen perustuen en 
halun nut lehteni kuvamateriaalilla pel
kästään kuvittaa tekstiä, vaan antaa uusia 
näkökulmia tekstin sisältöön. 

Lehteni tietopohjaisten artikkelien  
kuvaaiheiksi etsin vanhoista, tekijän
oikeus va paista tieteellisistä teoksista 
kuvia masen nuksesta tai siihen liittyvistä 
ilmiöistä. Käytin tieteellistä kuvalähdettä 
myös lehden viimeisessä artikkelissa 
korostamaan neuvojen pseudotieteellistä 
luonnetta. Jotta lehteni kuvamaailma ei 
täysin uppoaisi menneisyyteen, muokkasin 
elokuva artikkelin henkilökuvat näyttämään 
YouTubepalvelun ruutukaappauksilta.  

Kaikki lehden kuvitukset on toteutettu 
samalla kuvansiirtotekniikalla, jotta kuvi
tukset nivoutuisivat visuaalisesti yhteen 
typografian kanssa. Sen lisäksi, että vedos
taminen lisäsi kuvien ekspressiivisyyttä, se 
loi eri lähteistä kootulle kuvamateriaalille 
yhtenäisen ilmeen. Yksi tavoitteeni oli, että 
kuvitusprosessin kautta kuvista tulisi uusia 
teoksia. Tällä tavoin pyrin ratkaisemaan 
myös tekijänoikeudelliset haasteet.

LUONTOKUVAT Kuten jo lehden rytmiä 
käsittelevässä osiossa kerroinkin, Depres
siossa olevien luontokuvien tarkoituksena 
on jäsentää lukukokemusta lukijaystävälli
semmäksi. Luontokuvia käyttämällä halusin 
välttää masennuskuvaston kliseitä pimeässä 

nurkassa kyhjöttävistä ihmisraunioista. 
Halusin myös luontokuvien kiinnittävän 

lehteäni enemmän nykypäivään, joten käytin 
ainoastaan älypuhelimella otettuja kuvia. 
Tämä näkyy kuvien pienoisena pikselöitymi
senä sekä suppeana värimaailmana. Aukea
man luontokuvat muuttuvat värikkäämmäksi 
lehden loppua kohden. Tällä tavoin halusin 
tarjota lukijalle katharsiksen kokemuksen ja 
toivon pilkahduksen synkän aiheen lopuksi. 
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Kuvansiirtotekniikan avulla pyrin tekemään eri lähteistä olleen  
kuvamateriaalin yhteinäiseksi kokonaisuudeksi.
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Tässä luvussa käyn läpi aiemmissa 
luvuissani tekemiä johtopäätöksiä 
taiteilijalehdistä. Reflektoin sitä missä 
tutkimukseni onnistui ja missä olisi ollut 
vielä parannettavaa. Lopuksi esittelen 
muutaman tutkimuksen aikana esille 
nousseen teeman, joista olisi mahdollista 
tehdä jatkotutkimusta.

5.1 Johtopäätösten 
yhteenveto 

Tutkimukseni mukaan taiteilijalehdet ovat 
taiteilijoiden ja heidän tukijoidensa tekemiä 
ja julkaisemia aikakauslehtiä. Taiteilija
lehdet tarjoavat tekijöilleen ilmaisuvapau
den ja mahdollisuuden muodostaa lehden 
toimituksellinen filosofia ilman kaupallisia 
vaatimuksia. Siksi ne asettuvat aikakaus
lehtikentässä indie ja zinelehtien genreen. 

Kuten kaikilla aikakauslehdillä, myös 
taiteilijalehdillä on toimitettu sisältö. Ne 
voivat olla valtavirtalehtien tavoin sarjallisia 
taikka zinelehtien hengessä kertajulkai
suita. Taiteilija lehdet ovat osa taidekenttää. 
Niiden status taidemuotona syntyy institu
tionaalisen taideteorian määrittelemän 
taidemaailman havainnoista.

Sisällönanalyysini mukaan tänä päivä
nä julkaistut, painetut taiteilijalehdet ovat 
usein joko kuvaa ja tekstiä yhdistäviä, sar

jakuvailmaisuun perustuvia tai valo kuvaan 
perustuvia lehtiä. Niiden tekijänä on useim
miten yksi taiteilija ja suomalaisia taiteilija
lehtiä julkaisevat lähinnä lehden tekijät 
itse. Kuten kansainvälisessä taiteilijalehti
kentässäkin, suomaisten taiteilijalehtien 
taidestatuksen ylläpidossa jälleenmyyjillä ja 
instituutioilla on suuri merkitys.

