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I

JOHDANTO

Minua varoitettiin. 

”Tulette näkemään kuoseja kaikkialla, 
mihin menette, ja ne eivät anna teille hetkenkään rauhaa.” 

Pidin opettajani Maaritin sanoja hieman liioiteltuina, 
mutta hän oli oikeassa.

Kuva 1. Italian matkalta inspiraation saanut Capri -kuosi
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1.1 Lähtökohta

Aiheekseni valitsin projektin, joka kiinnostaa minua ja jonka todennäköisesti oli-
sin tehnyt joka tapauksessa. Koin, että kaipaan kaupallisen kuosisuunnittelutyö-
ni ohelle jotain omaa, vapaata ja taiteellista. Jotain, jolla voisin ottaa seuraavan 
askeleen urallani. Aiheen rajaaminen elämäntilanteeseeni sopivaksi oli yksi tär-
keimmistä kriteereistä. Opinnäytteen tuli olla täysipäiväisen työn ohella tiukalla 
aikataululla etenevä projekti, joka olisi mahdollista toteuttaa vähäisillä varusteil-
la ja välineillä etätyönä Ruotsista.

Halusin myös, että opinnäyte olisi minulle hyödyllinen tulevaisuudessa. Mais-
terin opinnäyte on usein opiskelijan työnäyte, jolla haetaan töitä opintojen jälkeen, 
mutta koska minulla oli jo vakituinen työ halusin suunnata katseeni pidemmälle 
tulevaisuuteen. Blogin avulla rakennan ja vahvistan suunnittelijaidentiteettiäni 
ja brändään itseäni sekä tuotantoani, kasvatan kuosikirjastoani, päivitän portfo-
liotani ja toivottavasti myös luon kontakteja ja uusia asiakassuhteita.

Kuosi-blogin perustamisessa minua kiinnostivat sen monet mahdollisuudet ja 
mitä kaikkea se voi tuoda tullessaan. Kiinnostavaa oli myöskin seurata, onko 
blogilla kasvumahdollisuuksia ja keitä aiheeni kiinnostaa. 

Sain idean blogin perustamiseen parhaalta ystävältäni Jeminalta, joka aloitti 
raakakakkubloginsa muutama vuosi sitten. En uskonut hänen bloginsa menes-
tymiseen sen tavanomaisuuden vuoksi. Raakakakuthan ovat jo vanha juttu. Je-
minan blogin menestys on kuitenkin yllättänyt minut, ja sen inspiroimana aloin 
pyöritellä ajatusta oman blogini perustamisesta.

Graduni on minulle myös mahdollisuus paneutua ajan kanssa omaan suunnit-
telijaidentiteettiini, urakehitykseeni sekä tulevaisuudensuunnitelmiini. Uskon, 
että blogin pitäminen tulee olemaan merkittävä askel oman urani kannalta.

1.2 Työn jaottelu ja rakenne

Opinnäytteeni jakautuu kahteen osaan; tutkimukselliseen osaan sekä produk-
tio-osaan. Työskentelen molempien parissa samanaikaisesti, ja viikoittain päivä-
kirjanomaisesti etenevä blogi antaa minulle vähitellen uutta tietoa. Opinnäyttee-
seeni rajatun 20 viikkoisen bloggausjakson päätteeksi teen yhteenvedon blogin 
tuloksista.

Opinnäytteeni pääpaino on produktio-osuudessa eli blogissa. Blogi tulee koostu-
maan 20 blogipäivityksestä, joissa esittelen tekemiäni kuoseja, omaa inspiraatio-
tani sekä luonnostelua erilaisin tekniikoin. Tuotan uutta materiaalia sekä nostan 
esille vanhoja töitäni, jotka syystä tai toisesta tuntuvat ajankohtaisilta.

Blogiin linkittyvät Instagram- ja Pinterest-tilit rakentuvat sähköisiksi kuosigal-
lerioiksi. Niihin kerään kaikki blogissa esittelemäni valmiit kuosit. Blogi koko-
naisuutena tulee olemaan jatkuvasti elävä ja kasvava sähköinen portfolio.

Kuva 2. Star Wars -lisenssillä H&M:llä tekemäni kuosi keväältä 2016

Kuosit täyttävät elämäni. Teen työkseni kuoseja, mutta nautin niiden teosta 
myös vapaa-ajallani. Näen kuoseja kaikkialla minne menen. 

Olen pohdiskellut,  miksi olen niin kiinnostunut juuri kuosisuunnittelusta, mut-
ta en yhtään niin paljon esimerkiksi kuvittamisesta tai julisteiden teosta? Olen 
tullut siihen tulokseen että kuosien jatkuvuus, toisto ja saumattomuus kiehtovat 
minua. Kuosit ovat niin kuin äärettömästi jatkuva avaruus tai miellyttävät pitkät 
kalsarit, joissa ei ole saumoja. Kuoseilla voin kertoa loppumattomia tarinoita, ja 
ne ovatkin never ending story. Myös kuosien käyttökohteet ovat loputtomia. Ju-
liste on vain juliste, mutta kuosi voi olla myös juliste.

Opinnäytetyössäni perustan blogin, jossa esittelen omaa tuotantoani sekä inspi-
raatiota ja prosesseja niiden takaa. Blogissa avaan laajasti aiheita, jotka kuosien 
kautta käsittelevät innoitusta, tarinankerrontaa, luonnostelua, erilaisia tekniikoi-
ta, tyylisuuntia sekä kaupallisuutta ja omaa ilmaisua kuosisuunnittelussa. Lop-
putuloksena esittelen blogin kaikkine sisältöineen sekä siihen liittyvää analyysiä 
blogin mahdollisuuksista kuosisuunnittelijan työskentelyn ja itsensä brändäyk-
sen apuvälineenä. Käsittelen työssäni brändäystä ja kartoitan suunnittelijaidenti-
teettiäni omaa brändiä rakennettaessa.
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Tutkimuksellinen osio käsittelee pääasiallisesti blogia ja brändäystä. Avaan blo-
gin prosessia ja analysoin sen tuomaa uutta tietoa ja sitä, kuinka blogin avulla 
olen onnistunut rakentamaan ympärilleni brändiä. Tutkimuksellisessa osiossa  
käsittelen myös sosiaalisen median mahdollisuuksia sekä mitä vaaroja on oman 
taiteellisen tuotannon avoimella esittelyllä internetissä. Tähän liittyen pohdin 
myös mm. kopiointia ja tekijänoikeuksia. Käsittelen lyhyesti aloittavan suunnit-
telijan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja työelämään siirryttäessä yrittäjänä, free-
lancesuunnittelijana tai in-house -suunnittelijana.

1.3 Tarkoitus ja tavoite

Opinnäytteen tarkoituksena on perustaa kuosisuunnittelijan blogi ja tarkastella 
sekä tutkia sen kehitystä, kasvua ja mahdollisuuksia. Samalla rakennan omaa 
suunnittelijaidentiteettiäni ja blogin avulla luon brändiä, josta tulevaisuudessa 
voisi olla etua esimerkiksi mahdollista yritystä perustettaessa. Käsittelemällä 
vanhaa tuotantoani ja luomalla uutta toivon löytäväni vastaukset kysymyksiin: 
kuka minä olen suunnittelijana ja mihin olen matkalla. Blogissa annan itselleni 
vapaat kädet, koska uskon sen edistävän kasvuani kuosisuunnittelijana. Blogi 
on alusta, jossa voin vapaasti kokeilla asioita ja uskon, että sieltä saamani tiedon 
ja kokemuksen pohjalta suunnittelijaidentiteettini vahvistuu ja sen seurauksena 
myös aihepiirit tulevat rajautumaan vahvistuneen suunnittelijaidentiteettini ym-
pärille.

Kirjallisessa osiossa analysoin blogin antamaa tietoa sen hyödyistä ja haitoista 
freelancekuosisuunnittelijan työssä. Avaan omaa taiteellista prosessiani sekä blo-
gin perustamisen prosessia ja ylläpitämistä. Pohdin brändäystä yleisellä tasolla ja 
kartoitan omaa brändiäni ja suunnittelijaidentiteettiäni osana sitä.

Opinnäytteeni tutkimuskysymys on: Voiko blogi toimia suunnittelijan itsensä 
brändäyksen, myynnin ja markkinoinnin apuvälineenä? Ja mitä on suunnitteli-
jan brändäys?

Opinnäytteeni taiteellisen osuuden eli blogin tavoitteena on tavoittaa mahdolli-
simman laaja-alainen lukijakunta ja tarjota heille inspiraatiota ja ideoita. Haluan 
myös jakaa tietoa kuosisuunnittelijan ammatista sekä in house -suunnittelijan 
että freelancesuunnittelijan näkökulmasta. Tavoitteenani on myös herättää mie-
lenkiintoa mahdollisissa asiakkaissa sekä synnyttää potentiaalinen uusi asiakas-
kunta yritysasiakkaiden lisäksi yksityisasiakkaista. Haluan esitellä kuosien mah-
dollisuuksia laajasti eri yhteyksissä ja mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Opinnäytteeni tutkimuksellinen osio on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muo-
toilun opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta myös alan opettajille. Työni voi olla 
aiherajauksen ja aikataulutuksen kannalta mielenkiintoinen myös työn ohessa 
opinnäytteensä tekevälle. 

Konkreettinen opinnäytteeni tulee olemaan kaksiosainen. Sähköinen blogini on 
luettavissa osoitteessa: 

http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/

Opinnäytteen tutkimuksellinen osio on oma kirjasensa. Kirjan liitteenä on muis-
titikku, josta löytyy opinnäytteeseeni liittyvä blogin sisältö. Taiteellista osiota 
eli blogia ja kirjallista osiota voidaan tarkastella samanaikaisesti ja niistä löytyy 
viitteitä toinen toisiinsa. Selkeämmän kokonaiskuvan työstä kuitenkin saa tutus-
tumalla ensiksi blogin sisältöön ja perehtymällä siihen liittyvään tutkimukseen 
jälkeenpäin.

Opinnäytteen liitteeksi teen kirjasen, jossa tekemäni kuosit pääsevät paperille 
tulostettuina paremmin oikeuksiinsa kuin tietokoneen näytöllä.

Kuva 3. Ensimmäisiä hahmotelmia 
opinnäytteen rakenteesta
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Vuonna 2008-2009 valmistuneiden mukaan 67% vastaajista koki, ettei koulu-
tus vastannut työelämää. Kolme yleisintä puutetta silloinkin olivat omat am-
mattialan käytännön taidot, liiketaloudelliset taidot ja yrittäjyystaidot. (Keijonen 
2014)

Siirtymiseni työelämään on ollut helppo tekemieni työharjoitteluiden ansiosta, 
mutta koen, että omalla kohdallani puutteellisiksi on jäänyt juuri liiketalouteen 
ja yrittäjyyteen liittyvät tiedot ja taidot. Tulevaisuudenhaaveeni kun on perustaa 
oma yritys. Aallossa käymäni yrittäjyyskurssi oli realistisuudessaan erittäin sil-
miäavaava ja omasta mielestäni yksi parhaista kursseista, mutta laajuudessaan ei 
kuitenkaan riittävä antamaan edes vähäisiä liiketaloudellisia valmiuksia. Se oli 
kurkistus alan karuun todellisuuteen yrittäjänä.

Työelämän kannalta merkittävin kurssi minulle Aalto-yliopistossa oli Pattern 
Lab. Vuoden kestävä kurssikokonaisuus oli ryhmän kanssa toteutettava freelan-
cekuosisuunnittelijan työhön opastava projekti, joka sisälsi konseptin sekä ku-
osimalliston suunnittelun, markkinoinnin ja myynnin. Kurssi oli riittävän laaja 
esittelemään freelancekuosisuunnittelijan työn kokonaisuudessaan. Pattern La-
bin aikana varmistuin siitä, että haluan tehdä työkseni kuoseja, mutta kurssin 
jälkeen en ollut enää yhtään varma, olisiko freelancekuosisuunnittelu minua var-
ten. 

1.3.2 Aloittavan suunnittelijan vaihtoehdot ja mahdollisuudet

Opiskeluaikojen ahdistus ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat ainakin toistaisek-
si takanapäin ja koen olevani erittäin onnekas, kun olen saanut vakituisen työ-
paikan jo ennen valmistumistani. Kuosisuunnitteluassistentin työ H&M:llä on 
todennäköisesti vain välipysäkki urallani ja sen turvin minulla on mahdollisuus 
turvatusti suunnitella uraani eteenpäin.

Työharjoitteluni Tukholmassa H&M:n pääkonttorilla avasi minulle ovet työelä-
mään. En kuitenkaan koskaan suunnitellut tai haaveillut muuttavani pois Suo-
mesta töiden takia. Optimistisesti olen aina ajatellut, että tulisin saamaan työ-
paikan Suomesta. Olen kuitenkin alkanut hahmottamaan, että työllisyystilanne 
Suomessa on alallani todella huono, miltei olematon. Ammattibarometrin syys-
kuussa 2016 tehdyn arvion mukaan Suomessa työttömien ja lomautettujen tuo-
te- ja vaatesuunnittelijoiden määrä oli 823. Avoimien työpaikkojen määrä keski-
määrin kuukauden aikana oli 7,33. Kilpailu työpaikoista on kovaa ja hakijoita on 
liikaa suhteessa työpaikkojen määrään lähes koko Suomessa. (www.ammattibaro-
metri.com)

Jos työpaikkaa ei valmistumisen jälkeen Suomesta löydy, jää vaihtoehdoiksi free-
lancesuunnittelijana työskenteleminen, yrittäjyys, uudelleenkouluttautuminen 
tai työttömyys. Osa päätyy töihin ulkomaille, joko omasta halustaan tai tilan-
teensa pakottamina.

Kuosisuunnittelijan blogin mahdollisuudet ovat sovellettavissa myös muiden 
taiteellisten alojen tekijöille. Kuosisuunnittelijan myynnin ja markkinoinnin apu-
välineistä löytyy vain vähän tietoa. Kilpailu on alalla kovaa ja menestyksen sa-
laisuuksia ei haluta jakaa. Omalla kohdallani haluan tehdä omista prosesseista-
ni näkyviä ja kuoseistani henkilökohtaisten tarinoiden kautta mielenkiintoisia. 
Opinnäytteen tarkoitus on tuoda uutta avointa ajattelumaailmaa kuosisuunnit-
teluun ja innostaa ja rohkaista lukijaa jakamaan omat tarinansa.

Opinnäyte käsittelee myös omaa henkilökohtaista luomisprosessiani ja kehi-
tystäni suunnittelijana. Päiväkirjamainen pohdinta blogissa avaa lukijalle erään 
kuosisuunnittelijan tarinan.

Astuminen omalle epämukavuusalueelle ottamalla haltuun sosiaalinen media 
on henkilökohtainen haaste ja tavoite, mutta toivon saavani myös arvokasta tie-
toa jaettavaksi muotoilijakollegoilleni sen loputtomista mahdollisuuksista esi-
merkiksi itsensä työllistämisen apuvälineenä. Blogin perustamisessa haasteena 
oli myös päästä yli kirjoittamisen pelostani.

1.3.1 Koulusta työelämään

Haluan blogissani ja opinnäytetyössäni kertoa omista kokemuksistani siirtyes-
säni koulumaailmasta työelämään ja mitkä ovat olleet omalla urallani tärkeitä 
virstanpylväitä ammattitaitoa rakentaessani. Koen tärkeänä jakaa realistista ku-
vaa opinnoista ja työelämästä alasta kiinnostuneille. Epävarmuus ja alan kyseen-
alaistaminen ovat kulkeneet ajatuksissani läpi opintojen pohtiessani alavalintaa-
ni, opintojani, työelämää ja sinne siirtymistä.
 
Tutustuin vuosina 2001-2014 Aallossa tehtyihin alumni-tutkimuksiin ja niiden 
perusteella voidaan todeta, että vaihto-opintojen ja työharjoittelun merkitys 
työllistymisen kannalta koettiin erittäin tärkeänä ja ne tulisi alumnien mielestä 
sisällyttää tutkintoon. Harjoittelun kautta ammatillisen osaamisen kehittyminen, 
ammatillisen suuntautumisen selkeytyminen, ammatillisen identiteetin ja itse-
tunnon vahvistuminen, omalle alalle työllistyminen, verkostojen luominen sekä 
omien mahdollisuuksien laajentuminen työmarkkinoilla olivat valtaosan kyse-
lyyn vastanneiden mielestä erittäin tärkeitä asioita. (Keijonen 2014)

Työharjoittelut ovat olleet omalla kohdallani ratkaisevia tekijöitä työllistymise-
ni kannalta. Niiden kautta olen oppinut työskentelemään ammatin yleiskäytän-
töjä noudatellen ja olen oppinut kanavoimaan luovuuteni kaupalliseen työhön 
soveltuvaan muotoon. 

Alumini-kyselyihin vastannet olivat selkeästi sitä mieltä, että heidän opinton-
sa eivät antaneet realistista kuvaa työelämästä. Vuoden 2014 tutkimuksessa 52% 
oli sitä mieltä, että heiltä puuttui työelämässä vaadittavia taitoja valmistumisen 
jälkeen. 20% koki taitonsa riittäviksi ja 28% ei osannut sanoa mitään.  Markki-
nointi, liiketalous, neuvottelutaidot sekä yrittäjyysosaaminen koettiin puutteel-
lisimmiksi. 



14 15

Huomioon on myös otettava se, mitä tapahtuu, jos uutta toimeksiantoa ei tule-
kaan. Säännöllisen ja vakaan elannon saavuttaminen freelancekuosisuunnitteli-
jana vaatii siis moniosaamista ja kovaa työtä tai yhteistyökumppaneita, esimer-
kiksi myynneistä ja markkinoinneista huolehtivaa agenttia. 

Freelancekuosisuunnittelijalle mielekäs ja kannattava vaihtoehto voi olla osuus-
kunta. Osuuskunnan jäsenet työskentelevät kuosien parissa enemmän tai vä-
hemmän itsenäisesti, mutta myynti ja markkinointi toteutetaan ryhmänä, jolloin 
se vähentää kuormitusta yksittäisen suunnittelijan osalta. Suomen ehkä tunne-
tuin ammattimaisesti toimiva osuuskunta on nimeltään Studio Kelkka. Vuonna 
2010 perustettu Kelkka on toimialallaan menestynyt hyvin. Tietojeni mukaan 
se työllistää tällä hetkellä täysipäiväisesti kuitenkin vain muutaman henkilön. 
Muita kuosiosuuskuntia Suomessa on esimerkiksi Studio Hilla sekä Studio Pulla. 
Heidän työllistymisestään minulla ei ole tietoa.

H&M:n rekrytoija Maria Olofin mukaan tilanne on täysin päinvastainen naa-
purimaassamme Ruotsissa. Vaikka H&M palkkaisi kaikki Ruotsissa valmistuvat 
vaate- ja kuosisuunnittelijat, he eivät siltikään riittäisi H&M:n tarpeisiin ja siksi 
H&M palkkaakin jatkuvasti työntekijöitä muista maista – esimerkiksi Suomesta, 
kertoo Olof.
Olenkin ihmetellyt miksi Suomessa koulutetaan niin paljon muotoilijoita ja tai-
teen maistereita, kun maassamme ei ole riittävästi työpaikkoja kaikille. Asia tu-
likin ajankohtaiseksi opinnäytettä tehdessäni, kun Lahden ammattikorkeakoulu 
ilmoitti, ettei se ota enää uusia opiskelijoita muoti- ja vaatesuunnittelun (eikä 
korumuotoilun) pääaineeseen. Muoti ja -vaatetusalan pääaineista luopumisen 
taustalla on LAMK:in tiedotteen mukaan se, että koulutusta on tarjolla useissa 
ammattikorkeakouluissa sekä Aalto-yliopistossa. (www.lamk.fi)

Työttömyys ajaa helposti suunnittelijat freelancesuunnittelijoiksi tai pakkoyrittä-
jiksi. Freelancesuunnittelijan työ tarkoittaa sitä, että suunnittelijalla on samanai-
kaisesti useampia työnantajia, pätkätöitä ja projektikokonaisuuksia. Yhteiskun-
tamme ja yritysten taloustilanteen vuoksi muotoilun kenttä on muuttumassa. 
Muutosten seurauksena yritykset ulkoistavat työtehtäviä ja freelancekuosisuun-
nittelijoiden käyttö on yleistymässä. (Perttula, Ornamo 2013)

Freelance-suunnittelijoiden käytöllä vältytään työnantajaa velvoittavilta mak-
suilta ja sitovilta työsopimuksilta. Freelancereiden käyttö liittyy myös siihen, 
että yritykset haluavat suunnittelijoiltaan vaihtuvaa kädenjälkeä. Pienemmillä 
yrityksillä taasen ei ole tarvetta tai mahdollisuutta palkata kokopäiväistä suun-
nittelijaa ja näin ollen he eivät haluta palkata vakituisia suunnittelijoita. Tämä 
tarkoittaa sitä, että viimeisetkin olemassa olevat in house -suunnittelijan paikat 
ovat katoamassa. Työelämän murros heijastui esimerkiksi SOK:hon, joka irti-
sanoi vakituiset vaatesuunnittelijat ja tarjosi heille freelancepuitesopimuksen. 
(Perttula, Ornamo 2013)

Freelance kuosisuunnittelija Teija Purasen mukaan myös freelancerin työnkuva 
on muuttunut. Freelancerin on tarjottava tuotantoon valmista digitaalista mate-
riaalia, kun vielä kymmenen vuotta sitten käsin tehtyjen luonnosten myyminen 
oli tavallista ja digitalisointi tapahtui yrityksissä. Puranen painottaa digitaalisen 
osaamisen hallitsemista freelancetyön edellytyksenä.