Oman taiteilijalehteni kautta havaitsin, 
että aikakauslehden graafisen suunnittelun  
elementtejä voidaan käyttää taiteelliseen 
ilmaisuun. Depressiossa yhdistin kaupalli
sen aikakauslehden muotoiluperiaatteita 
zinelehtien ilmaisuvoimaan. Tällä tavoin 
pyrin epäorgaaniseen teosperiaatteeseen 
tukeutuen saada lukija havainnoimaan 
lehteni kuvaamaa ilmiötä sekä analyyttisesti 
että tunneperäisesti.

Tarkoitukseni ei ole sanella taiteilija
lehtien tekijöille ja jakelijoille, mitä termejä 
heidän tulisi käyttää lehdistään. Mielestäni 
ei ole suurta merkitystä, nimeääkö esi
merkiksi kirjakauppa genren taidelehdiksi, 
taidezineiksi, taidejulkaisuksi tai taiteilija
lehdiksi. Ennemminkin toiveeni on, että 
lehdentekijät ja jälleenmyyjät rohkeasti 
kutsuisivat näitä lehtiä taiteeksi, oli termi 
mikä hyvänsä. 

Toivon, että pysyn tutkimukseni myötä 
nostamaan taiteilijalehtigenreä enemmän 
esille sekä visuaalisen viestinnän suunnit
telun tutkimuksessa että käytännön aika
kauslehtikentällä. Uskon, että esimerkiksi 
taiteilijalehtien jakelukanavat lisääntyisivät, 
jos ilmiö tunnettaisiin paremmin.

5.0 POHDINTAA
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Tehtyäni sisällysanalyysin, löysin Nide-kirjakaupasta tekstiin perustuvan 
taiteilijalehden. Toistaalta olin harmissani, että en ollut huomannut sitä ensi kertaa 

liikkeessä vieraillessani. Mutta toisaalta tilanne kuvaa hyvin sitä, miten vaikeaa 
taitelijalehtiä on saada käsiinsä.
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Taitelijalehtikäsitteen ymmärtäminen 
ja suomalaisten taiteilijalehtien tuntemus 
auttoivat minua omaa julkaisuani tehdessä. 
Kaupallisten aikakauslehtien tekijänä oli 
suuri, mutta vapauttava muutos suhtautua 
lehteen taiteena. Vaikka pyrinkin suunnitte
lussani analyyttiseen perusteluprosessiin, 
kaiken takana oli oma taiteellinen vapau
teni ilmaista itseäni haluamallani tavalla. 
Samanlaisia elämyksiä toivon myös muille 
lehtien tekijöille.

5.1.1 Opinnäytteeni vahvuudet
Mielestäni tutkimukseni onnistuu vastaa
maan asettamiini kysymyksiin johdon
mukaisesti. Se myös kykenee osoittamaan, 
että visuaalisen viestinnän muotoilun, 
journalismin ja taidehistorian tutkimuk
sesta löytyy useita käsitteitä, jotka kaikki 
havainnoivat samaa taiteilijalehden kon
septia. Mielestäni onnistuin myös tarjoa
maan suomenkieliseen visuaalisen kom
mu nikaation kenttään sopivan termin 
näille julkaisuille.

Henkilökohtaisesti opinnäytteeni suurin 
ansio on oman lehden julkaiseminen. Ilman 
aiheeseen syventymistä julkaisustani ei oli 
tullut läheskään yhtä laadukasta. Sisällön
analyysini tulokset viittaavat siihen, että 
suomalaisessa taiteilijalehtikentässä lehteni 
kaltaiset julkaisut ovat harvinaisia. 

Opinnäytteen tekeminen on myös kehit
tänyt minua sekä kirjoittajana että tutkijana, 
ja olenkin ylpeä tutkielmastani sen mahdol
lisista puutteista huolimatta.

5.1.2 Opinnäytteeni heikkoudet
Rajatessani tutkimukseni käsittelemään 
pelkästään painettuja aikakauslehtiä jätin 

käsittelemättä digitaaliseen mediaan teh
tyjä lehtiä, mikä on kuitenkin merkittävä 
osa taiteilijalehtikenttää. Tällöin myös kuva 
nykypäivän taiteilijalehdistä jää vajaaksi. 
Mietin myös tutkielmanteon loppuvaiheessa, 
viekö aikakauslehden olemuksen määrit
teleminen liikaa tilaa taiteilijalehtiilmiön 
läpikäynnistä. Koin kuitenkin, että kaikkien 
määritelmien takana aina toistui kysymys 
siitä, mitä aikakauslehti on. Siksi tunsin, 
että pystyäkseni käsittelemään taiteilija
lehtiä minun täytyi ensin selvittää vastaus 
tähän kysymykseen.