Freelancerin työ mielletään vapaaksi, mutta se vaatii hyvää paineensietokykyä, 
koska läsnä on jatkuva epävarmuuden tunne toimeksiantojen jatkuvuudesta ja 
sitä kautta huoli taloudesta. (Perttula, Ornamo 2013)

Pattern Lab -kurssista oppimani lisäksi olen tehnyt joitakin kuositoimeksiantoja 
freelancerina ja olen kohdannut freelancerin työn vaikeudet.

Kuosien teko onnistuu kotioloissa. Se on helppoa, luovaa ja kivaa, mutta toi-
meksiantojen saaminen ja käytännön asioiden hoitaminen vaatii paljon muu-
takin kuin vain hyviä kuoseja. Taiteellisen osaamisen lisäksi tarvitaan markki-
nointi-, liiketalous-, ja neuvottelutaitoja sekä yritysosaamista. Esimerkiksi itsensä 
hinnoittelu ja sopimusten tekeminen on erittäin haastavaa. Freelancekuosisuun-
nittelijan työssä tärkeää ovat myös kontaktit ja tunnettavuus. 

Kuva 4. Työllistymisen näkymät.
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Suomessa freelancekuosisuunnittelijana itsensä täysipäiväisesti työllistäminen 
ei ole helppoa. Monelle se onkin varmasti osa-aikatyötä tai mukava harrastus 
päivätyön tai toisen osa-aikatyön ohella.

Kuosisuunnittelualan vaikea tilanne ja jatkuva muutos ovatkin herättäneet mi-
nut ajattelemaan ja kyseenalaistamaan alan perinteisiä käytäntöjä ja näin ollen 
innoittaneet etsimään ja löytämään uusia keinoja ammatinharjoittamiseen blo-
gin ja sosiaalisen median avulla. Tulevaisuuden tavoitteeni on täysipäiväisesti 
työllistää itseni itsenäisellä kuosisuunnittelulla ja siihen liittyvällä taloudellisesti 
kannattavalla yrittäjyydellä.

1.4 Työtapa ja menetelmät 

1.4.1 Practise based -research

Pirkko Anttilan teoksien pohjalta tiivistän taiteellisen tutkimuksen määritelmän 
luovan prosessin näkyväksi tekemiseksi ja näin ollen uuden tiedon luomiseksi.

On olemassa kaksi käytännön työhön perustuvaa tutkimusmenetelmää. Prac-
tice-based research sekä practise-led research, jotka usein menevät sekaisin. Itsel-
leni parhaiten soveltuvaa menetelmää valittaessa minun tuli ensiksi ymmärtää, 
mitä nämä tutkimusmenetelmät pitävät sisällään.

Practise-led -tutkimusmenetelmässä itse taiteellinen työ on tapa kerätä uutta 
tietoa ja säilöä se esineen tai teoksen muotoon. Jos tuote tai teos on omalla ken-
tällään uusi ja omaperäinen, on tutkimuksen tuottama tieto relevanttia. Practise 
led –tutkimusmenetelmässä tekijä ja hänen työnsä ovat keskeisessä osassa tutki-
musta tehdessä. (Candy 2006)

Practise-based -tutkimusmetodissa puolestaan itse tekeminen ja prosessi ovat 
tutkimuksen kohteina. Practise-based on käytännön kautta löydettyä uutta tie-
toa, joka johtaa ensisijaisesti uuteen ymmärtämiseen jostakin prosessista. Se on 
kokemukseen perustuvaa tutkimusta sekä ammattitaidon kehittämistä käytän-
nön työn kautta. (Candy 2006)

Practise-led ja practise-based -tutkimusmetodien ero on kuitenkin häilyvä, ja 
omaan opinnäytetyöhöni kummatkin sopivat. Kallistuin kuitenkin practise-ba-
sed -tutkimusmenetelmän kannalle, koska siinä fokuksena on prosessi ja sen 
kehitys sekä olennaisena osana prosessin dokumentointi ja sen analysoiminen. 
(Anttila 2006, Mäkelä 2009)

1.4.2 Blogien kartoitus

Internetin ja sosiaalisen median käyttäminen on juurtunut kulttuuriimme ja on 
myös ottanut jalansijaa luovien alojen kentällä. Sähköiset portfoliot ovat syrjäyt-
täneet painetut jo aikoja sitten ja omien töiden esille tuominen on leviämässä 
myös sosiaaliseen mediaan. Ajankohtaisuus ja hetkessä oleminen ovat kilpailu-
valtti myös luovilla aloilla. Tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, joten kilpailu 

on kovaa ja itsensä esiin tuomiseen tulee panostaa, jos haluaa erottua markkinoil-
la. Blogit ovat yksi tehokas kanava sosiaalisen median verkostossa tuoda omaa 
osaamistaan esiin.

Aluksi syvennyin blogien maailmaan perusteista lähtien. Mikä on blogi? Mikä 
on niiden historia? Kuinka ne ovat kehittyneet ja mikä on niiden rooli nykypäivä-
nä? Näin opin ymmärtämään blogien maailmaa, koska tietoni blogeista oli aloit-
taessani lähes olematonta. Tiesin kyllä mitä blogi tarkoittaa, mutta en ikinä ollut 
lukenut tai seurannut sellaista.

Jeminan blogiesimerkin avulla ymmärsin, kuinka valtava mahdollisuus blo-
geissa piilee. Haastattelin Jeminaa, koska halusin tietää kuinka hänen bloginsa 
oli edennyt sekä kyselin neuvoja blogin perustamiseen. Kyselin hänen työskente-
lytavoistaan ja motiiveistaan. Mikä ajaa hänet bloggaamaan ja miten hän valitsee 
aiheensa? Kyselin sattuman ja ajankohtaisuuden merkitystä aihevalintoihin sekä 
sitä, miten hän kokee blogin merkitykselliseksi itselleen ja lukijoilleen. Jeminan 
inspiroimana sain rohkeuden ja alkusysäyksen oman blogini perustamiselle.

Toiseksi haastateltavakseni valitsin Teija Purasen, printtisuunnittelijan ja tai-
teilijan. Hän esittelee omia, jo myytyjä töitään sähköisen portfolion muodossa 
nettisivuillaan sekä Instagram-kuvapalvelun kautta. Halusin ymmärtää hänen 
työskentelytapojaan ja kuinka hän on brändännyt itseään ja edennyt urallaan. 
Halusin keskustella taiteellisen materiaalin jakamisesta internetissä sekä sitä 
mahdollisesti seuraavasta kopioimisesta sekä tekijänoikeudellisista kysymyksis-
tä.

Bloggareiden lisäksi olisin halunnut haastatella taiteilija Teemu Keisteriä, mutta 
hän oli liian kiireinen omien projektiensa kanssa. Hänen voimakas neonvärinen 
ukkelimaailma on mielestäni mielenkiintoinen esimerkki hyvästä brändistä, joka 
on kasvanut pienestä yritystoiminnasta ihmisten tuntemaksi taiteellis-kaupalli-
seksi brändiksi. Tutustuin Keisterin uraan pintapuolisesti hänestä tehtyjä lehtiar-
tikkeleita lukien.

Tein kartoitusta omaani vastaavista kuosisuunnittelijoiden blogeista, mutta en 
löytänyt vastaavia. Blogissani poikkeuksellista on, että esittelen siellä kuoseja, 
joita en ole vielä myynyt ja että kirjoittamalla pohjustan kuosin syntyä ja tari-
naa sen takaa. Instagramissa sen sijaan löytyy lukemattomia kuosisuunnittelijoi-
den tilejä, joissa suunnittelijat esittelevät kuoseja, luonnoksia sekä inspiraatiota. 
En kuitenkaan koe, että Instagram-tilien päivittäjät olisivat bloggareita, koska 
Instagram perustuu pääosin pelkästään kuvien jakamiseen. En halunnut aloit-
taa seuraamaan muita blogeja liian tiiviisti. Halusin luoda oman blogini omaa 
intuitiotani kuunnellen saamatta liikaa vaikutteita vastaavanlaisista blogeista. 
Omalla kohdallani olen todennut, että tietämättömyys on avaimeni tuoreeseen 
näkökulmaan.
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Teija on omassa markkinoinnissaan, some-näkyvyydessään ja keskeneräisten ku-
osien esittelyssä varovainen. Teijan haastattelu herätti minussa ajatuksen: olenko 
ollut omassa blogissani ja brändin rakennuksessa liiankin rohkea tai huolima-
ton? Teija kuitenkin painotti haastattelun lopuksi, että eri tyylejä, tapoja ja ta-
voitteita on monenlaisia ja se mikä on hänelle toimiva ei välttämättä ole toimiva 
muille. Teijan haastattelu työni loppuvaiheessa oli siinä mielessä hyvä, että jos 
olisin haastatellut häntä aluksi, olisin todennäköisesti alitajuisesti saattanut läh-
teä samantapaiseen varovaiseen some-näkyvyyteen kuin Teija. 

Teijan haastattelu herätti minussa mielenkiinnon saada muidenkin suunnit-
telijoiden näkökulmia, mutta koska haastattelu sijoittui opinnäytetyöprosessin 
loppuun, oli muiden haastattelijoiden mukaan ottaminen aikataulullisesti mah-
dotonta.  

1.4.3 Haastattelut

1.4.3.1 Jemina Laukkanen

Haastattelin parasta ystävääni Jeminaa, Raikasta menoa – ruuan ja treenin voi-
malla -blogin perustajaa, jolta sain inspiraation oman blogini perustamiselle. 
Haastattelun perusteella sain jonkinlaisen yleiskuvan bloggauksesta ja mitä voi-
sin odottaa omalta blogiltani. Jeminaa haastattelemalla ymmärsin, kuinka blo-
gien kautta tehtyjen molempia osapuolia hyödyttävien yritysyhteistöiden avulla 
voi myös tienata tai ainakin saada ilmaisia tuotteita. Instagramissa hashtageja 
käyttämällä voi herättää yritysten huomion ja näin saada aikaiseksi uusia yritys-
yhteistöitä ja kontakteja. Jeminan motiivi blogin pitämiselle on samankaltainen 
kuin omani. Hän haluaa jakaa omaa hyvää oloaan muille ihan niin kuin minäkin 
haluan jakaa omia mielenmaisemiani kuosieni kautta. Jemina on kokenut, että 
positiivisuus ja oman persoonallisuutensa esiin tuominen kiinnostavat lukijoita. 
Valokuvat, joissa esiintyy ihminen, keräävät Jeminan mukaan eniten klikkauk-
sia. Blogiin linkittyvien Facebook- ja Instagram-sivustojen kautta ihmiset löytä-
vät blogisivustolle. Jeminan vuoden vanha blogi on kasvattanut kuukausittaiset 
lukijamäärät puolella vuoden aikana ja hän on päässyt ns. blogipiireihin, mikä 
tarkoittaa sitä että kutsuja tulee ruokabloggareiden workshoppeihin, iltoihin ja 
kilpailuihin. Yritysten järjestämät tapahtumat tuovat yrityksille näkyvyyttä so-
siaalisessa mediassa bloggarien kirjoittaessa ja julkaistessa kuvia tapahtumasta. 
Tapahtumista bloggarien saamat tuotelahjat päätyvät todennäköisesti myös blo-
giin ja näin ollen yritykset saavat vielä vähän lisää mainostusta.
 

1.4.3.2 Teija Puranen

Valitsin toiseksi haastateltavakseni kuosisuunnittelija Teija Purasen, joka on teh-
nyt yhteistyötä mm. Marimekon kanssa. Teija kertoo suunnittelijatarinaansa pää-
sääntöisesti Instagramin kautta ja tärkein väylä saada tietoa hänen töistään ovat 
hänen kotisivunsa. Teijan tyyli tehdä kuoseja on irrotteleva ja inspiroiva niin kuin 
hän itsekin kuvailee. Kiinnostavaa hänen työskentelyssään on taiteellisten töi-
den myyminen kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Ensitapaaminen Teijan kanssa 
tapahtui Pattern Lab –kurssin yhteydessä ja hänen työnsä tekivät minuun suuren 
vaikutuksen. Ne todella inspiroivat ja innoittivat minua kuosisuunnittelu-uralle. 
Teijan mukaan hänen tärkein ”tuotteensa” onkin inspiroiminen, jota hän tarjoaa 
asiakkaille käsintehtyjen ja näyttävien kuosien muodossa.

Oli todella mielenkiintoista saada tietää hänen uransa kehittymisestä ja siihen 
vaikuttaneista tekijöistä sekä Teijan ajatuksia brändäyksestä ja itsensä markki-
noinnista. Teijan aktiiviset some-työkalut ovat Instagram ja sähköinen portfolio, 
jotka ovat kuosisuunnittelijoiden yleisimmin käyttämät välineet. Itse halusin 
edellämainittujen lisäksi lähteä etsimään jotain muuta. Kuva 5. Jeminan raakakakkukahvila kotona Haagassa, 

ravintolapäivänä 21.2.2016
Kuva 6. Teija Puranen kotonaan Tjudan pedagogiossa, 
Konstrundanin avoimien ovien päivällä 12.9.2013
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1.4.4 Kirjallisuus
 
Haastatteluiden, blogien ja sosiaalisen median seuraamisen lisäksi kaipasin kir-
jallisuutta. Koska kärsin lievästä lukihäiriöstä ja erityisesti lukeminen on minulle 
vaikeaa ja erittäin hidasta, halusin rajata kirjallisuuden huolellisesti vastaamaan 
graduni tarpeita. Myös Ruotsissa työskentely rajoitti kirjallisuuden saamista ja 
hyödynsinkin työssäni paljon verkkoartikkeleita.

Marc Eckon teos, Unlabel, selling you without selling out johdatteli minut brän-
däyksen alkulähteille. Kirja teki minuun suuren vaikutuksen ja Eckon ajatukset 
olivat hyvin samankaltaisia kuin omani. Kirja antoi hyvää rakennetta työlleni ja 
se herätti minussa kysymyksiä omaa brändiä luodessani ja sitä ymmärtääkseni.

Paula Puikko-Laakson YAMK:n opinnäyte Taiteilijaelämää: myynti, markki-
nointi ja media –luovan tuottajan palvelukonsepti (kandityö) vuodelta 2016 antoi 
minulle lisää tietoa brändäyksestä ja tuotteistuksesta ja siitä, kuinka markkinoin-
ti on välttämätön osa taiteilijuutta.

Antti Innasen ja Jukka Jäskeen Brändin suoja -kirjasta sain lakia opiskelevan 
veljeni avustuksella tietoa, kuinka suojata brändiäni ja kuosejani. 

Luin myös Tove Janssonin elämänkerran. Tarinankerronta ja taiteellisen tuo-
tannon kasvattaminen kaupallisiksi tuotteiksi ovat mielestäni tavoittelemisen 
arvoisia asioita. Toven Muumit ovat Suomen mittakaavassa merkityksellinen ja 
hyvä esimerkki onnistuneesta brändistä, vaikka Tove ei sitä lähtökohtaisesti vält-
tämättä tavoitellutkaan. Ja ehkä juuri sen takia se onkin niin mainio.

Linda Candyn raportista löysin tarvitsemani tiedon practise led –research ja 
practise based tutkimusmenetelmistä. Luin myös Petra Haikosen ja Laura Merzin 
opinnäytteitä, jossa menetelminä oltiin käytetty practice-based -research ja prac-
tise led -research menetelmiä.

Terhi Isokuortin työ oli minulle mielenkiintoinen sen päiväkirjamaisen kerron-
nan vuoksi. Se myös herätti minut ajattelemaan tarkemmin omaa luovaa proses-
siani.

Laura Merzin opinnäytetyössä mielenkiintoista oli kuosisuunnitteluun liittyviä 
kopiokohuja käsittelevä kappale, koska itsekin käsittelen työssäni kopiointia. 

Edellisten vuosien opinnäytteistä oli hyötyä myös kirjallisen osion rakennetta 
ja laajuutta tehdessäni. Luin Hanna-Kaisa Korolaisen opinnäytteen Inspiraation 
Arkeologia, joka vastasi pitkälle omaa näkemystäni kuosisuunnittelun visuaali-
sista prosesseista. Hanna-Kaisan työ oli miellyttävä ja selkeälukuinen, joten käy-
tin sitä apunani oman opinnäytteeni rakennetta tehdessä.

Jacquie Wilsonin Handbook of textile design - Principles, processes and prac-
tice on hyvä perusopus ja apuväline kuosisuunnittelijan työssä ja sitä selailin teh-
dessäni uusia kuoseja.

Kuva 7. 
Kuvia minua inspiroineista kirjoista
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 2.1 Mikä on blogi?

Blogi on verkkosivusto, johon päivitetään sisältöä esimerkiksi kuvia, videoita, 
ääntä tai tekstiä. Blogissa uusin julkaisu on yleensä ensimmäisenä sivun ylä-

reunassa ja vanhemmat päivitykset löytyvät kronologisessa järjestyksessä. Blo-
gin lukijoilla on mahdollisuus kommentoida blogitekstejä. Aihepiirit voivat olla 
mitä vain politiikan, pirtelöreseptien tai vaikkapa lintubongauksen väliltä. Blogi 
eroaa muista www-sivuista siinä, että se sisältää yleensä ylläpitäjänsä henkilö-
kohtaisen näkökulman. Blogi voi olla yksityisihmisen julkinen päiväkirja, mutta 
myös yrityksen työkalu. (Wikipedia)

Ensimmäiset Suomalaiset blogit perustettiin yli kymmenen vuotta sitten, ja suu-
rin uutuusarvo onkin jo kadonnut niiden ympäriltä. Manifeston blogibarometri 
2016 -selvityksen mukaan blogien seuraajamäärät ovat kuitenkin kasvussa edel-
leen. (Blogibarometri 2016)

Bloggaus voi olla ammatti, ja sillä voi täysin tai osittain elättää itsensä. Blogien 
avulla tienaaminen perustuu suuriin lukijamääriin ja sitä kautta yritysten kaut-
ta tehtyihin yhteistyöprojekteihin. Yritykset käyttävät blogien näkyvyyttä oman 
yrityksensä mainostamisessa, ja bloggari saa tästä korvaukseksi joko rahaa tai 
tuotelahjoja. (Maksimainen 2014)

2.2 Oma blogini -The story of my kuosi

Ajatus oman blogin perustamisesta oli pyörinyt mielessäni pidemmän aikaa. Mi-
nulla oli tunne, että halusin purkaa ja käsitellä omaa taiteellisuuttani jotenkin. 

Alkuperäinen ajatus oli, että blogi olisi työn ohessa oleva harrastus, mutta ke-
sän 2016 aikana se muotoutui opinnäyteaiheekseni.

Olin epävarma, saisinko bloggaukseen liittyvän aiheeni läpi koulun puolesta, 
koska samantyylistä opinnäytettä en tiedä kenenkään tehneen osastollamme ai-
kaisemmin. Sain aiheen läpi ja opinnäytteen tekeminen ei enää tuntunut pelotta-
valta ja ahdistavalta asialta, vaan oli hetkessä muuttunut innostavaksi, inspiroi-
vaksi ja motivoivaksi projektiksi.

2.2.1 Nimi, logo ja ulkoasu

Blogin nimi ja logo syntyivät spontaanisti eräänä iltana, kun en saanut unta. Tai-
pumukseni tarttua aina ensimmäiseen ideaan tuntui ja tuntuu edelleen hyvältä. 

Nimi The story of my kuosi kertoo siitä, kuinka haluan kuosisuunnittelijan nä-
kökulmasta jakaa tarinoita sekä kuosieni takaa että omalta uraltani. Tarinallisuus 
on tärkeä ja tunnistettava osa omaa tyyliäni. Sana kuosi vastaa englannin sanaa 
pattern eli toistuva kuvio. Englannin- ja suomenkielen sekoittaminen nimessä 
tekee nimestä omaperäisen.

Slogan ”Kuoseja, tarinoita ja pari kissaa” kertoo tiivistetysti blogini sisällöstä. 
Kahden kuukauden bloggaamisen jälkeen vaihdoin sloganin englanninkieliseen 
versioon ”Prints, stories and few cats”. Kissat ovat elämäni suuri rakkaus ja niistä 
saan pohjattomasti energiaa ja inspiraatiota. Monet kuosini linkittyvätkin jollain 
tapaa kissoihin. 

The story of my kuosi -nimestä muodostuva logo koostuu käsin piirretystä 
kaunokirjoituksesta yhdistettynä palikkamaiseen tikkukirjoitukseen. Ajatukse-
na on, että paksut kirjaimet on mahdollista täyttää kuosilla käytettäessä muissa 
yhteyksissä, esimerkiksi käyntikorteissa. Logo on elänyt ja kehittynyt prosessin 
aikana ja tulee varmasti kehittymään vielä tulevaisuudessakin. 