Tutkielmassani painotin tietoisesti 
teoriaosiota sekä taiteellisen produktioni 
reflektointia. Siitä syystä sisällysanalyy
sini johtopäätökset ovat melko suppeat. 
Halusin kuitenkin, että eri tutkimusmeto
dieni tuottamat johtopäätökset pysyisivät 
samojen kysymysten äärellä. Toisaalta 
tutkielmani teon loppuvaiheessa pohdin, 
olisiko ollut ajallisesti järkevämpää jättää 
laadullinen tutkimus opinnäytteestäni 
pois ja keskittyä syventymään paremmin 
teoriaosaan sekä taiteellisen produktion 
tarkasteluun. 

Taiteilijalehteni kohdalla olisin voinut 
vielä kiinnittää enemmän huomiota sen 
olemukseen esineenä. En ole täysin tyy
tyväinen paperivalintoihini, himmeämpi  
paperi sisäsivuilla olisi ehkä korostanut jul
kaisuni aikakauslehtisyyttä. Opinnäytteeni 
on minulle ensimmäinen pidempi tieteel
linen tutkimus, joten se heijastaa tämän 
hetkistä osaamistani totuudenmukaisesti. 
Olisin kuitenkin voinut vielä koettaa kehit
tää tutkielmani kieltä ja joissakin kohdissa 
olisin voinut tarkastella lähde materiaalia 
analyyttisemmin. 
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5.2 Tulosten 
soveltaminen 

Tutkielmani tarjoaa hyvän lähtökohdan tai
teilijalehtiilmiön tarkkailuun myös muusta
kin kuin visuaalisen viestinnän suunnittelun 
näkökulmasta. Ja vaikka laadullisen tutki
mukseni kohteena oli pelkästään suoma
laiset painetut taiteilijalehdet, uskon että 
luokituksiani on mahdollista soveltaa myös 
muuhun länsimaalaiseen aikakauslehti
kenttään. Uskon myös, että taiteilijalehden 
määritelmää voi soveltaa myös muihin 
taiteilijajulkaisuihin.

Toivon, että tulevaisuudessa taiteilija
lehden määritelmän avulla pystyttäisiin  
valitsemaan uusia, mielenkiitoisia laadul
lisen tutkimuksen aineistoja. Esimerkiksi 
olisin hyvin kiinnostunut näkemään, minkä
laisia yhteneväisyyksiä ja eroja eri maalais
ten, kuvaa ja tekstiä yhdistävien taiteilija
lehtien välillä on.

Sekä Allen (2011) että Baumann (2010) 
ovat koostaneet lähinnä englanninkielisen 
taiteilijalehden historiaa. Suomenkielisen 
taiteilijalehden historian kartoitus olisikin 
selkeä jatkotutkimuksen aihe. Myös pelkäs
tään digitaaliseen mediaan tehtyjen taide
lehtien tutkimus olisi mielestäni erittäin 
tärkeää. 
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Kaksi esimerkkiä mahdollisiin jatkotutkimuksiin liittyvistä,  
ajankohtaisita projekteista:

Ylhäällä: Tuore kotimainen verkkojulkaisu Zelda osoittaa, että myös Suomessa 
tehdään kunnianhimoista digitaalista lehtimediaa.

Alhaalla: Pop-Up Magazine on yhdysvaltalainen tapahtuman muodossa  
oleva lehti, joka  rakentuu samalla rytmillä ja sisällöllä  kuin yleisaikakauslehti. 

Myös Pop-Up Magazinen kaltaiset epätyypilliset lehtimuodot olisivat oiva 
tutkimuksen aihe.
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Liite 1 Sisällönanalyysin tekstilähteet.
Liite 2 Depressio, Zinezine n:o 1  
 (erillinen julkaisu) 

Sisällönanalyysin 
tekstilähteet 

Baader-Marienhof
LEHDEN ESITTELY ”Vuoden odotetuin filmi
valokuvaan keskittyvä glamour lifestyle lehti.” 
→ www.facebook.com/Baadermarienhof/
JAKELU: Fresh Garbage Records, Kosminen, 
Nide, SOUL vintage  
→ www.facebook.com/Baadermarienhof/
TAIDESTATUS Aarni Vaarnamon näyttely
toiminta hänen verkkosivujensa mukaan.  
→ aarnivaarnamo.com/galleryenvironment/

Bad Gateways
JAKELU JA TAIDESTATUS "Näyttelyn oppaana 
toimii galleriassa jaettava katalogi. 
Katalogi on taiteilijoiden vuoropuhelu 
ajelehtimisesta Suomen suvesta Kreikan 
raunoihin, Valtion Rautateiltä Ateenan 
metrotunneleihin." 
→ www.hamhelsinki.fi/exhibition/johannes
rantapuskasaulisirvioebadgateways/

Jaakko Pallasvuo
TAIDESTATUS Iida Sofia Hirvosen kirjoittama 
Pallasvuon haastattelu Ylioppilaslehdessä.

”Taiteilija Jaakko Pallasvuo, 27, on käynyt 
ostoksilla.”Sini Rinne-Kannon kirjoittama 
Pallasvuon haastattelu Revslehdessä. ”In the 
video Icarus, you introduce a selfreflective 
approach concerning artist’s personal 
achievements, together with narcissism and 
insecurity in today’s art world.” 
→ ylioppilaslehti.fi/2014/01/pakkoollain/  
→ www.revsmag.com/interviewwithjaakko
pallasvuo/

Jaiksfukin
LEHDEN ESITTELY ”Jaiksfakin auttaa  
artistia kiireisessä työssä.”   
→ blogi.sarjakuvakauppa.fi/?p=3399
JAKELU Daada, Turun sarjakuvakauppa
→ daada.fi/kauppa/?225,jaiksfukinkesatoissa
→ www.sarjakuvakauppa.fi/jouluyllatys.html

Khaos Publishing
TOIMINNAN ESITTELY ”Khaos Publishing is  
an independent publisher and a shop for 
indie publications founded in 2015. Our 
intention is to support artists by promoting 
their work and by giving the artists a better 
deal on selling their works than the average 
reseller or publisher does. Khaos offers a 
curated selection of books, magazines and 
zines on art and society. The focus is on 
meaningful and independent publications.”  
→ khaospublishing.com/info/

Kosminen
TOIMINNAN ESITTELY ”Kosminen is an art 
space, a bookshop and a library situated in 
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downtown helsinki. Kosminen is founded by 
the art collective carrying the same name. 
We publish a quarterly zine and organize 
exhibitions. Our bookshop is a part of 
Khaos Publishing. We focus on independent 
publishing: zines, books, magazines – poetry, 
art, prose, cartoons. Kosminen’s reading library 
consists of books, zines and magazines from 
the collective’s members private collections 
and of photobooks from Finland, curated by 
the project carrying the same name.”  
→ kosminen.info

Kuti
LEHDEN ESITTELY JA JAKELU ”Kuti is a quarterly 
4colour tabloid focusing on comics and 
their authors. The main reader group of the 
magazine are culturally active young adults. 
Kuti does not present any political or religious 
connections. The magazine is circulated 
through cafes, galleries, comic stores, schools, 
restaurants, book and comic fairs. In Finland 
the circulation covers ca. 250 places in 13 cities.”  
→ kutikutisf.wordpress.com/category/ 
kutimagazine/ 
TAIDESTATUS Kustantaja Kutikutin 
toiminnan esittely: ”Kutikuti is a nonprofit 
contemporary comics association and artist 
collective formed in Finland in 2005. The core 
of Kutikuti consists of ca. fifty members who 
make, teach and publish comics. Kutikuti 
has over hundred supportive members 
around the world and has fastly become 
one of the most recognized marvels of the 
Finnish comics scene abroad. We operate 
internationally with an aim to maintain and 
develop comics as an art form.”  
→ kutikutisf.wordpress.com/info/

Läskimooses
LEHDEN ESITTELY ”Herra Matti Hagelbergin 
Läskimooses – 7 action packed issues per 

year. Subscribe now!” 
→ www.facebook.com/laskimooseslehdet/
JAKELU Kreegah Bundolo, Turun sarjakuva
kauppa (osa numeroista 
→ www.kreegah.net/hagelbergmatti
läskimoosesinternationalsubscription.html
→ www.sarjakuvakauppa.fi/catalogsearch/
result/index/?dir=asc&order=vuosi&p=1&q=
läskimooses
TAIDESTATUS Wikipediaartikkeli Matti 
Hagelbergista. ”Matti Eugen Hagelberg 
(s. 10. tammikuuta 1964 Kirkkonummi) on 
suomalainen sarjakuvataiteilija, kuvittaja, 
graafinen suunnittelija ja opettaja.”  
→ fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Hagelberg