II

BLOGI

”Either write something worth reading 

      or do something worth writing.”
Benjamin Franklin

Kuva 8. Luonnos kuosista Tampere
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The story of my kuosi -nimeä ei ole rekisteröity missään päin maailmaa. Sana 
Kuosi on rekisteröity Tampereella. Kuosi on Tamperelainen skeittilautoja ja 
-vaatteita valmistava yritys. En kuitenkaan koe, että tuotteemme kilpailevat kes-
kenään, joten nimeni rekisteröimisessä ei pitäisi olla ongelmaa. Nimen rekisteröi-
minen ja sen prosessi rajautui gradutyön ulkopuolelle. Nimen rekisteröiminen 
on kuitenkin asia, jonka haluan hoitaa myöhemmin.

Kun olin päättänyt blogin nimen, aloin miettiä blogin ulkoasua. Käytettävyys ja 
selkeys olivat minulle ensisijaisen tärkeitä. Päätin, että blogipohja tulee olemaan 
mustavalkoinen, jotta värikkäät päivitykseni ja kuosit pääsevät mahdollisimman 
hyvin oikeuksiinsa. Blogin nimi ja logo ovat isolla blogin yläreunassa kuvaruu-
dun keskellä. Blogin päivityksistä uusin on sivun yläreunassa logon alapuolella 
ja samassa kuussa julkaistut tekstit löytyvät sen alapuolelta. Vanhemmat pos-
taukset löytyvät sivupalkin blogikirjastosta. Sivupalkista löytyy myös kuva ja 
erittäin lyhyt esittelyteksti itsestäni, sähköpostiosoitteeni sekä painikkeet, jotka 
ovat linkkejä Facebook- sekä Instagram-sivuille. Blogisivustoltani löytyy esitte-
lysivu, jossa esittelen itseni. Valitsin esittelykuvakseni kuvan, jossa olen Alfa-kis-
san kanssa. Kuva kuvastaa hyvin kissanaisen imagoani.

Sivuston ulkoasu on muotoutunut graduprosessin aikana koko ajan paremmak-
si, mutta silti on vielä asioita, jotka haluaisin tehdä toisin. Haluaisin saada logon 
ja blogin ulkoasun kehitykseen graafisen suunnittelijan apua, mutta graafisen ul-
koasun viimeistely rajautui pois opinnäytteen sisällöstä ja tulee todennäköisesti 
tapahtumaan gradun ulkopuolella. Aikataulusyistä en paneutunut syvällisem-
min graafiseen ulkonäköön vaan keskityin sen sijaan blogin päivittämiseen ja sen 
eteenpäin viemiseen.

2.2.2 Blogipohja

Blogipohjan valitsemiseen haastattelin tuttavieni käyttökokemuksia eri blogi-
pohjista. Wordpress ja Blogger tuntuivat olevan käytetyimmät. Minulle ensisijai-
sen tärkeää oli, että pystyn itse helposti ylläpitämään blogia. Se ei valitettavasti 
toteutunut Wordpressiä kokeillessani, joten päädyin Bloggeriin.

Blogipohjan personoiminen myös Bloggerissa osoittautui omille taidoilleni yl-
lättävän haastavaksi ja aikaa vieväksi blogini yksinkertaisesta ulkoasusta huoli-
matta. Päätin, etten tuhlaa enempää omaa energiaani tähän ja pyysin ulkopuolis-
ta apua. Ongelmat korjaantuivat helposti osaavan ihmisen käsissä.

Yhteistyö ja ulkopuolinen apu ovat joskus välttämättömiä tehokkaan työn 
etenemisen kannalta niillä osa-alueilla, jotka eivät sisälly omaan ammattitaitoon. 
Myönnyin siihen, ettei kaikessa tarvitse olla itse hyvä.

Kun blogipohja oli valmis, oli aika tehdä ensimmäinen postaus. Ensimmäisen 
postauksen paine yhdessä blogipohjan luomisen ongelmien kanssa viivästytti 
blogin avaamista. Paineen ja häpeän tunteesta oli päästävä eroon, jos haluaisi 
alkaa bloggariksi. Pitkään mietin, mikä olisi riittävän hieno ja räjähtävä aloitus 
blogille, kunnes päätin, että ensimmäinen päivitys tulee olemaan yksinkertaises-
ti esittely itsestäni. 

2.2.3 Kieli

Blogin kielen valitseminen oli alusta asti hankalaa. Mietin sekä suomeksi että 
englanniksi kirjoittamista, mutta päädyin kuitenkin kirjoittamaan suomeksi. En 
koe olevani erityisen hyvä tai nopea kirjoittaja, enkä todellakaan ole hyvä kirjoit-
tamaan englanniksi. Ajan rajallisuuden ohjaamana valitsin siis blogikielekseni 
suomen.

Kuukauden bloggaamisen jälkeen aloin kuitenkin epäröidä. Ohjaavien opet-
tajien sekä tuttujen kommentit blogin kielestä saivat minut ajattelemaan asiaa 
uudestaan. Koska blogin tarkoitus oli saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä, 
seuraajia ja lukijoita oli tietenkin ilmiselvää, että kielen tulisi olla englanti. Pro-
jektin puolivälissä vaihdoin kielen englanniksi ja päätös osoittautui oikeaksi. Lu-
kijoiden määrä kasvoi noin puolella. Vaikka lopputuloksen kannalta kielen vaih-
dos onkin hieman sekava koen kuitenkin, että suomeksi aloittaminen oli hyvä 
ratkaisu  , koska silloin aloittamisen kynnys ei ollut niin korkea.

Kuva 8. Logon kehittyminen
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Opinnäytteeni sisältöön kuuluvat blogipostaukset

15.10.2016-18.3.2017

1. Introduction
2. Kyklooppi

3. Kissojen syyshäät
4. May the force be with you

5. Taikatalvi
6. Leopardiperhe

7. Kissa Kippurahäntä
8. Capri

9. Nordic darkness & Lilla huset
10. Mistä puput tulee?

11. Tampere
12. Oh deer!

13. New year´s prints and promises
14. Cats gone wild
15. The wild swans

16. BFF
17. Paradise
18. Phoenix

19. Helmi-Pippuri
20. Judgement day

2.2.4 Blogin sisältö

Projektin alussa listasin noin 20 aihetta, joista haluaisin kertoa. Lista kuitenkin 
muovautui koko prosessin ajan. Postausta tehdessäni minulla yleensä on selkeä 
idea seuraavasta postattavasta aiheesta. Joskus kuitenkin käy niin, että aihe kor-
vautuu viime hetkellä jollain muulla aiheella, mikä juuri sillä hetkellä tuntuu 
ajankohtaiselta. Esimerkiksi julkaisuni Taikatalvi syntyi spontaanisti, kun olin 
vierailemassa Suomessa ja Citymarketissa ruokaostoksia tehdessäni huomasin 
Martinex Oy:lle suunnittelemani Muumi-kuosin lastenvaateosastolla. Aiheet 
valikoituvat siis toisinaan suunnitellusti ja toisinaan spontaanisti sen hetkisen 
tunnetilani mukaan. Joitakin postauksia ja kuoseja valmistelin samanaikaisesti 
pidemmänkin aikaa. 
 
Blogijulkaisuissa kerron omasta elämästäni myös kuosien tekemisen ulkopuolel-
ta. Haluan, että lukija saa kuosieni lisäksi myös tunteen siitä, millainen on tekijä 
kuosien takana.

Päivitykseen sisältyy aina ajankohtaiselta tuntuva kuosi/kuoseja, jotka olen 
tehnyt yleensä edeltävän viikon aikana tai kaivanut esiin aikaisemmin tekemieni 
kuosien joukosta. Saatan myös yhdistellä uutta ja vanhaa tuotantoa ja näin ra-
kentaa uusia kuoseja, kuosiperheitä ja tarinoita.

Esittelen blogissa mahdollisimman laajasti eri tekniikoilla ja työvälineillä toteu-
tettuja kuoseja, inspiraationlähteitäni, luonnostelua sekä eri työvaiheita, kaupal-
lisia sekä taiteellisia kuoseja sekä eri toimeksiannoilla toteutettuja mittatilausku-
oseja. Esittelen kuosien mahdollisuuksia erilaisissa yhteyksissä ja eri tyylisissä 
tuotteissa sekä erilaisia kuosien tyylisuuntia ja niiden jakautumista esimerkiksi 
vaatetukseen, kodin sisustukseen sekä muihin tuotteisiin. Tuon esiin näkökulmia 
sekä freelancekuosisuunnittelusta että in-house -kuosisuunnittelusta. Sivuan 
myös aiheita kuten lisenssikuosit postauksissa May the force be with you ja Tai-
katalvi.

Kissojen syyshäät ja Helmi-Pippuri -postauksissa kerron siitä, kuinka kuosi voi 
olla persoonallinen lahja.

Blogissani tavoitteenani on tehdä yhteistyötä mahdollisimman erilaisten yri-
tysten ja toimeksiantajien kanssa. Haluan olla luova asiakasyhteistöitä luodessa 
enkä rajoittua pelkästään perinteisiin kuosien käyttömuotoihin. Esimerkkeinä 
kiinteistönvälitysfirma Vita LKV:n kanssa tekemäni yhteistyö postauksessa Tam-
pere ja The Wild Swans -yhteistyö kirjakustantamo Kvalitin kanssa. Edellämai-
nitut ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka haluan brändini ja kuosieni näkyvän 
yllättävissäkin yhteyksissä. Yhteistyöprojektien kautta on helppo esitellä omaa 
monipuolista osaamista ja saada lisänäkyvyyttä yrityksen kautta.

Blogia aloitellessa epäröin, riittääkö minulla kiinnostavia aiheita ja kerrottavaa 
kuosisuunnittelusta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ideat eivät ole loppumassa 
kesken.



28 29

2.2.5 Kohderyhmä

Haluan tietenkin tavoittaa mahdollisimman laaja-alaisen lukijakunnan, enkä ha-
lua rajata sitä tässä vaiheessa liikaa. Tarkoitukseni on blogin avulla kokeilla ja 
tunnustella ajan kanssa, mikä tuntuu minulle sopivimmalta rajaukselta kuosien 
teon suhteen ja sitä kautta löytää myös tulevat asiakkaani.

Oletan, että blogini saattaisi kiinnostaa muita kuosisuunnittelijoita, kuvittajia 
sekä muiden taiteellisten alojen ihmisiä. Kohderyhmääni voisivat olla myös ih-
miset, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemaan tai työskentelemään kuosisuun-
nittelijana. Ehkäpä tavoitan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita palkkamaan tai 
tekemään yhteistyötä kuosisuunnittelijan kanssa tai haluavat omalle yrityksel-
leen räätälöidyn kuosin yrityksen visuaalisen brändin tueksi. Blogissani esitte-
lemäni lahjakuosit Kissojen syyshäät Jeminan häälahjana ja Helmi-pippuri äitini 
syntymäpäivälahjana saattavat herättää kiinnostusta myös yksityisasiakkaissa, 
jotka haluavat antaa erilaisen ja persoonallisen lahjan.

 Yksi suuri potentiaalinen lukijaryhmä ovat kissaihmiset. Kissojen käyttö ja nii-
den avulla markkinoiminen tuo varmasti lisää sellaisia lukijoita, joita eivät varsi-
naiset kuosit kiinnosta. Mielenkiintoista onkin seurata, millaisista ihmisistä luki-
jakuntani todellisuudessa kostuu ja mitä he odottavat minulta.

2.3 Kuosisuunnittelijan blogin vaarat? 

Sain kommentin kollegaltani, että ”Teen kuoseistani myymisen kannalta käyttö-
kelvottomia esittelemällä ne internetissä.” 

On totta, että kuosi saattaa menettää yritysten näkökulmasta arvonsa, kun se 
on ollut jo esillä. Yritysten markkinointistrategiaan liittyy olennaisena osana uu-
tuusarvo ja näin ollen julkaisemattomuus. Julkaistu kuosi saattaa menettää yllä-
tyksellisen arvonsa ja voi näin ollen jäädä myymättä.

Blogini ajatus kuitenkin on, että sen kautta teen itseni tunnetuksi ja näin ollen 
saan mahdollisesti tulevaisuudessa kuosejani myydyksi. Ehkä kuosieni uhraus 
on asia, jonka joudun tässä kohtaa tekemään tavoitellessani tunnettavuutta ku-
osisuunnittelijana. Puranen kertoo myös ”uhranneensa” töitään internetille eikä 
aio niitä tarjota asiakkaille, mutta kertoo voivansa käyttää niitä tulevaisuudessa 
omissa tuotteissaan.  

Tiedostan myös riskin, että internetissä olevat kuosit ovat helposti kopioitavis-
sa. Varmin keino, miten voin suojata asemaani suunnittelijana, on olla julkaise-
matta kuoseja. Toki voisin julkaista vain kuoseja, jotka olen myynyt, mutta siinä 
tapauksessa blogini jäisi kovin lyhyeksi. Graduprojektin aikana se ei ainakaan 
olisi ollut mahdollista.

Puranen uskoo, että töiden julkaisussa on käynnissä murros. Aiemmin myyn-
nissä olevien mallien julkaisemista on vältelty tarkasti. Nyt sosiaalisen median 
aikakaudella mallin tarina alkaa jo somessa ja mallit myydäänkin vasta julkaisun 
jälkeen, kun ne ovat ensiksi saaneet osakseen huomiota ja tykkäyksiä. Tuotteen 
tarina alkaa siis jo kuosisuunnittelijan prosessipäivityksistä ja ”sneak peak” -kult-
tuuri onkin tätä päivää, kun suositut bloggarit esittelevät tuotteita yhteistyössä 
yritysten kanssa kauan ennen tuotteiden myynnin aloittamista, kertoo Puranen. 

Purasen mielestä tärkeää myynnissä olevien, jo julkaistujen, kuosien kohdalla 
onkin, että ostava asiakas on tietoinen, missä ja miten malli on julkaistu. Myyn-
nissä käytetyt välikädet ja agentit eivät välttämättä tiedä, missä kaikkialla kuosi 
on ollut esillä, joten tässä helpottaa suunnittelijan suora yhteys asiakkaan kanssa, 
jolloin asiakkaalle voi näyttää ja kertoa sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia ja 
niiden keräämiä kommentteja, kertoo Puranen.

Kuosien ja muiden taiteellisten töiden suojaamistoimenpiteitä ovat matalareso-
luutioiset kuvat ja kuosit, joissa koko raportti ei ole näkyvillä. Puranen kertoo 
käyttävänsä vääristäviä kuvakulmia, blur-muokkausta tai esittelemällä yksityis-
kohtakuvia pitääkseen mallit tavallaan julkaisemattomana, mutta kertoakseen 
kuitenkin, mitä työhuoneella tapahtuu.

Puranen kertoo, että myytyjen mallien julkaisuoikeus siirtyy tietenkin asiak-
kaalle, mutta kun asiakas julkaisee mallin, on suunnittelijalla oikeus esitellä sitä 
portfoliossaan tai nettisivuillaan. 

Kuva 9. Alfa ja minä 
Jeminan ja Miikan häihin 
menossa



30 31

2.3.1 Kopiointi

Kuosien esittelyyn netissä liittyy olennaisesti kopioinnin riski ja siksi on suunnit-
telijana hyvä tietää tekijänoikeuksiin liittyvät asiat ja oikeudet.

Kopioinnin kulttuuri on tätä päivää, mutta sitä se todennäköisesti on ollut aina. 
Pablo Picasso sanoi näin: ”Good artists copy, great artists steal”. Kai siinä on pe-
rää, kun tarkastellaan suurten yritysten, kuten ruotsalaisen Ikean ja espanjalaisen 
Zaran, menestystä.

Laura Merz pohtii opinnäytteessään Tuhat ja yksi otusta, miksi pitää kopioida, 
varastaa ja fuskata?

Markkinatalouden maailmassa kyse on tietenkin rahasta. Nopeassa muodin 
maailmassa aika on rahaa ja rahaa säästetään fuskaamalla. Suurten yritysten 
suunnittelijamassoista eivät yksittäiset suunnittelijat joudu vastuuseen tekijänoi-
keusloukkauksista, jolloin varmasti suunnittelijan ammattietiikan kynnys laskee.

Kuinka suunnittelija voi työssään säilyttää inspiraationsa, motivaationsa sekä 
autenttisen kädenjälkensä, kysyy Merz.

Omaan henkilökohtaiseen kokemukseeni perustuen voin todeta, että ainakin 
kaupallisen suunnittelijan näkökulmasta se on vaikeaa. Suunnittelija ei ole hie-
rarkian kärjessä, jossa päätökset tehdään ja jotka ohjaavat koko yrityksen toimin-
taa. Paine on kova ja omalle luovuudelle ei välttämättä jää paljonkaan tilaa.

Kopioinnin, varastamisen ja inspiraation raja on häilyvä. Olenkin miettinyt, 
onko inspiraatio vain pehmeämpi ilmaus kopioinnille. Netti pursuaa visuaa-
lista informaatiota, ja sosiaalisen median kautta tieto leviää nopeasti kaikkialle. 
Vaikutteilta ei siis voi välttyä. Tiedostamatonta kopiointia ja inspiroitumista ta-
pahtuu kaikille ja siltä välttyäkseen pitäisi sulkea ympäriltään kaikki sähköinen 
media.

Voisiko tätä ikäväksi koettua kopioimisen kulttuuria yrittää siis kääntää eduksi, 
koska sitä vastaan taistelu on täysin hyödytöntä? Alvar Aallon suunnittelema 
E60-jakkara on nykyään Ikean tusinatuotteistama. Artek suhtautuu asiaan rau-
hallisesti, ja Artekin toimitusjohtaja Mirkku Kullberg uskookin ihmisten äänestä-
vän jaloillaan. (Nukari, Iltasanomat, 2014)

Uskaltaisin kuitenkin väittää, että Ikean versio Aallon jakkarasta löytää monin-
kertaisesti useammin tiensä ihmisten kotiin kuin aito versio.

Rintamerkkejä suunnitellut Tuesday Bassen -niminen suunnittelija Los Ange-
les’sta joutui vuonna 2016 Zaran kopioimaksi. (Puglise, The Guardian, 2016)

Maailmanlaajuisesti uutisoidusta aiheesta Tuesday Bassen sai itselleen valta-
vasti julkisuutta ja nousi tuntemattomasta suunnittelijasta koko maailman tietoi-
suuteen. Eckó toteaa kirjassaan jouduttuaan itse kopioinnin kohteeksi, että ko-
pioiduksi tuleminen on merkki siitä, että on tehnyt jotain oikein. Blogini kautta 
altistan työni  kopioimiselle, mutta yritän suhtautua kopioimiseen niin, että se 
saattaa olla myös jossain määrin hyödyllistä.

Kopioinnin osoittaminen muotoilussa on vaikeaa, koska huomioon pitää ot-
taa identtisen ulkonäön lisäksi materiaalit, valmistustapa ja monta muuta asiaa. 
Tekijänoikeuksien suojeleminen vaate- ja tekstiilialalla onkin lähes mahdotonta 

ja tekstiileille ja vaatteille on vaikea saada suojaa, koska ne luetellaan yleismaail-
mallisiksi, kertoo Merz. (Merz 2015)

Linjan vetäminen siihen, mikä on kopio ja mikä ei, on todella häilyvä. Olen 
kuullut seitsemän muutoksen säännöstä. Kopio ei ole kopio, jos siinä on muu-
tettu seitsemän asiaa. Nämä muutokset on kuitenkin niin helppo piilottaa, että 
kopiosta on mahdotonta sanoa, onko se suora vai ei. En ole löytänyt seitsemän 
muutoksen säännöstä mitään virallista tietoa, mutta käymieni keskustelujen pe-
rusteella tämä legendaarinen ohjeistus kopioinnin rajasta on hyvinkin globaali. 

Kuva 10. Tuesday Bassen Zaran kopioimana. 
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Kuva 13. Kristiina Isolan Marimekolle suunnittelema Metsänväki-kuosi vuodelta 2007

Kuva 12. Maria Primatšenkon guassityö Rotta matkalla vuodelta 1963

Vuonna 2013 Marimekon ympärillä pyöri kopiokohuja, joista esimerkkinä Kris-
tiina Isolan Metsänväki-kuosi, joka oli kopio ukrainalaisen Maria Primatšenkon 
vuonna 1963 maalaamasta työstä. (Markkanen & Vihavainen, Helsingin sanomat, 
2013) 

Marimekon kopiokohujen ja tekijänoikeuden kautta ymmärsin, että prosessin 
dokumentointi ja näkyvyys ovat merkittäviä asioita, kun pitää todentaa mistä 
inspiraatio on peräisin ja kuinka sitä on muokattu.

Omassa työskentelyssäni haluan tietenkin välttää sekä tietoista että tiedosta-
matonta kopiointia. Käytän paljon luonnosteluvaiheessa internetistä löydettyjä 
kuvia, mutta jatkokäsittelen ne uudestaan maalaamalla tai piirtämällä ja yhdiste-
lemällä muiden kuvien kanssa niin, ettei lopputulos ole tunnistettavasti mikään 
internetistä ottamani kuva.

Yksinkertaisia tekijänoikeusasiat eivät kuitenkaan ole. 22.3.2017 ilmestynees-
sä Image-lehden kannessa Sami Saramäen kuvittamat Muumit Tom of Finland 
-nahkahousuissa saivat aikaan kohun. Muumien oikeuksia valvovan Moomin 
charactersin näkemyksen mukaan Image on rikkonut Muumien tavaramerkki-
suojaa ja tekijänoikeutta. Imagen mukaan kyse on kuitenkin parodiasta ja satii-
rista. Missä siis kulkee raja? Kyseisen tapauksen kohdalla kohulta oltaisiin to-
dennäköisesti vältytty kysymällä Moomin Charactersilta lupa Muumi-hahmojen 
parodioimiseen. (Vatka 2017)

Kuva 11. Kaikkien rakastamien Muumien monet muodot
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Kuva 14. Karhun olympialaisiin suunnittelemat kengät vuodelta 1952

Kuva 15. Adidas. Super Star -kengät

2.3.2 Tekijänoikeus

Koska kuosi on taiteellinen teos, syntyy tekijälle siihen tekijänoikeus automaat-
tisesti. Tekijänoikeus tarkoittaa käytännössä tekijän yksinomaista oikeutta käyt-
tää ja hyödyntää teostaan ja päättää sen julkaisemisesta. Tekijänoikeuden suojan 
suurin ongelma on se, että on vaikea todistaa, kuka on tehnyt ensin ja mitä. Kum-
pi teki ensiksi raidan, Marimekko vai Adidas?

Tämän takia tekijänoikeuden lisäksi on kehitetty muita suojaamiskeinoja, kuten 
mallisuoja ja tavaramerkki. Internetissä blogissa julkaistu materiaali on helppo 
todistaa tekemäkseni, koska kuosin yhteydessä on näkyvissä lähtökohdat ja pro-
sessi, julkaisuaika ja se on selkeästi julkaistu oman tavaramerkkini yhteydessä. 
Julkaiseminen siis vahvistaa tekijänoikeudellista suojaa ja näin ollen ennen jul-
kaisemista tekijänoikeudellinen suoja ei ole niin vahva. Tässä on dilemma, koska 
samalla kun vahvistan tekijänoikeuttani julkaisemalla internetissä, asetan omat 
kuosini kopioimiselle alttiiksi.

Jos joku kopioi kuosini, niin tekijänoikeuden haltijana voin haastaa tekijänoi-
keutta loukanneen tahon oikeuteen ja vaatia korvauksia tekijänoikeuden louk-
kaamisesta. Oikeudenkäynnin hinta on kuitenkin moninkertainen yksittäisen 
kuosin markkinahintaan verrattuna eikä näin ollen ole realistinen toimenpide. 
(Patentti ja rekisterihallitus.fi, Innanen & Jäske 2014)

2.3.3 Mallisuoja ja tavaramerkki 

Patentti ja rekisterihallituksen sivuilla mallioikeus selitetään yksinkertaisesti 
tuotteen ulkomuodon suojana. Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa ja desig-
nia: linjoja, ääriviivoja, värejä, muotoja, pintarakenteita, materiaaleja sekä niiden 
yhdistelmiä. Suojan kohteen tulee olla konkreettinen tavara tai sen osa. Kuosi on 
tässä tapauksessa tavaran eli kankaan osa. Suomessa mallioikeuden saaminen 
edellyttää mallin rekisteröimistä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vuonna 2016 
Patentti- ja rekisterihallituksen julkaiseman mallioikeuslehden mukaan Suomes-
sa kuosille haettuja mallisuojia oli yksi kappale. Niko Pennasen suunnittelema 
toistuva kuvio t-paidan kankaaseen. Mallisuojan rekisteröiminen kaikkine kus-
tannuksineen on noin 500 euroa, minkä takia kuosien mallisuojaaminen on har-
vinaista. Mallisuojan rekisteröinti on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä ja 
sen voi uusia neljästi. Enimmäissuoja-aika on siis 25 vuotta.

Suomalaisen vapaa-ajan kenkä- ja vaatemalliston brändijohtaja Jukka Lehtinen 
kertoo, kuinka Karhu myi 1900-luvun alussa käyttämänsä kolme raitaa Adidak-
selle Helsingin olympialaisten jälkeen vuoden 1952 tienoilla. Kauppasumma oli 
nykyrahassa noin 1600 euroa sekä kaksi viskipulloa. (Kuittinen, Iltasanomat, 2014) 

Adidaksen kolme raitaa on rekisteröity, ja yritys myös valvoo väärinkäytöksiä 
aktiivisesti. Kolmen raidan käyttörajoite on tullut vastaan myös työssäni H&M:l-
lä, jossa ollaan tietoisia Adidaksen rekisteröimästä kolmesta raidasta.

Tiedustelin Marimekon asiakaspalvelusta, onko heidän 1,2 mm tasaraitansa 
rekisteröity ja sain vastaukseksi, että raita on liian yleismaailmallinen, jotta sen 

voisi rekisteröidä. Mikä sitten on ero Adidaksen ja Marimekon raidan välillä? 
Miksi Adidaksen kolme raitaa voi suojata ja Marimekon tasaraitaa ei? Patentti- 
ja rekisterihallituksen sivuilta opiskelin patentin, mallioikeuden ja tavaramerkin 
eroja ja tulin siihen lopputulokseen, että Adidaksen kolme raitaa on suojattu ta-
varamerkillä. Tavaramerkki tarkoittaa siis tunnusmerkkiä eli logoa.
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II

BRÄNDÄYS

2.1 Mikä on brändi?

Brändi sana tulee Wikipedian mukaan englannin kielen sanasta brand, joka 
tarkoittaa polttomerkkiä. 1800-luvun teollistumisen aikoihin yleiseksi tavak-

si tuotteita valmistavissa tehtaissa tuli polttomerkitä yrityksen nimi tai logo tuot-
teeseen. Polttomerkkiä on kuitenkin käytetty kautta aikojen karjan tunnistami-
sen apuna.

Brändin käsite on muuttunut tuotteesta, tavaramerkistä ja logosta kokonaisval-
taiseksi visioksi ja ajattelutavaksi, joka ohjaa yrityksen toimintaa. Nimen, logon 
ja merkin lisäksi brändi on kaikki se aineeton, mitä ei voi käsin kosketella. Se on 
tunnelma, asenne, maine ja mielikuva tuotteen, yrityksen tai henkilön ympärillä. 
Brändin tarkoitus on tuoda lisäarvoa tuotteelle ja erottua muista markkinoilla 
olevista kilpailijoista. Se on lupaus asiakkaalle. Brändi voi liittyä yritykseen, lai-
tokseen, yhtyeeseen, henkilöön ja nykypäivänä jopa yksittäiseen kissaan. Crum-
py cat on yksi maailman parhaiten brändätyistä kissoista. Brändin luomista ja 
ylläpitoa kutsutaan brändin hallinnaksi. (Wikipedia)

Omassa brändäyksessäni yhdistyy sekä henkilöbrändäys että brändäys teke-
mäni tuotteen ja palvelun ympärille. 

Kuva 16: Maailman arvokkaimmat brändit

Marc Eckón kirja Unlabel, selling you without selling out antoi minulle vastauk-
sia moniin kysymyksiin gradua tehdessäni. Kirjan ensimmäisissä sanoissa Eckó 
avaa brändin syvintä olemusta. Hänen mukaansa hyvä ja aito brändi on sellai-
nen, joka on tehty luusta ja lihasta ja sillä on sydämen syke. Brändi olet sinä itse.

Itsensä korostaminen koetaan yleensä negatiiviseksi, mutta itsekeskeisyydellä 
on tietenkin monia asteita ja muotoja. Itsekeskeisyys brändäyksen yhteydessä 
tulisi olla itsensä tuntemista ja itselle uskollisena olemista, kertoo Ecko.

Kirjassa Eckó pohtii persoonallisen ja aidon brändin luomista oman uniikin ole-
muksen ja ilmaisun kautta. Menestyneen brändin luomiseksi pitää päästä yli niin 
kriitikoiden vihasta kuin myös uhmata luokittelua, jotta pystyisi kasvamaan sekä 
luovasti että kaupallisesti. En voisi olla enempää samaa mieltä hänen kanssaan.

Purasen mukaan brändi rakentuu hitaasti ajan myötä työkokemuksen ja teh-
tyjen töiden kautta. Hänen mukaansa rehellinen mielikuva ja brändi rakentuu 
luonnollisesti ja automaattisesti eikä sitä välttämättä tarvitse tietoisesti rakentaa.

Brändäys käsitteenä yhdistetään markkinointiin ja kaupallisuuteen. Usein juuri 
luovilla aloilla brändäys koetaankin enemmän tai vähemmän negatiivisena, ker-
too Ecko. Tämä yhdistelmä on kuitenkin saatava toimimaan menestyvää yritystä 
ja brändiä luotaessa. Kirjan nimi Unlabel kuvastaa tämän jännitteen ratkaisemis-
ta, tasapainon löytämistä taiteellisen tekemisen ja bisneksen välille sekä itsensä 
esiin tuomista terveellä itsekeskeisyydellä varustettuna. (Ecko 2013)

Marc Ecko aloitti maalaamalla lapsena t-paitoja vanhempiensa autotallissa ja 
kasvatti siitä biljoonan dollarin muoti- ja mediayrityksen. 

Kuva 17. Crumpy Cat. Kuva 18. Crumpy Cat -lisenssipehmolelu
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3.2 Hyviä brändejä

Interbrandin vuosittain tekemän raportin mukaan vuoden 2016 kolme maail-
manlaajuisesti arvokkainta brändiä olivat Apple, Google ja Coca Cola. Interb-
rand on kansainvälinen bränditoimisto, joka listaa ja julkaisee vuosittain parhaat 
maailmanlaajuiset brändit. Interbrandin listan kärkipaikoilla oli useana vuon-
na suomalainen brändi Nokia. Ruotsissa listoilla on vuodesta toiseen vaateketju 
H&M ja huonekaluja myyvä Ikea. (www.interbrand.com)

H&M on maailmanlaajuisesti tunnettu brändi, joka on kasvanut pienestä ruot-
salaisesta vaatemyymäläketjusta kansainväliseksi tuhansia liikkeitä omistavaksi 
biljardiyritykseksi. H&M:n konsepti on yksinkertainen, mutta toimiva. Vuonna 
1947 liikemies Erling Persson sai idean vaateketjusta, jonka toiminta perustuisi 
suuriin tuotanto- ja myyntimääriin ja sitä kautta alhaisiin hintoihin. H&M -brän-
din ydin on siis myydä muotia kohtuuhintaan. Ikean brändi puolestaan lupaa 
”hyvin suunniteltuja, toimivia huonekaluja kaikille.”

Vuonna 2016 Interbrand arvioi H&M -brändin arvoksi 22 miljardia euroa ja 
Ikean 17 miljardia euroa. Brändin arvo ei ole sama kuin yhtiön tulos, vaan se 
tarkoittaa brändin yhtiölle tuomaa lisäarvoa ja tuottoa. (Arola, HS, 2014. www.
interbrand.com)

Megabrändien vastakohtana omasta mielestäni hyvä esimerkki pienestä onnis-
tuneesta brändistä on Tee mu Keisterin luoma Ukkeli ja Windows 95 -mies. Olen 
seurannut monialavaikuttaja-taiteilija Teemu Keisterin uraa ja hänen brändinsä 
kehitystä nykyisin suhteellisen tunnetun Ukkeli-hahmon sekä Windows 95 –mie-
hen ympärillä. Teemun suosio perustuu kiistämättä hänen rehellisyyteensä olla 
oma shokeeraava itsensä, mutta Teemun kaupallisuuteen tähtäävä taide jakaa 
myös voimakkaasti mielipiteitä.

Kuva 19. Teemu Keisteri ja Ukkelit

Myös Tove Janssonin Muumit ovat erittäin hyvä esimerkki hyvästä brändis-
tä. Kun Muumien suosio aikoinaan alkoi, herätti se myös vastakkaisia ajatuksia. 
Muumien kielenkäyttöä ja huonoja tapoja paheksuttiin ja hämmennystä herätti 
epätietoisuus siitä, oliko Muumit suunnattu aikuisille vai lapsille. (Karjalainen, 
2013)

Muumien kaupallistaminen herättää keskustelua ja jakaa näkökulmia, mutta 
erimielisyydestä huolimatta Muumien brändi elää ja voi hyvin vielä Toven kuol-
tuakin.

Hyviä brändejä, olivatpa ne sitten suuria tai pieniä yhdistää se, että ne jakavat 
mielipiteitä eivätkä näin ollen miellytä kaikkia.

Kuva 21. Consept art -kuva uudesta Muumi-animaatiosarjasta

Kuva 23. Taikatalvi-kuosi Martinexin 
peltipurkeissa

Kuva 22. Martinex Oy:lle suunnittelemani 
Taikatalvi-kuosi 2015. Kuva 20. Toven Muumi-piirros kirjasta Muumit ja suuri tuhotulva
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Kuva 24. Pakituksen aikaisia muotiluomuksia 2003. 

3.3 Oma suunnittelijaidentiteetti ja brändi

Suunnittelijaidentiteetti muodostuu oman persoonallisuuden, arvojen ja tyylin 
ympärille ja se kadottaa aitoutensa, jos siitä pyrkii pois. Suunnittelijaidentiteetti 
kasvaa, muovautuu ja kehittyy kaiken aikaa. Se on tukevan brändin kulmakivi.

3.3.1 Juuret 

Lukiessani Eckón kirjaa palaan väistämättä ajatuksissani omaan lapsuuteeni ja 
matkaani sieltä tähän hetkeen. Luodakseni hyvän ja autenttisen brändin tulee 
minun ensiksi syvällisesti tutustua itseeni. Kuka minä olen, mitä olen tehnyt ja 
mikä on brändini?

Yritykset, epäonnistumiset ja onnistumiset ovat ammattitaitoni perusta ja se 
kuka olen ja miksi olen kasvanut. Eckón kirja sai minut ymmärtämään, että olen 
brändännyt itseäni huomaamattani koko ikäni olemalla oma itseni. Blogin kautta 
olen pohtinut omaa henkilö- ja työhistoriaani ja näin ollen hahmottanut parem-
min omaa suunnittelijaidentiteettiäni.

Visio ja sen toteuttaminen on aina ollut minulle tärkeää. Tarhaikäisenä piirsin 
joulukortteja, joita isä kopioi ja tulosti työpaikalla. Myin kortit kulkemalla ovelta 
ovelle. Viiden kortin paketti maksoi 5mk ja sain myytyä viisi nippua. 25 markalla 
sai vuonna 1992 paljon makeisia.

Edellä mainittujen kaltaiset pikku yritystoiminnat ja visioiden toteuttamiset 
täyttivät lapsuuteni. Muutimme vuonna 1995 toiseen kaupunkiin, jossa tutustuin 
parhaaseen kaveriini Jeminaan. Löysin Jeminasta kaltaiseni yritteliään touhuili-
jan ja oli aika siirtyä astetta suurempaan bisnestoimintaan, myyjäisiin.

Myyjäisiä varten askartelimme kaikennäköistä myytäväksi kelpaavaa kekse-
liäästi hyödyntäen jo olemassa olevia materiaaleja. Pullonkorkkikorvakoruja, 
itse tehtyä hajuvettä, kivikissoja, hiusdonitseja, ystävyysrannekkeita ja mitä vain 
hyödyllistä pikkutavaraa. Kolmena perättäisenä vuonna järjestettyjen myyjäis-
ten markkinointitempaus oli arpajaiset, jonka päävoittona korillinen makeisia. 
Näin varmistettiin, että kylän jokainen lapsi tulisi paikalle ostavien vanhempien-
sa kera. Vanhemmille suunnatusta autotallikahvilasta sai ostaa virvokkeita, jää-
telöä ja itse tekemiämme leivonnaisia.

Vuonna 1999 sai alkunsa ompelimo Pakitus. Aluksi se oli leikki, ja ensimmäiset 
asiakkaat olivat tietysti äitimme. Jeminan äidillä oli elintarvikekioski, joten tieto 
ompelutaidoistamme levisi nopeasti. Naapurin mummojen vaatetilaukset alkoi-
vat täyttää vapaa-aikamme. Asiakaskunta kasvoi nopeasti, koska mittatilaukse-
na tekemämme vaatteet olivat suhteellisen taidokkaasti tehtyjä ja lähes ilmaisia. 
Pakitus toimi aktiivisesti kuuden vuoden ajan Jeminan vanhempien yläkerran 
pikkuhuoneessa.

Mittatilaustöiden ohessa järjestimme kolme muotinäytöstä, jotka esitettiin kou-
lun juhlasalissa. Toteutimme kymmeniä asukokonaisuuksia mistä vain saatavilla 

olevasta materiaalista. Vanhemmat sponsoroivat kankaiden ostoa jonkin verran, 
mutta muodin uhreina olivat myös kotiemme verhot, lakanat ja päiväpeitot.

Muotinäytösvaatteiden valmistamisen lisäksi näytösten järjestämiseen liittyi 
paljon muutakin. Kaikkia näytöksiä yhdistävä tekijä oli, että vaatteet kuvattiin 
mallien päällä ja heijastettiin videoesityksenä valkokankaalle mallien kävellessä 
samanaikaisesti lavalla. Valokuvausten järjestäminen, videon editointi sekä näy-
tösharjoitusten järjestäminen oli kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa. Kaikki muka-
na olleet olivat tietysti vapaaehtoisia. Teini-ikäisenä muiden teinien ohjaus oli 
tietenkin erittäin haastavaa.

Näytöksemme herättivät paikallislehtien huomion ja lehtijuttujen avulla saim-
me kolmanteen näytökseemme sponsoriksi silloisen Pirkanmaalla toimivan kan-
gaskauppaketju Fabrizzion. Saimme heiltä kankaita ja ensi-illan jälkeen esitimme 
näytöksen heidän myymälässään Tampereen Lielahdessa. Viimeinen näytök-
semme lukion ensimmäisenä keväänä oli loppuunmyyty lukion 300-paikkaiseen 
auditorioon. Tämän jälkeen asiakaskuntamme kasvoi tutuista tuntemattomiin ja 
uusia tilauksia tuli jatkuvasti.

Aloimme miettiä Pakituksen virallista rekisteröimistä, oman malliston teke-
mistä sekä nettikaupan avaamista. Menimme yritysneuvontaan esittämään lii-
ketoimintasuunnitelmamme, mutta meidät naurettiin pihalle. Jatkoimme mit-
tatilaustöiden tekoa koko lukion ajan, kunnes tiemme erosivat. Jemina lähti 
opiskelemaan matematiikkaa ja minä pääsin opiskelemaan vaatetussuunnittelua 
Lahden Muotoiluinstituuttiin. Lapsuuden huolettomuus ja optimismi oli takana-
ni ja edessä oli pelon, epävarmuuden ja virheiden täyteiset opiskeluvuodet sekä 
oman mittatilausvaatteita valmistavan yrityksen perustaminen Porvooseen.

Blogista löytyy lisää tarinoita liittyen elämääni ja ammattini rakentumiseen.

Kuva 25. Ampparimekko 2003.
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3.3.2 Motivaatio ja arvot  

Intohimoni eli käsillä tekeminen on pitkälti johdatellut elämääni. Haluan tehdä 
sitä mitä rakastan eli luoda. Motivaationi luomiseen on varmasti sitä, että haluan 
haastaa itseäni toteuttamalla päässäni syntyvän idean joksikin visuaaliseksi ja 
käsin kosketeltavaksi. Sinnikkyyttä, omistautumista, päättäväisyyttä ja syventy-
mistä vaativat projektit pitävät luomisen motivaationi korkealla ja valmiita töitä 
seuraava onnistumisen tunne saa minut tarttumaan aina uusiin mukaansatem-
paaviin hulluihin ja entistä vaativampiin projekteihin. Ehkä haaveeni yrittäjyy-
destä on yksi vaativan luovan projektin taso, jolle haluan edetä. Arvostan kaik-
kea itse käsintehtyä. Loppumaton uteliaisuus ja halu oppia uusia taitoja pitävät 
motivaationi korkealla.

3.3.3 Jakautunut persoonallisuus

Pohdin omaa työpersoonallisuuttani sekä omaa henkilökohtaista persoonaani. 
Molemmat persoonallisuudet rakentavat suunnittelijaidentiteettiäni ja brändiä-
ni. Ne ovat jokseenkin eri tyylisiä, mutta kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Työssä 
olen määrätietoinen, järjestelmällinen ja aikaansaava, kun taas henkilökohtainen 
persoonallisuuteni on räikeä, huoleton ja vapaamielinen.

Pohdin, millainen olen työntekijänä ja mitkä ovat piirteitäni omassa työskente-
lyssäni. Töissä hiljattain saamani palautekeskustelu antoi minulle ulkopuolista 
näkökulmaa, mikä tosin vain vahvisti oman näkemykseni itsestäni työntekijänä.

Yritän aina pitää yllä positiivista ilmapiiriä ja lähestyn eri tyylisiä työtehtäviä 
positiivisella asenteella, olivatpa ne lähtökohtaisesti kuinka epämiellyttäviä, vas-
tenmielisiä ja vastoin omia visuaalisia ihanteitani. Sain tiimini johtajalta palautet-
ta, että paras puoleni on se, että suhtaudun kaikkiin tehtävänantoihin sellaisella 
asenteella, että haluan tehdä niistä parhaan mahdollisen. Tämä asenne auttaa 
minua pitämään motivaatiota yllä silloin, kun työtehtävät eivät ole niitä omia 
lempiasioita.