Morphs
JAKELU KHAOS Publishing  
→ khaospublishing.com/product/morphs
byiinaesko/
TAIDESTATUS Iina Eskon näyttelytoiminta 
hänen verkkosivujensa mukaan.  
→ www.iinaesko.com/about/

Poster Stories
Kaikki tiedot itse lehdessä

Rikki
LEHDEN ESITTELY, JAKELU JA TAIDESTATUS 
”108 sivua taidetta, 30 tekijää ja 30 tari
naa. Julkaistiin Helsingin Sarjakuvafes
tivaaleilla 2.9.2016. Lehdessä on mukana 
sarjakuvia, runoja, kuvitusta ja valokuvaa. 
Teokset käsittelevät muun muassa masen
nuksen kanssa elämistä, hulluksi leimaan
tumista, ahdistuneisuutta ja terapiassa 
käymistä. Mukana myös kokemuksia mie
lisairaalasta, psykopaatiksi diagnosoidun 
henkilön haastattelu ja nuoren miehen 
erittäin paha krapulaa kuvaava sarjakuva. 
Lehti on suomenkielinen.”   
→ rikkiproject.com/Lehti/RIKKIno1
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Rivo 
LEHDEN ESITTELY JA TAIDESTATUS ”RIVO 
on uusi, avoin seksuaalisuutta sekä 
pornografiaa käsittelevä taidejulkaisu. Sen 
tavoitteena on esitellä uusia näkökulmia, 
ottaa kantaa sekä luoda keskustelua. 
Tekijät ovat luovien alojen ammattilaisia, 
ja lehti sisältää mm. valokuvasarjoja, 
kuvituksia, proosaa, haastatteluja sekä 
maalaustaidetta.”  
→ www.facebook.com/rivomagazine/about/ 
?entry_point=page_nav_about_item
JAKELU Rivon internetsivut  
→ www.rivomagazine.com/en/order/

Samu 
LEHDEN ESITTELY ”Samu on uusi, 
kiinnostava ja kaunis feministinen lehti 
mies sukupuolesta, sen merkityksestä, moni
naisuudesta ja ilmenemismuodoista. Mitä 
on miehisyys, kuka on mies ja millaisena 
mies nähdään? Lehti koostuu haastatte
luista, artikkeleista ja kuvasarjoista, ja 
tekijöinä on joukko nuoria toimittajia, 
valokuvaajia ja median moniosaajia.”  
→ samulehti.com
JAKELU Nide, Kukaneko, Khaos Publishing, 
Samun internetsivut
→ www.facebook.com/samulehti/

Tekken
LEHDEN ESITTELY JA TAIDESTATUS   
”Ensimmäinen Khaos Publishing julkaisu, 
Juho Hännisen Tekken zineantologia! 
Antologia sisältää vuosina 20122015 
ilmestyneet Tekkenin numerot 16 sekä 
ennen julkaisemattoman 92 sivuisen 
 seitsemännen numeron. Kansioon 
pakatussa antologiassa on kokonai
suudessaan 420 sivua.”
→ khaospublishing.com/product/juho
hanninentekkenantologia/

JAKELU Levykauppa Äx, Svart Music,  
Khaos Publishing, Nide, Combat Rock Shop, 
Fresh Garbage Records, Swamp Music, 
SammakkaPop, Laukontorin antikvariaatti, 
8raita, Vaihtari 
→ www.facebook.com/tekkeninc/

Welcome to Wherever You Are
LEHDEN ESITTELY ”Welcome to Wherever You 
Are by Timo Vaittinen. WTWYA tells a story 
of a prisoner that served his sentence in the 
early 90’s in Turku. During his prison term 
he made drawings and collage work on the 
walls of the prison cells and worked as a 
telepathic messenger between inmates and 
people outside the prison walls.”  
→ khaospublishing.com/product/welcome
towhereveryouarebytimovaittinen/
JAKELU Khaos Publishing, Napa Books, 
Printed Matter 
→ khaospublishing.com/product/welcome
towhereveryouarebytimovaittinen/
→ napabooks.bigcartel.com/product/timo
vaittinenwelcometowhereveryouare
→ www.printedmatter.org/catalog/45404

Words From Tattoo Dictionary
JAKELU Khaos Publishing, Studio Panama
→ khaospublishing.com/product/words
fromtattoodictionary/
→ www.studiopanama.com/artist/gueueti
terojuuti
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