Uskon, että tämä piirre minussa juontaa juurensa asiakastöihin, joita olen tehnyt 
todella paljon elämäni aikana, ensin Pakituksen aikana ja myöhemmin omassa 
Porvoon yrityksessäni kandiopintojeni jälkeen. Asiakaslähtöisessä työskentelys-
sä tavoitteena on miellyttää asiakasta unohtamatta kuitenkaan omaa suunnitteli-
jaidentiteettiään. Asiakastyöt lähtevät liikenteeseen asiakasta haastattelemalla ja 
hahmottamalla heidän luonteensa ja tyylinsä. Tiedostan, että asiakkaiden kanssa 
työskentely ja heidän miellyttämisensä omilla ehdoillani on siis vahvuuteni. Asi-
akkaan miellyttäminen, on se sitten yksityisasiakas tai yritys, ei aina ole helppoa, 
mutta otan kaikki projektit vastaan aina henkilökohtaisena haasteena. Blogissani 
haluan tuoda tätä piirrettä esiin tekemällä yhteistöitä mahdollisimman erilaisten 
ihmisten, yritysten ja tuotteiden kanssa.

Voimakas piirre minussa on aina ollut yritteliäisyys. Usko omiin ideoihin yh-
distettynä ahkeruuteen ovat hyviä lähtökohtia yrittäjyyteen. Olen sisukas, pit-

käjänteinen ja päättäväinen ja näillä ominaisuuksilla saan vietyä työläimmätkin 
projektit loppuun. Työntekijänä yritteliäisyyteni näkyy halunani kehittää itseäni 
ja työympäristöäni toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Blogini on tällä hetkellä 
toimenpiteeni kehittää itseäni ja päästä urallani eteenpäin. Samalla pystyn osoit-
tamaan nykyiselle tai tuleville työnantajilleni, että olen motivoitunut ja pystyn 
hallitsemaan samanaikaisesti useita työtehtäviä sekä toimimaan tehokkaasti 
stressaavassakin tilanteessa. 

Oma henkilökohtainen persoonallisuuteni on varmasti mielipiteitä jakava. Pel-
kästään positiivinen suhtautumiseni kaupallisuuteen saattaa provosoida ja he-
rättää keskustelua. Olen taistellut koko aikuisikäni luokittelua ja lokeroimista 
vastaan enkä ole ikinä ymmärtänyt esimerkiksi sitä, miksei vaatesuunnittelijan 
ole sopivaa käyttää Crockseja? Miksi oletetaan, että olen kasvissyöjä vain sen pe-
rusteella, miltä näytän ja missä opiskelen? Miksi suurin osa pitää sitä vitsinä, kun 
kerron että lempiruokani on grillattu jauhomakkara? Ja miksen voisi olla uskot-
tava suunnittelija luomalla uraa kaupallisen suunnittelun parissa ja silti säilyttää 
luovuuteni? Olen aina halunnut rikkoa olettamuksia ja olla juuri sellainen seka-
lainen yhdistelmä asioita kuin olen, riippumatta siitä, sopivatko ne perinteiseen 
suunnittelijan imagoon.

En ota asioita turhan vakavasti, tykkään provosoida ja välillä saatan ylittää hy-
vän maun rajan. Nämä persoonallisuuteni piirteet näkyvät myös taiteellisessa 
tyylissäni, brändissäni ja blogissani.

Oman persoonallisuuteni kirjon esiin tuominen blogissa saattaa olla riski, jolla 
karkoitan lukijoita ja mahdollisia asiakkaita. Toisaalta persoonallisuuteni esiin 
tuominen tekee blogistani ja brändistäni omaperäisen ja mieleenpainuvan. Heit-
täytyminen ja spontaanius voivat olla riskialtista, mutta niin kuin Eckokin sanoi: 
Vain riskejä ottamalla voi kasvaa.

Myös virheet ja epäonnistumiset ovat osa minua. Ne ovat kasvattaneet ja kehittä-
neet minusta sen, mikä olen nyt. Olen tehnyt tietoisen valinnan esitellä blogissani 
myös tekemiäni virheitä ja en edes yritä tavoitella täydellisyyttä, koska se olisi 
vain illuusio. Epäonnistumiset ja onnistumiset ovat omia henkilökohtaisia koke-
muksiani ja niistä oppimani tieto on avain itseni kehittämineen.

3.3.4 Taiteellinen vai kaupallinen?

Marc Eckó kertoo kirjassaan unelmastaan saada tuotteitaan myyntiin Macy´s-ta-
varataloon. Vastaava unelma itselläni on ollut saada kuosejani Prismaan. Tämän 
unelman jakaminen alan ihmisten kanssa on aiheuttanut aina ihmettelyä. Miksi 
juuri Prismaan? 

Marketeissa ja suurille massoille suunnatuista vaatekaupoista löytyy volyymia. 
Noin puolet suomalaisista ostaa vaatteensa vaatekaupoista, 35 % marketeista ja 
15 % urheilukaupoista. (Pettersson, City, 2009)
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Suuria ihmismassoja tavoittavista yrityksistä hyvinä esimerkkeinä ovat isoihin 
tuotantomääriin perustuvat H&M ja Ikea.

Omat valintani esimerkiksi harjoittelupaikkojeni valitsemisen suhteen ovat 
suuntautuneet kaupalliseen massatuotantoon. Ensimmäisen harjoitteluni tein 
pienehkössä lastenvaatteita valmistavassa yrityksessä, Zalekuassa. Kolmen kuu-
kauden harjoittelun aikana suunnittelin useita lastenvaatemallistoja, jotka lähes 
kaikki olivat vuoden päästä myynnissä Prismassa, jolloin yksi tavoitteistani oli 
toteutunut. Seuraavana kesänä yritys palkkasi minut kesätöihin.

Harjoittelu Zalekualle avasi minulle lastenvaatteiden maailman ja toisen har-
joitteluni päädyin tekemään vähän isommassa vähittäistavaroita valmistavassa 
yrityksessä Martinexissa. Martinexilla suunnittelin myös kuoseja lastenvaattei-
siin ja tutustuin lisenssisuunnitteluun.

Kun hain harjoitteluun H&M:lle esittelin taiteellisista töistä koostuvan portfo-
lioni. Olin jättänyt työnäytteet Zalekuan ja Martinexin ajoilta pois, koska opetta-
jani mielestä ne eivät olleet sopivia portfoliooni. Haastattelija ei vaikuttanut ko-
vinkaan kiinnostuneelta taiteellisista kuoseistani. Minulla oli mukanani erillinen 
”Prisma”-kansio, jonka avasin haastattelun lopuksi viimeisenä mahdollisuute-
nani. Haastattelija ihmetteli, miksen ollut esitellyt aiemmin kaupallisia kuose-
jani. Hän oli vaikuttunut näkemästään ja luulenpa, että juuri ”Prisma”-kansion 
ansiosta pääsin H&M:lle töihin.

Koulumaailmassa olen kohdannut voimakkaita ajatusmalleja luovuuden ja kau-
pallisuuden yhteensopimattomuudesta. Koulumaailmassa tuntuu vallitsevan 
ajatusmalli, ettei työpaikka kaupallisessa yrityksessä ole saavutus eikä sen tuli-
si olla tavoite. Olen huomannut, että tästä yleislokeroinnista poikkeava ajattelu 
provosoi ja herättää keskustelua. Ymmärrän, että koulun tarkoitus on valmentaa 
oppilaita pääsemään luovuutensa huipulle ja sieltä ammentaa materiaalia työ-
elämässä. Usein työelämän vaativa kaupallinen ajattelu tosin unohdetaan ottaa 
huomioon opinnoissa, joissa opiskelijat pidetään luovuuden pilvilinnassa.

Vaikka suhtautumiseni ja suunnitteluni tavoite onkin osittain kaupallisuuteen 
tähtäävää, haluan kuitenkin työskennellä myös vapaasti ja irrottelevasti omista 
taiteellisista lähtökohdistani. Itse en koe ristiriitaa töideni ja niiden kaupallista-
misen välillä. Pikemminkin koen sen positiivisesti erottautuvaksi tekijäksi.
 

3.3.5 Tekniikat ja välineet

Tärkein työvälineeni on tietenkin omat käteni. Olen taitava työskentelemään 
sekä tietokoneella että kädentaitoja vaativilla tekniikoilla. Yleensä suosin teknii-
koiden yhdistelemistä ja kuosisuunnittelu vaatiikin sen, että lopuksi kuosi pi-
tää värierotella ja skaalata oikeaan kokoon tietokoneella rotaatiopainoa varten. 
Suunnittelussa käyttämäni tietokoneohjelmat ovat Adoben Photoshop ja Illustra-
tor ja monesti kuosin tekeminen vaatiikin molempien ohjelmien käyttöä. Kuosie-
ni suunnittelu alkaa usein internetistä tai omista valokuva-albumeistani kuvia 

etsimällä.
Tietokoneohjelmilla suunnittelen kuosin raportin, jonka yleensä tulostan pape-

rille ja jäljennän graffitipaperilla käyttämälleni pohjalle.
Oma vahvuuteni painottuu ehdottomasti monipuolisiin kädentaitoihini. Erityi-

sesti minua kiinnostaa aikaa ja kärsivällisyyttä vaativat tekniikat eri työvälinein 
toteutettuna. 

Käsin maalatut tai muilla tekniikoilla toteutetut kuosit siirrän takaisin tieto-
koneelle joko skannaamalla tai valokuvaamalla. Kuosin raportin viimeistely ja 
värierottelu tapahtuu aina Photoshopissa.

Kamera on välttämätön työväline myös inspiraatio- sekä prosessikuvien otossa.

Kuva 26: Karvan tarkkaa piirtämistä
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3.4 Oma luova prosessini

Olen aina ajatellut, että omassa työskentelyssäni ei ole prosessia. Olen ajatellut, 
että on vain idea ja sen toteutus.

Olen usein joutunut puolustelemaan prosessiani ideasta suoraan valmiiksi 
tuotteeksi ja joutunut tekaisemaan prosessin työn valmistumisen jälkeen. Eikö 
lopputulos ole kuitenkin se, jolla on merkitystä?

Gradua tehdessäni olen kuitenkin pysähtynyt miettimään, mitä idean, toteu-
tuksen ja valmiin tuotteen takaa löytyy ja onko niiden välissä mahdollisesti jo-
tain.

Suunnitteluprosessini saa alkunsa omista kokemuksi stani. Minua inspiroivia 
asioita ovat lapsuuteni muistot, Muumi-animaatiot, matkat ja retket, oudot pai-
kat ja sattumukset, unet sekä elämäni varrella kohtaamani kissat. Nämä inspi-
roivat asiat ovat tallessa päässäni ja ne löytävät tiensä ulos aina sopivan paikan 
tullen.

Olen kai onnekas, koska en ikinä ole kokenut inspiraatiokatoa. Ehkä se on yli-
vilkkaan mielikuvitukseni ansiota, jossa hyvinkin arkiset havainnot muovautu-
vat mielessäni taiteellisiksi ideoiksi. En ole koskaan kokenut tarvetta inspiraation 
etsimiseen, koska se tulee aina luokseni. Ehkä juuri sen takia en ole ollut kiin-
nostunut seuraamaan oikein mitään. En ole kiinnostunut musiikista, muodista, 
taiteesta tai muista korkeakulttuurin muodoista. Internetin ja lehtien selailu ei 
siis ole inspiraation hakemisen kannalta minulle tärkeää.

Internet on kyllä oiva työkalu kuvien hakemiseen ja käytänkin paljon töissäni 
internetistä löytämiäni mallikuvia piirtämisen apuna. Jos haluan piirtää työhöni 
esimerkiksi hevosen, en piirrä sitä päästäni vaan käytän netistä löytämääni he-
vosen kuvaa mallina. Tietämättömyyteni ansiosta en myöskään saa vaikutteita 
muilta ja näin ollen pystyn ainakin osittain välttymään tiedostamattomalta ja tie-
dostetulta kopioinnilta.

Luotan vakaasti intuitiooni ja ensimmäisenä mieleeni tulevaan ideaan. Tartun 
aina siihen, koska en usko että toinen idea olisi yhtään sen parempi. Mikään idea 
tai aihe ei voi olla tuomittu epäonnistumaan, koska vasta sen toteutus määritte-
lee, tuleeko siitä hyvä vai ei. Mottoni omassa työskentelyssäni onkin, että mikä 
ikinä se onkaan ja kuinka kamala tahansa, niin teen siitä hienon. Tämä asenne on 
auttanut minua myös pitämään motivaationi ja mielenkiintoni yllä kaupallisessa 
työssäni, jossa annetut aiheet eivät aina ole mieleisimpiä ja joskus lähtökohta-
na onkin jonkun muun aloittaman työn loppuun vieminen. Olen myös oppinut 
työskentelyssäni, että virheet ovat osa täydellistä ja elävää lopputulosta. Kumia 
en siis juurikaan käytä.

Kuva 27. Luovan prosessin palasia

Luova prosessini on tullut minulle vuosien varrella jo niin tutuksi, että tiedän 
pääpiirteittäin kuinka se menee. Prosessi koostuu erilaisista palasista, omakoh-
taisista kokemuksista, tekniikasta, mielikuvituksesta, mistä vain ja idea on se, 
mikä yhdistää palaset toisiinsa. Puolivälissä projektia tulee aina vastaan solmu 
ja työ ei edisty. Yleensä tuntuu, että yksi tärkeä palanen puuttuu, se joka lopulli-
sesti sitoo palaset yhteen. En kuitenkaan enää käytä energiaani tuskastumiseen, 
koska tiedän, että ajallaan kaikki solmut aukeavat. Omalla kohdallani se tapah-
tuu yleensä myöhään illalla, kun olen tehnyt pitkän päivän, olen väsynyt ja käyn 
ylikierroksilla. Silloin kaikki kirkastuu ja puuttuva palanen löytyy.

Olen huomannut muuttaessani pois kaupungista omakotitalon rauhaan, että 
luonnonvalo, luonnonläheisyys ja hiljaisuus ovat elementtejä luovaan työhön sy-
ventymiseen.

Olen työskentelyssäni nopeudestani huolimatta huolellinen ja tavoittelen aina 
hyvää laatua. En kuitenkaan ylityöstä. Omasta mielestäni osaan lopettaa työn 
hiomisen ajoissa, koska taiteelliset työthän eivät oikeastaan koskaan ole täysin 
valmiita. Usein myös ajan rajallisuus määrittää, koska työ on valmis. Olen oppi-
nut ajan vähetessä oikomaan mutkia, mutta vain niin, ettei se vaikuta oleellisesti 
lopputulokseen. 
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3.4.1 Tyyli ja tarinat

Koen että tyylini on runsas. Piirrostyylini on hyvin kuvituksellinen, naiivi ja jopa 
lapsellinen. Pidän esittävistä asioista, mutta tyylini kuvata niitä ei ole realisti-
nen. Olen saanut paljon palautetta, että tyylini sopisi hyvin lastenkirjakuvituk-
siin. Ehkä luontevaa on juuri siksi ollutkin työskennellä lastenvaatteiden parissa. 
Runsaat, rikkaat ja värikylläiset kuvat, joita tuotan, ovatkin varmasti lasten mie-
leen.  Värien käyttö on minulle luonteenomaista. Muistan opettajani ja opinnäy-
teohjaajani Hilkka-Maija Fagerlundin kommentin erään kudottujen kankaiden 
kurssin loppukritiikistä, jossa tehtävänämme oli kutoa kangasmallisto käyttä-
mällä vain mustien ja valkoisten eri sävyjä. Hän ei entuudestaan tuntenut minua 
tai tyyliäni ja nähtyään mallistoni hän kommentoi: ”Taidat olla hyvä värien käyt-
täjä?”

Aiheissani tykkään käsitellä erilaisia eläin- ja kasviaiheita. Erityisesti erilaiset 
kissat kiehtovat minua ja toistuvat töissäni usein. Kuoseissa pidän erityisesti sel-
laisista kuoseista, joissa on kasvoja, silmiä ja katsekontakteja. Hahmojen ympä-
rille on myös helppo rakentaa tarinoita.

Tarinani ovat usein hauskoja ja positiivisia, mutta niistä löytyy usein myös ou-
toja, synkkiä ja ehkä pelottaviakin sävyjä. Samantapainen kontrasti löytyy myös 
Tove Janssonin Muumien maailmasta, jota olen aina suuresti ihaillut.

Kuva 28. Kissa-kippurahäntä  2015
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Viivi Cats gone wild * Phoenix Kissojen syyshäät *

Star Wars - Galaxy, H&M * Northern darkness* Kaspian* Kissa-Kippurahäntä*

Paradise Vuokko Vihtori Helmi-pippuri

3.4.2 Kuosigalleria

Mistä puput tulee? * Kari Marjatta Capri 

Oh Deer! Aallot Kissat nurmikolla Tampere

Kehonranta The wild swans Taikatalvi

* Tähdellä merkityt kuosit ovat vanhaa tuotantoani 
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3.5 Brändin hallinta

Brändin viestin ja designin tulee olla yhdenmukainen. Ajan muuttuessa myös 
brändin viestiä ja visuaalisuutta tulee päivittää ajankohtaiseksi. Brändin hallinta 
tarkoittaa sen mielikuvan ylläpitämistä ja kehittämistä, mitä brändi lupaa. Brän-
din hallintaa tehdään koordinoidusti markkinoinnin keinoin esimerkiksi brändin 
tietoisuuden lisäämiseksi. Kaiken markkinoinnin tulisi olla harkittua ja vahvis-
taa brändiä. Brändin hallinnassa tärkeää on myös seurata kilpailijoita ja heidän 
brändiensä rakentumista. (Ecko, 2013)

3.5.1 Palaute ja vuorovaikutus

Blogin ja muiden sosiaalisten medioiden kautta saatu kritiikki ja palaute ovat 
brändin rakentamisen, kehittämisen ja kasvun kannalta erittäin hyödyllistä tie-
toa. Sosiaalisessa mediassa, kuten muuallakin elämässä, pitää kuitenkin osata 
suodattaa arvostelua ja poimia minulle hyödyllinen palaute valheellisen, epä-
aidon tai muusta epäaidosta tarkoitusperästä kumpuavan palautteen joukosta 
neuvoo Eckó. Hän painottaa, että arvostelij alla on aina oma henkilökohtainen 
näkemyksensä ja kaikki kritiikki ei ole todellista, hyvää ja hyödyllistä. Itseni ja 
töideni esiin laittamalla altistan itseni sosiaalisessa mediassa monenlaiselle pa-
lautteelle ja se vaatii minulta itseluottamusta poimia itselleni hyödyllinen raken-
tava arvostelu ja olla välittämättä muusta.

Eckó puhuu kirjassaan paljon kritiikistä. Kriitikkojen, median ja organisaatioi-
den antama kritiikki saatetaan kokea erehtymättömästi oikeaksi ja tärkeäksi me-
nestymisen kannalta. Koulusta saadulla arvosanalla tai kriitikon kirjoittamalla 
lehtiartikkelilla ei kuitenkaan todellisuudessa ole juurikaan merkitystä. Kysyntä 
on kritiikkiä, jolla oikeasti on väliä. Omalla kohdallani se tarkoittaa mm. blogini 
seuraajia. Jos esimerkiksi tunnettu blogikriitikko pitää blogiani huonona, se ei 
kuitenkaan tarkoita, että se olisi huono niin kauan, kun minulla riittää lukijoita. 
Blogin kautta saamani välitön kritiikki näkyy välittömästi lukijaluvuissa.

Ecko esittää kirjassaan mielenkiintoisen kysymyksen kritiikin antajiin liittyen: 
Kuka arvostelee arvostelijat?

Kritiikki ja asiakkaiden tunteminen on brändin kasvun kannalta tärkeää tietoa 
ja sen avulla on mahdollisuus kehittyä. Sosiaalinen media on helppo väylä luoda 
kontakti asiakkaiden kanssa, oppia tuntemaan heidät ja saada rakentavaa palau-
tetta.

3.5.1.2 Markkinointi 

Taloussanomien haastattelussa taiteilija Jani Leinonen kertoo itsensä brändäämi-
sestä. Hän on sitä mieltä, että taidegalleria on vanhanaikainen konsepti taiteen 
esiin tuomisessa ja turvautuukin markkinointitoimiston palveluihin. Leinosen 
mielestä markkinointitoimisto on innovatiivisempi ja luovempi ongelmanratkai-
sussa kuin perinteinen galleristi. (Typpö, Taloussanomat, 2006)

Eckó kertoo esimerkin, jossa muotimalliston esitteleminen muotinäytöksessä 
on hänen mielestään suurimmaksi osaksi rahan tuhlausta. Muotinäytöksiä pide-
tään yleisesti mallistojen esittelyn kannalta tärkeimpänä markkinointikeinona, 
mutta onko todella näin. Kuinka paljon ostavia asiakkaita näytös todellisuudessa 
tavoittaa, kysyy Eckó.

Kuosisuunnittelun kohdalla messut ovat samantapainen konsepti. Oma koke-
mukseni tekstiili- ja kuosimessuista oli vuoden 2015 Heimtextile-messut Frank-
furtissa. Sekä esillelaittajan että vierailijan näkökulmasta tulin siihen päätelmään, 
että messujen kulut kasvavat nopeasti tuloja korkeammiksi ja messuilta saatu 
näkyvyys on verrattain pientä suureen työmäärään verrattuna. Koko messu-
konsepti tuntui minusta vanhanaikaiselta. Satojen esillelaittajien ja kymmenien 
tuhansien kuositulosteiden keskeltä on lähes mahdotonta erottua tai löytää etsi-
määnsä. Kuosimessut eivät tuntuneet realistiselta ansaintakeinolta yksittäisille 
aloittaville tekijöille tai pienille ryhmille. Messukokemukseni jälkeen aloin pohti-
maan vaihtoehtoisia markkinointikeinoja messujen tarjoamalle markkinoinnille.

”There is no failure. Only feedback.”
Robert Allen
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Tuloksellista markkinointia ei tarvitse ostaa rahalla, vaan sen voi toteuttaa hy-
vällä idealla. Tästä hyvänä esimerkkinä Eckón markkinointitempaus vuodelta 
2006, jolloin hän spraymaalasi sanat ”Still free” Yhdysvaltain presidentin len-
tokoneen kylkeen. Huomion, keskustelun ja median herättäminen ovat Eckón 
näkemyksen mukaan parasta markkinointia. Hyvin toteutettu mainos saa ihmi-
sissä aikaan tunteita – sekä positiivisia että negatiivisia.

Paradise-postaus sai huomattavan paljon lukijoita. Oliko syynä sitten tekemäni 
stop motion -animaatio uutuudenviehätyksellään vai videon aloituskuva, jos-
sa näytän katsojalle keskisormea? Phoenix-postaus nousi luetuimmaksi, vaikka 
Facebookissa näkyvä artikkelikuva ei edes ollut kuosi, vaan sarja Muumi-ani-
maatiosarjasta otettuja kuvankaappauksia. Suosittujen Muumien linkittäminen 
blogiin oli varmasti osasyy postauksen suosioon.

 

Kuva 30. Facebookin, Instagramin ja Pinterestin logot leopardikuoseillani täytettyinä

3.5.1.2 Sosiaalinen media

Blogi itsessään luetellaan sosiaaliseksi mediaksi, mutta sen tueksi valitsin kolme 
muuta sosiaalisen median kanavaa. Loin blogisivustooni linkittyvän Facebook-si-
vuston, jonne päivitän uuden päivityksen heti sen jälkeen, kun olen julkaissut 
sen blogissa. Facebookissa on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä sijoittamalla 
rahaa mainostukseen. Kokeilin muutaman kerran mainostusta pienillä rahapa-
noksilla Facebook-mainoskampanjan avulla. Esimerkiksi neljän euron kolmelle 
päivälle jakautunut mainoskampanja tavoitti 230 henkilöä, joista 145 reagoi joko 
kommentoimalla, tykkäämällä, klikkaamalla tai jakamalla. Suurin osa lukijoista-
ni löytää blogini Facebookin kautta.

Instagramiin päivitän kuvat kuoseista, jotka olen esitellyt blogissa. Instagram 
toimii kuosigallerianani ja se antaa hyvän yleiskuvan visuaalisesta näkemykses-
täni. Instagramissa ihmiset, jotka kiinnostuvat kuvistani alkavat seurata minua. 
Huomasin, että mitä enemmän seuraan muita ihmisiä ja yrityksiä, sitä enemmän 
minua aletaan seurata. Koitan aktiivisesti seurata juuri kuosialan ihmisiä ja yri-
tyksiä ja näin verkostua sosiaalisessa mediassa. Instagramin avulla on mahdol-
lista saavuttaa kansainvälistä näkyvyyttä ja kommenttien kautta saada palautet-
ta. Kommentoimisen kynnys on Instagramissa ja Facebookissa matalampi kuin 
blogissa.

Pinterest toimii myös kuosigalleriana, mutta sen kautta en ole kokenut saavani 
lisähyötyä. Aion kuitenkin jatkaa myös Pinterestin päivittämistä, koska on liian 
varhaista sanoa onko siitä todellista hyötyä vai ei.

Kuva 29. Youtube valitsi stop motion animaation esittelykuvaksi sattumalta kuvan 
jossa näytän keskisormea.



56 57

3.5.1.3 Yhteistyöt 

Bloggaukseen liittyvät yritysyhteistyöt, joista Jeminakin kertoi, ovat hyvä mark-
kinointikeino. Blogimaailmassa yritysyhteistyöt ovat yleisiä, mutta kuosisuun-
nittelu bloggausaiheena on harvinaisempi verrattuna esimerkiksi ruoka- ja sisus-
tusblogeihin. Näin ollen kuoseihin liittyvää yritysyhteistyökulttuuria ei ole vielä 
syntynyt. Yritysyhteistöiden luominen onkin yksi bloggaamisen tavoitteeni. Yri-
tän saada blogiini yhteistöitä, joiden avulla tavoittelen näkyvyyttä. Yhteistyöt 
erilaisissa yhteyksissä saattavat herättää kiinnostusta myös selkeän kohderyh-
mäni ulkopuolelta.
Tampere-postauksen taustalla oli  yhteistyö Vita LKV:n kanssa. Suunnittelin kiin-
teistönvälitysfirmalle Facebookin otsikkokuvan ja hyödynsin kuvan tehdäkse-
ni siitä kuosin. Tampere-postaus tuo lisänäkyvyyttä Vita LKV:lle blogini kautta, 
mutta myös minulle, kun Vitan asiakkaat näkevät kuvitukseni Vita LKV:n sivuil-
la.

Postaus on hyvä esimerkki, kuinka kuosi voi toimia myös yrityksen brändin ra-
kennuksessa. Yritykset saattaisivat kiinnostua tilaamaan juuri heidän brändiänsä 
tukevan kuosin toistumaan esimerkiksi nettisivuille, käyntikortteihin ja muuhun 
paino- sekä sähköiseen materiaaliin.

Kvaliti-kirjakustantamon kanssa tekemäni Nokkosmadonna -kirjan kansiyh-
teistyö mahdollistaa uusien asiakasryhmien syntymisen. The wild swans -kuosin 
näkyvyys uudessa ja yllättävässä käyttökohteessa saattaa herättää muidenkin 
kirjailijoiden ja kustantajien huomion.

Jeminalle suunnittelemani Kissojen syyshäät -häälahjakuosi on esimerkki, 
kuinka kuosin voi suunnitella kustomoidusti vaikkapa lahjaksi. Kissojen syys-
häät kuosi toimi pohjana häiden visuaaliselle ilmeelle ja sitä käytettiin mm. hää-
kutsuissa, pöytäohjelmissa ja nimikorteissa.

Äitini syntymäpäivälahjakuosin Helmi-Pippurin teetättäminen lakanoiksi di-
giprinttauksia tekevän yrityksen kanssa voisi olla seuraava askel yritysyhteistöi-
tä tehdessäni. Blogissa esitelty painoyritys saisi näin ollen mainostusta ja blogini 
lukijat voisivat saada innoituksen tilaamaan minulta personoidusti suunnitellun 
kuosin, jonka he voisivat painattaa yhteistyöyrityksessäni.

Purasen uralla yhteistyö Marimekon kanssa oli merkittävä tekijä hänen uran-
sa etenemisen kannalta. Puranen uskoo, että Marimekko-yhteistyö lisäsi hänen 
uskottavuuttaan suunnittelijana ja paransi mielikuvaa niin asiakkaiden kuin 
muunkin verkoston silmissä. Uskottavuuden lisääntyminen ja mielikuvan muo-
dostuminen motivoivat selkeästi yhteydenottoihin muualta, Puranen kertoo.

Kuva 31. Kissojen syyshäät -kuosi hääjuhlan 
pöytäkoristeissa

Kuva 32. Jeminan ja Miikan häälahja: 
Kissojen syyshäät -kuosi 2015

Kuva 33. The wild swans -kuosi Kuva 34. The wild swans -kuosi Kaija Leh-
muskallion Nokkosmadonna -kirjan kannessa
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4.1 Blogi numeroina   
 

Blogger blogipohjan statistiikkatyökalu on antanut mielenkiintoista tietoa blo-
gin kehityksestä. Katsojamäärien seuraaminen on osoittautunut myös erit-

täin koukuttavaksi. Statistiikkatyökalun avulla pystyy seuraamaan lukijamääriä 
päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti. Näen, kuinka paljon eri julkaisut ovat 
keränneet lukijoita ja myös sen, mitä kautta lukijani ovat löytäneet sivuston. Pys-
tyn seuraamaan sivujen katseluita selaimittain sekä käyttöjärjestelmittäin ja näen 
missä maissa blogiani luetaan eniten.

Graduuni liittyvä bloggausajanjakso sijoittui välille 15.10.2016 - 19.3.2017. Noin 
viiden kuukauden mittaisella bloggausjaksolla blogini sai yhteensä 4670 katsojaa. 
Viiden kuukauden aikana tein yhteensä 20 blogipostausta, joista luetuin oli en-
simmäisenä postaamani esittely itsestäni. Introduction-postaus kerääsi yhteensä 
567 lukijaa ja kerää tasaisesti lukijoita edelleen. Toiselle sijalle sijoittui julkaisu 
Phoenix  318 lukijalla ja kolmanneksi Kissojen syyshäät 265 lukijalla. Neljättä ja 
viidettä paikkaa pitävät postaukset Kissa Kippurahäntä 258 lukijalla ja May the 
force be with you 178 lukijalla. Keskimääräinen lukijamäärä julkaisua kohden on 
ollut  234 lukijaa ja vierailijoita keskimäärin kuukauden aikana 934. Postaukset 
keräävät eniten lukijoita julkaisupäivänä ja sitä seuraavana päivänä, jonka jäl-
keen lukijoiden määrä laskee noin 10-20 kävijään päivässä.

Suomi on kärkipaikalla sivuja katselleista maista 3063 katsojalla ja Ruotsi toi-
sena 770 katsojalla. Kolmanneksi tuli Yhdysvallat 222 katsojalla, neljänneksi Es-
panja 183 katsojalla ja viidenneksi Irlanti 72 katsojalla. Muita maita katsojien jou-
kossa ovat olleet Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Slovakia ja Italia.

Facebook on osoittautunut ylivoimaisesti tehokkaimmaksi väyläksi blogini 
löytämiseksi. Myös Googlen ja Instagramin kautta blogi on tullut löydetyksi.

60% lukijoista on löytänyt blogini Google Chrome -selaimen kautta. Safari- ja 
Mobile-selaimet jakavat toisen sijoituksen 10% osuuksillaan.

Blogin statistiikoista tehtävät päätelmät eivät tietenkään ole täysin luotettavia, 
koska otanta on niin lyhyt.

IIII

LOPPUTULOS

Kuva 35. Sivun katselut maittain
Kuva 36. Suosituimmat postaukset
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4.2 Kuinka blogin pitäminen on vaikuttanut työskentelyyni?

Blogin pitäminen on ollut minulle henkinen yhteenveto urastani. Blogin kautta 
olen loppuunkäsitellyt paljon mennyttä, mutta se tuntuu samalla olevan ovi uu-
teen aikaan ja uusiin mahdollisuusiin.

Blogin pitäminen on ehdottomasti lisännyt luovaa tuottavuuttani. Blogi pakottaa 
minut hyvällä tapaa tuottamaan uutta materiaalia kaiken aikaa ja se pitää minut 
vireänä ja energisenä. Uuden blogipostauksen julkaisuun ja lukijamäärien seu-
raamiseen jää koukkuun ja se ajaa aina työstämään seuraavaa postausta.

Työn ohella opinnäytteen ja blogin tekeminen on ollut haastavaa, mutta mahdol-
lista. Kiireen, stressin ja levon tasapainottaminen on opettanut minulle järjestäy-
tynyttä, kurinalaista ja tehokasta työskentelyä. Aikataulutus ja tarkka unirytmi 
ovat muodostuneet vakiintuneiksi tavoiksi ja ne ovat mahdollistaneet työn val-
mistumisen aikataulussa. Sosiaalisen elämän poisjääminen on opettanut minua 
olemaan yksin ja olen oppinut nauttimaan siitä. Olen huomannut, että yksinäi-
syys ja eristyneisyys ruokkivat luovuuttani.

Blogin sanelema aikataulu on helpottanut täydellisyyden tavoittelussa, joka 
aiemmin on ollut hidasteena tai jopa esteenä asioiden valmistumiselle. Olen op-
pinut lopettamaan työni, vaikka en olisikaan vielä täysin tyytyväinen lopputu-
lokseen. Kiireellinen aikataulu on lisännyt tuotteliaisuutta, mutta myös positiivi-
sessa mielessä lisännyt huolimatonta rentoutta työskentelyyni.

Virheistä oppiminen on kasvun kannalta olennaista ja niiden dokumentointi 
blogin kautta auttaa hahmottamaan paremmin kuljetun matkan ja kehityksen. 
On ollut henkisesti vaikeaa jättää jälkeensä digitaalista virheiden listaa varsinkin, 
kun minulla olisi ollut mahdollisuus palata takaisin ja korjata ne jälkeenpäin. 
Koen kuitenkin, että blogi kaikkine virheineen on prosessin kannalta oleellista 
näyttää yleisölle sellaisenaan. En myöskään halua luoda valheellista ja siloteltua 
kuvaa prosesseistani, työskentelystäni ja elämästäni.

Blogin pitämisen seurauksena kirjoittaminen tuntuu paljon luontevammalta ja 
sujuvammalta kuin aloittaessani ja on ollut kiva huomata, että myös englanniksi 
kirjoittaminen on vaivatonta ja koen pystyväni ilmaisemaan itseäni myös vieraal-
la kielellä. Itseluottamus sekä kirjoittajana että kuosisuunnittelijana on kasvanut.

Blogi on myös ratkaissut oman henkilökohtaisen kamppailuni sosiaalisen medi-
an käytöstä omassa elämässäni. Olen aikaisemmin pohtinut, mikä arvo sosiaali-
sessa mediassa julkaisemallani henkilökohtaisella materiaalilla on. Blogin avulla 
olen löytänyt itselleni sopivamman tavan jakaa itseäni oman ammatillisen näke-
mykseni ja saavutuksieni kautta jolloin tunnen, että sillä on jokin merkitys.

Viiden kuukauden blogaamisen jälkeen olen varma, että aion jatkaa blogin pitä-
mistä työni ohella. 

4.3 Tulevaisuudensuunnitelmia

Blogin jatkaminen on täysipäiväisen työn ohella sopivasti työllistävä itsensä ke-
hittämisen muoto. Blogin pitäminen on muuttunut matkan varrella entistä mie-
lenkiintoisemmaksi ja mielessäni on paljon asioita, joita haluan blogissani kehit-
tää eteenpäin.

Kerran viikossa blogissa julkaiseminen on työn ohella pitkällä tähtäimellä liian 
kunnianhimoinen tavoite. Tulevaisuudessa sopivampi määrä voisi olla 2-3 uutta 
postausta kuukaudessa. Haluan jatkossa keskittyä enemmän määrän sijasta laa-
tuun.

Lukijamäärien kasvattaminen ja tunnettavuuden lisääminen ovat bloggauksen 
tavoitteita lähitulevaisuudessa. Instagramin ja Facebookin laajempi hyödyntä-
minen markkinoinnissa tulevat olemaan osa markkinointistrategiaani. Instagra-
miin blogipostauksen yhteydessä julkaisemani kuvat valmiista kuoseista tulevat 
saamaan rinnalleen myös prosessikuvia kuosien tekovaiheista. Instagramin ak-
tiivisena pitäminen myös blogipostausten välissä lisää näkyvyyttä ja luo katso-
jille tunnetta, että koko ajan tapahtuu jotain. Instagram-julkaisuissa haluan myös 
panostaa enemmän hyviin kuvateksteihin ja hashtageihin, kivannäköisiin ja laa-
dukkaisiin kuviin, kommentteihin vastaamiseen sekä muiden mielenkiintoisten 
Instagram-tilien seuraamiseen. Uskon, että sosiaalisen median välityksellä ta-
pahtuva kontakti ihmisten kanssa tuo lisää lukijoita ja mahdollisia asiakkaita.

Facebookissa aion jatkossa käyttää enemmän maksullista mainontaa, joka tuo 
lisänäyttöjä Facebook-sivustolle ja sitä kautta lisää lukijoita myös blogiin.

Blogia aloittaessani minulla oli epärealistiset odotukset uusien asiakassuhteiden 
synnystä. Elannon saaminen kuosibloggarina tuntuu tällä hetkellä kaukaiselta, 
mutta viiden kuukauden bloggaamisen perusteella on kuitenkin mahdotonta sa-
noa, tuleeko blogi tuomaan minulle maksavia asiakkaita vai koostuuko ”asiakas-
kuntani” tulevaisuudessakin pääosin blogin lukijoista.
 
Opinnäytebloggausjakson aikana tekemäni yritysyhteistyöt jäivät harmillisen 
vähäisiksi. Vita LKV:n ja Kvaliti-kirjakustantamon kanssa tehdyt yhteistyöt oli-
vat kuitenkin mielenkiintoisia ja onnistuneita. Yritysyhteistöiden solmiminen 
onkin yksi suurimmista tulevaisuuden tavoitteistani ja uskon, että ne tulevat ole-
maan merkittävä osa blogini ja brändini kasvua.

Yritysyhteistöiden luominen onkin todennäköisempää nyt, kun blogini on ollut 
olemassa jo jonkin aikaa ja minulla on todistetusti lukijoita. Vasta-avattu blogi ei 
ole markkinointimielessä kiinnostava yritysten näkökulmasta.

Blogin sisällön analysoiminen ja suosittujen postausten tarkastelu on Blogger-sta-
tistiikkoihin perustuen vielä huteraa lyhyen otannan vuoksi. Näyttäisi kuitenkin 
siltä, että henkilökohtaiset tarinat saavat keskimääräistä enemmän lukijoita esi-
merkkeinä BFF ja Phoenix. samoin kuin tunnettuihin brändeihin viittaaminen 
esimerkiksi Star Wars sekä Muumit. Myös kissa-aiheiset postaukset, Kissojen sy-



62 63

yshäät, Kissa Kippurahäntä, Cats gone wild, Paradise sekä Helmi-Pippuri keräsi-
vät mukavasti lukijoita. Paradise-postauksessani tekemä stop motion -animaatio 
oli erilainen aikaisemmista postauksistani ja uskon, että video ja animaatio voi-
sivat olla lukijoita kiinnostavia tapoja esitellä prosessia ja kuoseja myös tulevai-
suudessa.

Blogin toimivuus kaipaa hienosäätöä ja näin ollen Blogger-blogipohjaan syvem-
pää tutustumista ja sen mahdollisuuksien kartoittamista, joihin minulla ei vali-
tettavasti ollut aikaa opinnäytettä tehdessäni. Blogger tuntuu vieläkin ajoittain 
hankalalta käyttää ja lopputulos ei usein ole toivottu. Blogikuvien ja -tekstin vä-
liin tyhjän tilan lisääminen ja kuvien rinnakkain asettelu onnistuvat minulta vain 
joskus. Tämän takia blogin ulkoasu ei siis aina ole tasalaatuinen.

Jeminankin mainitseman artikkelikuvan määrittämistä en ole onnistunut 
Bloggerissa tekemään ja julkaistessani postauksen Facebookissa tulee näkyväk-
si kuvaksi postauksen ensimmäinen kuva, joka ei aina ole paras ja lukijan mie-
lenkiinnon herättävä. Tämän takia olen useimmiten aloittanut blogikirjoitukseni 
valmiilla kuosilla vaikka se ei tarinankerronnallisesti olekaan loogista.

Suurin muutos blogissa tulee olemaan uusi kuosigalleria-sivu, johon tulen 
päivittämään kuvat kaikista kuoseista tietoineen sekä statuksineen: ovatko ne 
myytävinä vai jo myytyjä. Kuosigallerian lisääminen blogin yhteyteen on tärkeää 
mahdollisten ostavien asiakkaiden kannalta, jolloin he voivat nähdä koko kuosi-
kirjaston yhdellä sivulla.

Blogin sisältämään informaatioon haluan myös lisätä selkeästi, mitä palveluita 
tarjoan kuosisuunnittelijana.

Kuosisuunnittelussa haluan keskittyä enemmän tarinallisiin, taiteellisiin ja näyt-
täviin kädentaitoja vaativiin kuoseihin. Kissa-, eläin- ja kasviaiheet tulevat jat-
kossakin olemaan kuosieni aihepiireinä. Haluan panostaa enemmän kuosien 
tekemiseen, tekniikoiden monipuolisuuteen ja kuosien viimeistelyyn, dokumen-
tointiin sekä esillepanoon kuvissa.

Haluan suunnitella taiteellisen kuosin ympärille kaupallisista kuoseista koos-
tuvan perheen, jolloin kokonaisuudesta tulee taiteellis-kaupallinen. Kokonaisten 
kuosiperheiden esittely luo kuvaa ammattimaisesta ja järjestäytyneestä kuosi-
suunnittelusta.

Kuvat ovat blogin selkäranka ja kuvien laadun parantaminen on toimenpide laa-
dukkaamman ja uskottavamman blogin ja brändin rakentamiseksi. Valokuvaus 
on bloggarille tärkeä ominaisuus ja näin ollen kameran käytön opettelu ja valo-
kuvaus ovat asioita, joissa haluan kehittyä.

Jatkossa tulen ottamaan huomioon myös kuosien suojaamisen esimerkiksi ve-
sileimalla, vääristävällä kuvauskulmalla tai tiukemmalla rajauksella.

Kuva 37. Phoenix -kuosi
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Haluan töilläni ilahduttaa eläinrakkaita ja erityisesti kissojen ystäviä. Kissat 
ovat muusiani ja ne antavat minulle loputtomasti inspiraatiota. Hullun kissa-
naisen imago on osa suunnittelijaidentiteettiäni, vaikka minulla ei omia kissoja 
olekaan.

Freelancekuositoimeksiantojen johdattelemana ja suunnittelijabrändini vah-
vistuessa sekä näkyvyyteni kasvaessa brändini tavoite tulevaisuudessa on kas-
vaa tuotebrändiksi. The story of my kuosi -brändin tuotteistaminen ja yrittäjä-
nä toimiminen ovat pitkän tähtäimen tavoitteitani. Kuosini sopivat tyylillisesti 
paremmin kodinsisustukseen kuin esimerkiksi vaatetukseen, joten esimerkiksi 
pussilakanoissa tai tapeteissa kuosini pääsisivät oikeuksiinsa. Myyntikanavina 
nettikauppa ja jälleenmyyjät tuntuvat hyviltä väyliltä, mutta se onkin jo toinen 
tarina.

4.4 Mikä on minun brändini?

Brändini on sitä, kuinka muut näkevät minut ja millainen on maineeni? Selvit-
tääkseni muiden mielikuvia brändistäni tein opinnäytteeseeni liittyvän viimei-
sen postauksen Judgement day, jossa pyydän lukijoitani kommentoimaan blogi-
ni heräätämiä ajatuksia.

Postaus keräsi normaalin määrän lukijoita julkaisua seuranneiden tuntien ai-
kana. Yhtään kommenttia ei kuitenkaan tullut. Bloggerin asetuksista selvisi, että 
minulla on ollut koko ajan päällä asetus, jossa kommentin kirjoittaakseen pitää 
ensiksi rekisteröityä bloggerkäyttäjäksi. Viiden kuukauden kestäneen blogijak-
son aikana blogin kommenttikenttään kirjoitetut kommentit ovat olleet erittäin 
vähäisiä ja lopulta syy selvisi.

Vaikka viimeinen postaus olikin epäonnistunut, oli se kuitenkin opettavainen 
ja toivottavasti jatkossa blogini kommenttikentät muuttuvat aktiivisemmiksi.

Saavutinko työssäni vastauksen perimmäiseen kysymykseen: Mikä on brändi-
ni? Brändini on kulkenut mukanani läpi elämän ja läpi opinnäytetyöni ja se on 
auttanut minua rakentamaan suunnittelijaidentiteettiäni. En koe, että brändini 
olemus olisi merkittävästi muuttunut tai kasvanut opinnäyteprojektin aikana, 
mutta merkittävää on ollut sen esille laittaminen ja julkistaminen sosiaalisessa 
mediassa. Brändini näkyvyys auttaa minua profiloitumaan kuosisuunnittelijana 
ja tuomaan esille omaa ammattitaitoani ja se auttaa minua pääsemään lähem-
mäksi asiakkaita.

Brändini the Story of my kuosi on uudenlainen avoin kuosisuunnittelun muoto 
blogin muodossa. The story of my kuosi jakaa tietoa ja avaa prosesseja kuosisuun-
nittelusta, mutta tarjoaa myös mittatilauskuosisuunnittelua freelancetoimeksian-
nolla niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. Persoonallisuuksien visualisoimi-
nen on vahvuuteni ja mahdollisuus myös yritysten brändien visualisoimisessa.

Blogin kautta esillä olevasta kuosiportfoliosta on mahdollista ostaa myymättö-
miä kuoseja.

Asiakkaiden kanssa työskentelen asiakaslähtöisesti ja omien kuosiprojektieni 
kanssa taiteellisella vapaudella unohtamatta kuitenkaan kuosien käyttömah-
dollisuuksia kaupallisesta näkökulmasta. Taiteellinen lähestymiskulmani kuosi-
suunnitteluun yhdistettynä kaupallisuuteen avaavat brändini kasvuun.

Suunnittelijana olen tehokas, aikaansaava, loputtoman kärsivällinen ja pysyn 
aikataulussa. Osaamiseni monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys ovat asioita, joilla 
erotun muista kuosisuunnittelijoista.

Kädentaitoja vaativat tekniikat, näyttävät, värikkäät, runsaat ja yksityiskohtai-
set kuosit ovat brändini tähtituotteita, joiden ympärille rakentuvat kuosiperheet 
kaupallisemmista kuoseista. Tarinallisuus on brändini punainen lanka, jolla jään 
mieleen erotun muista kuosisuunnittelijoista.

Haluan, että brändini on inspiroiva, aito, lapsellisen naiivi, itseironinen, hauska 
ja kantaaottava. Työni saattavat sisältää piilotettuja merkityksiä tai ehkä ne ovat 
vain kivoja värikkäitä kuvia. Kuva 38. Helmi-Pippuri lakanoissa
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HAASTATTELUT

5.1 Jemina Laukkasen haastattelu 

15.10.2016

Jemina ja Raikasta menoa -ruuan ja treenin voimalla

Jemina on paras ystäväni ja innokas ruuanlaittaja joka jakaa blogissaan reseptejä 
terveellisiin ja raikkaisiin annoksiin, herkkuja unohtamatta. Erityisesti raakakak-
kujen tekeminen on hänen mielipuuhaansa. Jemina on myös himoliikkuja, joten 
blogista löytyy myös treenitarinoita.

Mistä idea blogiin?
Jeminan idea blogin perustamiseen lähti siitä, että hän halusi tallentaa ja jakaa 
reseptejään. Terveellisen ruuan ja elämäntapojen tuoma hyvä olo innosti Jeminan 
jakamaan hyvää oloaan myös muille.

Miten blogin perustaminen sujui?
Blogin perustamiseen liittyi sekä käytännön ongelmia blogipohjan luomisessa ja 
käyttöönotossa kuin myös paineita blogin aloittamisessa. Teknisissä ongelmissa 
auttoi aviomies Miika, joka on taitava tietokoneiden kanssa. Blogipohjaksi vali-
koitui Wordpresss, koska se oli Miikan mielestä paras ja sieltä löytyi Jeminalle 
mieleinen valmis blogipohja, joka täytti Jeminan vaatimukset olemalla selkeä ja 
tyylikäs.

Ensimmäistä postausta edelsi paineen ja nolouden tunne, joka varmasti on kai-
killa blogiaan perustavilla sama. Ensimmäisen postaukseen tehty raakakakku 
meni pilalle, koska Jemina otti sen  liian aikaisin  pois vuasta ja se lässähti. Tähän 
meinasi lässähtää koko blogi.

Seuraavana päivänä uudella tarmolla Jemina päätti perustaa blogin, vaikka mi-
tään postattavaa ei ollut eikä ollut blogille nimeäkän. Sohvalla maatessaan Je-

minalla välähti ja blogin nimeksi tuli Raikasta Menoa. Ensimmäinen postaus oli 
smoothie, joka oli alkumalja uudelle blogille.

Mikä ajaa bloggaamaan, mistä tulevat aiheet ja kuinka usein uusia postauksia 
syntyy?
Blogin luoma paine ajaa Jeminan tekemään uusia postauksia. Vuoden ikäinen 
blogi kasvaa uusilla postauksilla noin 1-2 kertaa viikossa. Aiheet kumpuavat hä-
nen omasta elämästään, harvoin hän tekee ruokaa vain blogia ajatellen. Inspi-
raatiota Jemina ei hae muista ruokablogeista. Hellapoliisin kuvauskoulutukses-
sa ollessaan Hellapoliisin pitäjä Kati Jaakonen sanoi tekevänsä ja keskittyvänsä 
omaan juttuunsa. Hän ei seuraa trendejä ja uskoo sen tekevän omasta jutustaan 
mielenkiintoisen. Jemina ajattelee oman bloginsa kohdalla samoin. Hän ei halua 
saada liikaa vaikutteita muilta ruokabloggareilta ja hän kertoo myös alkavansa 
vertailemaan itseään muihin sekä kyseenalaistamaan tekemisiään, mikä saattaisi 
johtaa innostuksen ja itsetunnon vähenemiseen.

Jemina saa inspiraatiota Instagramin ruokakuvista sekä ravintoloista. Hyvän 
ravintola-annoksen imitoiminen kotikeittiössä on haastavaa ja hauskaa. Joskus 
Jemina saattaa inspiroitua valmiista resepteistä, mistä haluaa julkaista oman ver-
sionsa, mutta tällöin hän aina mainitsee inspiraation alkuperän ja linkkaa alku-
peräisen reseptin kirjoitukseensa.

Aiheet rajautuvat ruuan ja liikunnan ympärille. Välillä Jemina punnitsee, onko 
aihe esimerkiksi liian tuomitseva ja saarnaava. Kirjoitus sokeriaddiktiivisuudes-
ta jäi ulos juuri tämän takia. Toisaalta Jemina tuntee, että voi kirjoittaa melkein 
mistä vaan, mutta haluaa kuitenkin säilyttää positiivisen tunnelman blogissaan.

Henkilökohtaiset postaukset ovat Jeminan mukaan kaikkein luetuimpia. Jemi-
nan postaus; Miten arjestani tuli kivaa? On ollut kaikessa yksinkertaisuudessaan 
kaikkien aikojen suosituin. Postauksessa Jemina listaa viisi hyvinkin yksinker-
taista asiaa, jotka tekivät hänen elämästään parempaa.

Myös kuvat, joissa näkyy ihmisiä keräävät lukijoita. Jemina painotti, että blo-
gipostauksen artikkelikuvan valinta on erittäin tärkeää, koska Facebookkiin lin-
katut blogipostaukset tuovat eniten lukijoita ja linkissä näkyvän kuvan tulee olla 
lukijan mielenkiinnon herättävä. Jos postauksen artikkelikuvaa ei määrittele, 
Facebook valitsee sattumanvaraisesti jonkin postauksen artikkelikuvaksi.

Miksi juuri Jeminan blogia luetaan?
Jemina uskoo, että hänen lukijansa tykkäävät hänestä ihmisenä ja sen takia luke-
vat juuri hänen blogiaan. Oman persoonallisuuden näkyminen blogikirjoituksis-
sa tekee blogista mielenkiintoisen. Jemina on pohtinut, millaisena lukijat sitten 
pitävät häntä kirjoitusten perusteella? Eihän positiivisista päivityksistä tieten-
kään saa koko kuvaa. Opettajantyönsä takia Jemina on päättänyt, ettei esimer-
kiksi kuvaa alkoholia ruokiensa yhteydessä.

Jeminan blogilla on keskimäärin noin 1000 kävijää kuussa. Blogin alussa kävijöitä 
kuukaudessa oli noin 500. Vuoden vanha blogi on siis kävijämäärältään kasvanut 

LOPUKSI
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noin puolella vuoden aikana. Jeminan blogia Facebookissa seuraa tällä hetkellä 
vähän alle 500 ihmistä. Jemina on ollut yllättynyt, että lukijoita on riittänyt ja ih-
miset ovat olleet kiinnostuneita kokeilemaan hänen reseptejään.

Kuinka blogi on kasvanut?
Lähtökohtaisesti blogin pitäminen on ollut Jeminalle luova harrastus matematii-
kan opettajan työn ohella. Jemina ei ole oma-alotteisesti lähtenyt kasvattamaan 
blogiaan kaupalliseen suuntaan. Vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut kasvua 
ja Jemina on päässyt blogipiireihi, mikä tarkoittaa sitä, että hän saa kutsuja yri-
tysten workshoppeihin ja bloggareiden iltoihin.

Yritykset järjestävät kilpailuja ja muita tapahtumia, joista bloggarit kirjoittavat ja 
julkaisevat kuvia blogeissaan ja näin yritykset saavat some-näkyvyyttä. Blogga-
rit puolestaan saavat tuotelahjoja, joita voivat hyödyntää blogikirjoituksissaan ja 
näin yritykset saavat vielä vähän lisää mainostusta.

Kaupallinen bloggaaminen perustuu siis yhteistyöhön erilaisten yritysten välillä, 
mistä molemmat osapuolet saavat hyötyä.

Yritysten huomion puoleensa vetäminen tapahtuu Instagramissa. Reseptissä 
käytettyjen luomumunien mainitseminen hashtagissa voidaan huomata kysei-
sellä luomumunatilalla. Näin luodaan kontakteja ja yhteistyötä.

Instagramin ja Facebookin linkittäminen blogiin tuovat lukijoita ja yhteistyö-
kumppaneita. Pelkällä blogilla tämä tuskin onnistuu.

Voisiko blogista saada saada ammatin?
Jeminan mielestä blogin avulla itsensä elättäminen on haastavaa, mutta mahdol-
lista. Kilpailua ja tarjontaa on paljon, joten muista erottuminen ja itsensä tyrkyttä-
minen on tärkeää. Rahallisen ansion sanelemia bloggauksia Jemina ei kuitenkaan 
halua haalia itselleen. Jos harrastus muuttuu työksi, Jemina pelkää kadottavansa 
intohimonsa ja bloggauksesta tulee pakkoraakapullaa.

Blogin sivutuotteena Jemina on alkanut järjestää ravintolapäivän muodossa 
raakakakkukahvilaa kotonaan Haagassa. Kahvila on kerta toisensa jälkeen ollut 
menestys. Viimeisin ravintolapäivä oli jopa niin onnistunut, että kaikki kakku-
palat myytiin loppuun puolessatoista tunnissa. Rappukäytävässä ulos asti jonot-
taneet ihmiset joutuivat pettymään, kun kakut loppuivat kesken. Jotkut olivat 
matkustaneet kaukaakin maistamaan Jeminan kuuluisia raakakakkuja.

Raakakakkukahvilan ansiosta on syntynyt pienimuotoinen sivubisnes ihmisten 
tilatessa raakakakkuja syntymäpäiväjuhlille, näyttelynavajaisiin sekä muihin 
juhlallisuuksiin. Elantoa raakakakkuja tekemällä ei kuitenkaan saa. Raaka-aine-
kustannukset ovat korkeat ja tekeminen kotioloissa hidasta. Suuri kiinnostus ja 
asiakasmäärät ovat kuitenkin herättäneet Jeminassa ajatuksen omasta raakakak-
kukonditoriasta tai kotipitopalvelusta. Tämä kuitenkin vaatisi Jeminan kaiken 

ajan, eikä se ole mahdollista tämänhetkisen opettajantyön rinnalla. Myös lu-
pa-asiat ovat haasteellisia, kun ruokaa valmistetaan myyntiin omassa kodissa.

Jemina uskoo, että juuri hänen raakakakkunsa kiinnostavat lähialueella asuvia, 
koska ne on tehty lähellä. Helsingin keskustassa on tarjontaa raakakakuista, joten 
asiakkaita sieltä ei ole tullut. Raakakakut ovat olleet ruokatrendinä jo jonkin ai-
kaa, joten Jemina onkin pohtinut, onko kyseessä ohimenevä trendi vai onko kiin-
nostus tullut jäädäkseen? Ihmiset tilaavat yleensä siksi raakakakkuja Jeminalta, 
koska he eivät jaksa eivätkä osaa tehdä niitä itse. Kakkujen kaunis ulkonäkö on 
todellisen ammattilaisen kädenjälkeä!

Blogin mahdollisuudet?
Jemina mielestä blogi on avain erilaisiin mahdollisuuksiin. Vaikka täysipäiväi-
seksi yrittäjäksi tai bloggariksi alkaminen ei tämänhetkisessä elämäntilanteessa 
kiinnosta, on kuitenkin mielenkiintoista laajentaa blogia ja riskittömästi kokeilla 
uusia projekteja. Nyt mielessä onkin sähköisen Joulukeittokirjan julkaiseminen ja 
miksei jossain vaiheessa myös omakustannekirja, jonka voisi blogin kautta tilata 
itselleen tai lahjaksi.

Mitäs Alfa?
Mitäpä Jeminan raakakakuista pitää (myöskin raakaruokavaliolla elävä) perheen 
kissa Alfa? Löytyykö kakuista usein kissankarvoja?

Jeminan topakka vastaus kuuluu ”EI! Kakut on ehdottoman cat free!”

5.2 Teija Purasen haastattelu

26.2.2017 

Teija on pinta- ja kuosisuunnittelija, joka on tehnyt yhteistyötä mm. Marimekon, 
Finlaysonin, Ruotsin Almedahlsin ja Geepapin kanssa. Teija työskentelee koto-
naan Kemiönsaarella.

Haastattelu suoritettiin sähköpostin välityksellä aikataulujen yhteensovittami-
sen vaikeuden vuoksi.

Teija, miten olet päätynyt kuosisuunnittelijaksi? Voisitko lyhyesti kuvailla 
urakehitystäsi. Liittyykö uraasi jotain merkittäviä virstanpylväitä, jotka ovat 
vieneet sinua kuosisuunnittelijana eteenpäin?

Olin 90-luvun laman aikaan vaatetusalan artenomin tutkintoni jälkeen enem-
män kiinnostunut kuosisuunnittelusta sekä tekstiilitaiteesta ja halusin opiskella 
ajatuksena, että hyvän koulun kautta työllistyisi alalle. Valmistuin 2006 Taikista 
tekstiilitaiteen koulutusohjelmasta. Jatkoin kuosimallien suunnittelua ja myyntiä 
Jekku designers -ryhmän jäsenenä heti opiskeluajan jälkeen. In-house -suunnit-
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telijoita oli siihen mennessä vähennetty alalla niin paljon, että koin että yrittäjyys 
oli melkeinpä ainoa vaihtoehto, jos suunnittelutyötä halusi Suomessa tehdä. Ku-
osimyynti ei kuitenkaan tuonut niin paljon tuloja, että sillä olisi saanut elannon, 
joten olen ollut vuosien varrella osa-aikatöissä muualla myös. 

Tärkeitä virstanpylväitä on ollut muutto Helsingistä edulliseen elämiseen maalle 
Kemiönsaareen 2010, jolloin olen voinut keskittyä paremmin suunnittelutyöhön 
muiden töiden häiritsemättä sekä yhteistyö 2012-2014 Marimekon kanssa. Mari-
mekko-yhteistyö oli tärkeää, koska se oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus pääs-
tä vähän lähemmäksi asiakasyritystä ja sen haasteellisia realiteettejä. Aiemmin 
kuosimyyntini oli ollut vain pikaisia tapaamisia kokoushuoneissa tai joku toinen 
oli myynyt mallejani. Uskoisin, että mennyt Marimekko-yhteistyö on myös luo-
nut mielikuvaa uskottavuudesta suunnittelijana muiden asiakkaiden ja muun 
verkoston silmissä ja se on selvästi motivoinut yhteydenottoihin muualta.

Kaupallisesta suunnittelusta poikkeamiset taiteellisempaan tekemiseen ovat 
myös olleet tärkeitä sekä oman estetiikan etsimisen kannalta että erottautumi-
seksi suunnittelijajoukosta. Inspiroiminen on yksi tärkein ”tuotteeni” mitä suun-
nittelijana tarjoan asiakasyritysten suunnittelutiimeille ja silloin hiukan irrottele-
vampi ote voi olla kiinnostavampaa kuin kuiva kaupallinen suunnittelu. Joskus 
on siis parempi tarjota mieluummin siis hersyvä käsin tehty luonnos, joka ei ole 
vielä raportissa kuin kuiva tarkassa raportissa oleva tuloste vektorikuvasta vä-
hän liian ohuelle paperille.

Neljäs virstanpylväs on kaiketi vasta tulossa. Olen melko sinnikkäästi ja tietoises-
ti päättänyt pitäytyä valitulla alalla. Kuitenkin jatkuva muutos on kuosisuunnit-
telutyössä kyllä ihan todellista. Trendit muuttuvat ja niihin on otettava tavallaan 
kantaa, seuratako vai pitääkö jotain omaa linjaa. Taloudellinen tilanne yhteis-
kunnassa ja yrityksissä muuttuu ja esimerkiksi siksi monia tehtäviä on ulkois-
tettu. Freelancerin on periaatteessa usein tarjottava suoraan tuotantoon valmista 
digitaalista materiaalia, kun kymmenen vuotta sitten käsin tehtyjen luonnosten 
myyminen oli ihan tavallista ja digitalisointi tapahtui yrityksissä sisällä. Paino-
tekniikka ja mahdolliset painopohjat muuttuvat ja kehittyvät. Digitaalinen osaa-
minen siis tärkeämpää kuin ennen. Kulttuurinen muutos kohti kiertotaloutta ja 
ekologisia valintoja itseasiassa kyseenalaistaa koko uusien kuosien suunnittelun. 
Näihin uusiin vaatimuksiin kouluttautuminen ja perehtyminen ei ole pienituloi-
selle yksinyrittäjälle ihan helppoa enkä ole varma että työnkuvani on tulevaisuu-
dessa sama kuin nyt.

Mikä on suhtautumisesi brändäykseen? Koetko itse olevasi brändi? Oletko 
brändännyt itseäsi tietoisesti/tiedostamatta? 

Vaikka tietoisesti ei mielikuvaa itsestään rakenna, altistuu kuitenkin väistämättä 
tulkinnoille. Eli tavallaan olen tietoinen että henkilöbrändi syntyy automaattises-
ti ajan myötä, mutta en ole aktiivisesti luonut, päättänyt ja seurannut mitään itse-

kehittämääni brändikirjaa itsestäni. Mutta toki olen tietoinen siis, että tekemiseni 
ja sanomiseni luovat mielikuvaa. Varsinainen työ, tehdyt suunnittelutyöt, hitaas-
ti ajan myötä, luonnollisesti ja automaattisesti, luovat rehellistä mielikuvaa suun-
nittelijasta. Myyntiyhteistyöryhmästä itsenäiseksi suunnittelijaksi siirtyminen oli 
ehkä yksi tietoinen valinta oman suunnittelija-mielikuvan rakentamiseksi.

Olen suunnittelijana tyyliltäni melko laaja-alainen ja mielestäni asiakkaan yri-
tyksen brändi on tärkeämpi kuin omani. En halua omalla viestinnälläni sekoittaa 
heidän viestintäänsä enkä rajoittaa omaakaan tekemistäni korostamalla voimak-
kaasti jotain tiettyä yhtä viestiä. Olen siis melko varovainen viestijä, mikä on tie-
tenkin ehkä vähän tylsää. 

Asioita joita mielelläni tuon esiin työstäni ja persoonastani on ollut käsin teke-
misen tärkeys suunnitteluprosessissa, tuotteliaisuus, laaja-alaisuus, yksin maalla 
asuminen ja luonto inspiraation lähteenä. Uutta ja kiinnostavaa kerrottavaa pitäi-
si kaiketi kuitenkin olla koko ajan.
 
Miten sinä markkinoit itseäsi/töitäsi? Mikä on internetin ja sosiaalisen median 
merkitys sinulle työssäsi? 

Edellä mainittua tarinaa kerron siis käytännössä vain Instagramin kautta. Käy-
tössäni on lisäksi melko passiivisesti omat Wordpress-kotisivut ja Pinterest. Face-
book on lähinnä vain yksityiselämän käytössä. Olen myös toistaiseksi päätynyt 
englanninkieleen viestinnässäni, koska minulla on ulkomaisia asiakkaita ja ha-
luaisin mieluimmin luoda verkostoja ulkomaille.

Kotisivut on tietenkin tärkein paikka saada tietoa töistäni ja tyypillistä tietenkin 
on että kotissivut juuri nyt kaipaavat hienosäätöä. Erityisesti sosiaalisen medi-
an kanavien linkittäminen sujuvasti olisi tärkeää ja blogikin toki pyörii mielessä 
usein. Mutta sen viestiä ja sisältöä en ole osannut vielä itselleni kiteyttää. Asian-
tuntijuus olisi minulle tärkeämpää kuin tunteellisuus. Omaa elämää kuvaava 
blogi ei olisi minulle nyt kiinnostava vaihtoehto. Mieluummin kertoisin työstä, 
sillä kokemukseni mukaan on tavallista että ihmiset eivät tunne tekstiilisuunnit-
telua ja sen realiteetteja.

Kohdeyleisön miettiminen olisi minusta tärkeää myös. Tällä hetkellä työskente-
len vain parin yrityksen kanssa ja mietin esimerkiksi miten tutustuttaisin itseäni 
näiden yritysten myynti- ja markkinointitiimeihin somen kautta ja miten voin tu-
kea heidän markkinointiaan omilla kanavillani. Huomaan että business-to-busi-
ness-yhteydenpito on minulle tärkeämpää kuin suoraan kuluttajille viestiminen 
vaikka some-kanavat ovat auki kaikille ja ihmiset ovat koko ajan läsnä monissa 
rooleissa niin yritysten edustajina kuin kuluttajina tai kollegoina. 

Tällä hetkellä siis uusien asiakkaiden etsiminen markkinoinnin avulla ei ole mi-
nulle niin tärkeää kuin vanhojen ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa viesti-
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minen. Forumit ovat tavallaan minulla olemassa, mutta sisällön tuotantoon on 
oltava todellista tarvetta, aikaa, pitkäjännitteisyyttä ja valmiuksia (itseluottamus-
ta, hyviä kuvia, hyvää tekstiä, hyvää kieltä). 

Sosiaalisen median ja internetin kautta seuraan tietenkin myös itse mitä kollegat 
ja kiinnostavat yritykset tekevät.

Mitä mieltä olet taiteellisen materiaalin julkaisemisesta internetissä? Mitä 
hyötyjä/haittoja? Pelkäätkö mahdollista kopiointia tai oletko kenties joutunut 
kopioinnin kohteeksi?

Vaikea kysymys. Kopionnista vahinkoa syntyisi lähinnä asiakkailleni, mutta ku-
kaan ei ole koskaan kommentoinut tai huomauttanut kuvieni käytöstä portfolio-
kotisivuillani. Oikeus portfoliokäyttöön joka tapauksessa suunnittelijalla on. En 
siis pelkää, mutta riski on kyllä todellinen ja kivempi onkin laittaa nettiin kuvia 
tehdyistä tuotteista kuin kuosista raportissa hyvällä resoluutiolla.

Jonkinlainen murros töiden julkaisussa on ehkä käynnissä. Myynnissä olevien 
mallien julkaisemista olen aiemmin välttänyt tarkasti. Mutta nyt voi olla että 
mallien tarina alkaa jo somessa ja ne myydäänkin vasta julkaisun jälkeen kun 
ne ovat saaneet tykkäyksiä ja huomiota ensin. Tuotteiden tarina alkaa jo kuosi-
suunnittelijan prosessipäivityksistä somessa. Tiedän että kuvituksia on bongattu 
tuotteisiin suunnittelijoiden kotisivuita kyllä.  ”Sneak peak” kulttuuri jo on, kun 
suositut bloggarit esittelevät yhteistyössä yritysten kanssa tulevia mallistoja jo 
reilusti myyntisesonkia ennen. Tärkeää on ehkä suunnittelijan oma kontrolli eli 
riippuu miten myyt työtäsi. On eri asia onko kuosimallien myyjänä jokin välikä-
si, joka ei voi tietää missä kuvia malleistasi olet julkaissut, vai oletko itse suoraan 
keskusteluyhteydessä asiakkaan kanssa ja voit kertoa ja näyttää esimerkiksi ku-
via ja kommentteja somekanavassasi.

Itse siis aika vähän jaan kuvia tekeillä olevista töistä ja siksi postausmateriaa-
lin keksiminen someen on välillä todella haastavaa. Olen käyttänyt vääristäviä 
kuvakulmia, blur-muokkausta tai yksityiskohtakuvia pitääkseni mallit tavallaan 
julkaisemattomina mutta kertoakseni kuitenkin mitä työhuoneella tapahtuu. 
Reaaliaikaisuus kuuluu someen ja tuntuu hassulta postailla jotain muuta kuin 
mitä juuri silloin on tekemässä. Mutta sitäkin siis joskus teen. Myytyjen mallien 
julkaisuoikeus taas siirtyy asiakkaalle että niitäkään ei noin vain voi julkaista 
ennen kuin markkinointiapu heille on ajankohtaista. Kaupallisen materiaalin jul-
kaisuun tosiaan liittyy monenlaista, mutta inspiroivinta minulle ainakin on kui-
tenkin seurata profiileja, joissa näkee varsinaisia töitä eikä kotieläimiä tai muuta 
yksityiselämän menoa. Ehkä luonnoskirjan avaaminen, pelkästään someen tar-
koitettujen töiden tekeminen jne ovat ratkaisuja. Itse jonkin verran olen ”uhran-
nut” töitä internetille ihan vain esimerkeiksi kädenjäljestäni enkä niitä tarjoa enää 
asiakkaille, mutta voin käyttää malleja tulevaisuudessa omissa tuotteissa kuten 
esimerkiksi postikorteissa tai itse tuotetuissa digipainatetuissa pientuotteissa.

Kuosisi ovat taideteoksia. Koetko ristiriitaa taiteellisuuden ja kaupallisuuden 
välillä? Haluaisitko keskittyä jatkossa taiteelliseen vai kaupalliseen suunnit-
teluun vaiko niiden yhdistämiseen?

Minulle taide on täysin vapaata. Taiteeseenkin kurkottavat työni ovat minulle 
lopulta taideteollisuutta, töitä jotka tutkivat ja kunnioittavat teollisuutta ja teks-
tiilejä ja usein motivaationa on kehittää ja parantaa joko omaa työtäni tai teolli-
suudenalaani. Seinälle ripustettavat kollaasit ainakin omassa mielessäni tutkivat 
pintasuunnittelua ja vetävät huomiota teolliseen suunnitteluun. Niissä on jotain 
myötäsukaista ja ne eivät siis ole oikeastaan ristiriidassa kaupallisen suunnitte-
lun kanssa. Taiteilijuuden mielikuva on kyllä myyvä ja sitä mielestäni halutaan 
myös suunnittelijalta ostaa. Eli kokeileva ja omaperäinen suunnittelu on arvo-
kasta sekä tekstiilisuunnittelun arvostuksen nousulle että suunnittelua ostaville 
yrityksille ja valveutuneille kuluttajille.

Kriittinen taiteilija-aktivistin asenne on minulle ehkä hiukan vieras, olen sovitte-
levampi. Ehkä vapaan taiteen tekeminen on tulevaisuudessa minulle tutumpaa, 
mene ja tiedä. Suuresti kyllä toivon itsenäisen ja anarkistisen tekstiilitaiteen nou-
sua joka olisikin vahvasti ristiriidassa teollisuuden kanssa.
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Johannes Savolainen

Jemina Laukkanen
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Hanna & Isi
Äiti & Juha

Sasu

Maarit Salolainen

Kaikki alalla kohtaamani ihmiset, 
joilta kaikilta olen oppinut jotain.



80 81

 

Laura Kunnas 

THE STORY 
OF MY KUOSI

KUVALIITE



82 83

 
Laura Kunnas

THE STORY 
OF MY KUOSI

KUVALIITE

Blogi kuosisuunnittelijan työskentelyn 
ja itsensä brändäyksen apuvälineenä

Maisterin tutkinnon opinnäyte
Fashion and collection design

 / Muotoilun laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-Yliopisto

Ohjaajat:
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SISÄLLYS

Tämä kuvaliite sisältää kaikki kuosit, 
jotka esittelen maisterin opinnäytteeseeni liittyen blogissa 

The story of my kuosi.

Blogi löytyy osoitteesta:

http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/

(Kuosit eivät ole oikeassa skaalassa tässä kirjasessa.)
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KISSOJEN SYYSHÄÄT

Jeminan ja Miikan häälahjakuosi jonka innoittajana

 oli heidän kissansa Alfa. Kuosia käytetty hääkutsuissa, 

pöytäohjelmissa, nimikorteissa sekä menussa.

Toteutus: Photoshop

Raportin koko 64 cm x 52 cm
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GALAXY

H&M:llä tekemäni Star Wars -lisenssi kuosi.

Käytetty nuorten tyttöjen college puserossa sekä leggingsseissä.

Kaupoissa A/W 2016

Toteutus: Photoshop

Raportin koko 32 cm x 22,6 cm
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TAIKATALVI

Freelance toimeksiannolla suunnittelemani Muumi -lisenssi kuosi.

Käytetty vauvojen vaatteissa sekä kodin sisustustuotteissa.

Kaupoissa A/W 2016

Toteutus: Tussi, Photoshop

Raportin koko 32 cm x 22,6 cm
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KARI

Leopardiperheen isä Kari.

Entisen opettajani Kari Lohkon 

ja Aalto-vaasin inspiroima 

leopardikuosi.

Toteutus: Tussi

Raportin koko 32 cm x 22,1 cm
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MARJATTA 

Leopardiperheen äiti Marjatta on saanut nimensä 

ala-asteen opettajani mukaan. 

Marjatta-leopardi sopisi hyvin esimerkiksi 

intarsia-neuleen kuvioksi.

Toteutus: Leikatut värilliset paperit

Raportin koko 32 cm x 22,5 cm
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VIHTORI 

Vihtori on leopardiperheen pappa.

Äidin isän mukaan nimetty leopardikuosi, 

joka on saanut inspiraatiota molemmista isoisistäni. 

Kuosi on leopardikuosin ja camoflashin yhdistelmä.

Toteutus: Akryylimaalit, Photoshop

Raportin koko 32 cm x 23,1 cm
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VUOKKO 

Vuokko on leopardiperheen mummu.

Kuosi on nimetty mummuni siskon mukaan ja se on saanut 

inspiraatiota myös isotädistäni.

Toteutus: Vesivärit

Raportin koko 32 cm x 44,9 cm
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VIIVI  

Viivi on leopardiperheen teini-ikäinen tytär.  

Toteutus: Vesivärit, akryylimaalit, Photoshop   

Raportin koko 32 cm x 23 cm
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KASPIAN  

Kaspian on leopardiperheen kuopus. 

Kaspian on saanut nimensä äitini kissan mukaan.  

Kuosin teossa olivat mukana kaikki äitini kissat tassuineen.

Toteutus: Kissan tassut, vesivärit, Photosop   

Raportin koko 32 cm x 23 cm
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KISSA-KIPPURAHÄNTÄ  

Kissa-Kippurahäntä on saanut inspiraationsa 

kissa-kummipojastani Alfasta, 

jonka häntä kipristyy kun hän on iloinen.

Toteutus: Tussi   

Raportin koko 64 cm x 44,5 cm
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CAPRI  

Italian matkalta inspiraationsa saanut kuosi.

Toteutus: Akryylimaalit  

Raportin koko 64 cm x 50 cm
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NORDIC DARKNESS  

Pattern Lab -kurssilla suunnittelemani kuosi. 

Inspiraationa revontulet.

Toteutus: Tussi, Photoshop  

Raportin koko 32 cm x 30,3 cm



110 111

MISTÄ PUPUT TULEE?  

Elämäni ensimmäinen kuosi painokangaskurssilta 

Lahden Muotoiluinstituutista vuodelta 2008. 

Painoin kuosin valkoiselle puuvillalle ja 

ompelin kankaasta lakanat.

Toteutus: Tussi  

Raportin koko 64 cm x 52 cm



112 113

TAMPERE  

Vita LKV:lle suunnittelemani kuvitus (ylhäällä)

ja sen yhteydessä syntynyt kuosi, 

joka on saanut inspiraationsa kotikaupungistani 

Tampereesta.

Toteutus: Tussi  

Raportin koko 32 cm x 40,7 cm



114 115

OH DEER!  

Vuonna 2015 piirtämäni peura, 

jolle lisäsin jouluvalot sarviin.  

Toteutus: Tussi, Photoshop  

Raportin koko 22 cm x 37,6 cm



116 117

CATS GONE WILD  

H&M:n järjestämä kuosisuunnittelukilpailu, 

johon osallistuin mallistolla; Cats gone wild.  

Toteutus: Tussi, vesivärit 

Raportin koko 64 cm x 150 cm



118 119

KEHONRANTA
AALLOT ja KISSAT NURMIKOLLA  

Kuosiperhe, joka sai inspiraationsa 

lapsuuden maisemistani Nokialta  

Toteutus: Tussi, vesivärit 

Kehonranta raportin koko 32 cm x 34,7 cm

Aallot raportin koko 3,2 cm x 26,4 cm

Kissat nurmikollaraportin koko 8 cm x 9,6 cm



120 121

THE WILD SWANS  

Kirjakustantamo Kvalitille suunnittelemani joutsenkuosi 

Kaija Lehmuskallion Nokkosmadonna-kirjan kanteen.  

Toteutus: Lyijykynä, Photoshop 

Raportin koko 32 cm x 42,9 cm



122 123

PARADISE  

Raamatun luomiskertomuksesta ja viidakko-Muumeista 

inspiroitunut kuosi, jonka tekemisen valokuvasin ja kokosin stop 

motion -animaatioksi. Animaatio löytyy osoitteesta:

https://www.youtube.com/watch?v=LdH52ydeyT4 

Toteutus: Leikatut värilliset paperit 

Raportin koko 111 cm x 80 cm



124 125

PHOENIX  

Muumien feenikslintu -jaksosta inspiraation saanut kuosi. 

Toteutus: Tussi, vesivärit, Photoshop 

Raportin koko 64 cm x 79,5 cm



126 127

HELMI-PIPPURI  

Äitin Helmi-Pippuri kissasta inspiroitunut kuosi.

Kuosi on äitini 50 -vuotis syntymäpäivälahja, 

jonka tulostutan digiprinttauksena lakanoihin. 

Toteutus: Akryylimaalit 

Raportin koko 64cm x 52,1 cm



128 129

	  

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä 
	  

	  

 
Tekijä  Laura Kunnas 
Työn nimi  The story of my kuosi 
Laitos  Muotoilun laitos 
Koulutusohjelma  Fashion and collection design 
Vuosi  2017 Sivumäärä   

79 + kuvaliite 47 
Kieli  Suomi 

Tiivistelmä 
	  
Opinnäytteeni aiheena on brändäys ja blogi kuosisuunnittelijan työvälineenä.  
  Opinnäyte jakautuu produktio-osioon sekä tutkimukselliseen osioon. Produktio-osuus on säh-
köinen kuosisuunnittelijan blogi, The story of my kuosi, osoitteessa: 
http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/  
  Työn innoituksena on ollut löytää keino kehittää itseään ja pysyä luovasti tuottavana täysipäiväi-
sen kuosisuunnittelutyön ohessa, löytää uusia keinoja kuosisuunnittelijana työskentelemiseen 
sekä brändäyksen avulla pohjustaa oman tuote-brändin ja yrityksen syntyä. Blogin motivoimana 
oma kuosiportfolioni on kasvanut ja suunnittelijaidentiteettini näkyvyys on auttanut minua profi-
loitumaan kuosisuunnittelijana.  
  Opinnäytteeni tutkimuksellisessa osiossa etsin vastauksia kysymyksiin: Voiko blogi toimia suun-
nittelijan itsensä brändäyksen, markkinoinnin ja myynnin apuvälineenä? Mitä on suunnittelijan 
brändäys? Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kuosisuunnittelijoilla on ammattinsa harjoittami-
seen? Minkälaisia vaaroja taiteellisen materiaalin jakamisella internetissä on ja kuinka niiltä voi 
suojautua? Lisäksi pohdin omaa luovaa prosessiani sekä avaan blogin perustamisen ja ylläpitämi-
sen prosessia.  
  Opinnäyte on haastanut minut etsimään sopivaa tasapainoa henkilökohtaisen elämäni ja suun-
nittelija-brändini yhdistämiseksi. Keskeneräisen tai viimeistelemättömän työn julkaisemisen tuska 
on tuonut rentoutta työskentelyyni ja auttanut minua hyväksymään epätäydellisyyttä töissäni. 
Bloggariksi alkaessa oli myös päästävä yli kirjoittamisen pelosta. 
  Työni on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muotoilun opiskelijoille ja opettajille sekä alan ammat-
tilaisille. Opinnäytteen sisältö, aikataulutus ja rajaus voi myös olla kiinnostava työn ohessa opin-
näytteensä tekevälle. 
Kuosisuunnittelun käytännön työstä ja markkinoinnista löytyy vähän tietoa, joten haluan Blogis-
sani avaan ammatin salaisuuksia mutta myös omia mieleni maisemia. Toivon, että työni inspiroi, 
innoittaa ja kannustaa lukijaa jakamaan omat tarinansa.  
  Opinnäyte todistaa, että blogi on tehokas väylä saada lisänäkyvyyttä. Bloggauksella on mahdolli-
suus tavoittaa yllättäviäkin asiakkaita esimerkiksi yritysyhteistöiden muodossa. Tarinallisuuden 
kautta kuosit heräävät eloon ja jäävät katsojan mieleen. 
  Opinnäytteen aikana rakentui blogi ja kaksikymmentä postausta. Opinnäyte-postauksissa esiin-
tyvistä 23:sta kuosista viisitoista on prosessin aikana syntyneitä ja kuusi vanhempaa tuotantoani.  
  Vastaus tutkintokysymyksiini löytyy blogini kehityskaaresta sekä projektin onnistumisesta ja 
suunnitellusta jatkumisesta myös opinnäytteen valmistumisen jälkeen. 
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Abstract 
	  
The subject of my thesis is branding and blog as a print designers tool. Thesis is divided into a 
production part and research part. The production part is a print designers blog, The story of my 
kuosi, and it can be found from: 
http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/   
 Inspiration for the thesis work is to develop myself and keep the creative production ongoing next 
to the daily print design work, find new ways to operate as a print designer and create a base for a 
product brand and upcoming company. 
  The research part finds answers to the questions such as: Can blog be a tool for designers bran-
ding, marketing and sales? What is designers branding? What possibilities and choices print de-
signers has on their field? Which are the risks and problems sharing artistic material in the inter-
net? Additionally I considered my own creative process and the process of creating and updating 
the blog. 
  Thesis has challenged me to find balance between my personal life and my designer brand. The 
pain of publishing incomplete or unfinished artworks has teached me to accept imperfection in my 
works. To become a blogger I also had to get over of the fear of writing. 
  My thesis is meant to be read especially the design students and teachers but also working design 
professionals. The demacration of the thesis might be interesting also for those who want to do 
their thesis next to work. 
 There isn't so much knowledge about print designers practises and marketing. Therefore my blog 
introduces the secrets of the profession and also the views of my own creative mind. I hope that 
my work inspires, imbues and encourages readers to share their own stories. 
  My thesis proves that blog is efficient way to get more visibility. Blogging might be a possibility to 
reach surprising clients for example through co-operations with different companies. Through 
storytelling the prints will arise to live and therefore will stick to spectators minds. 
  The blog and 20 first posts were created during the thesis project. Out of 23 prints that were pre-
sented in my thesis 15 of them were made during the thesis process and six was made previously. 
  The answer to my research questions can be found from the trajectory of the blog and the suc-
cessful result of continuing blogging after the thesis. 
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