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1. Johdanto
Tekstipohjaisessa kommunikoinnissa ihmistenvälisestä 
viestinnästä häviää mahdollisuus tulkita eleitä, 
ilmeitä ja äänenpainoa, jotka antavat tärkeitä vihjeitä 
puhujan mielentilasta tai mahdollisesta huumorista. 
Ensimmäinen hymiö keksittiinkin jo 1980-luvun 
alkupuolella erottamaan huumoriksi tarkoitetut viestit 
muista (Hafner, 2002). Tekstipohjaisen kanssakäymisen 
lisäännyttyä yhä edelleen ilmaisua rikastuttamaan on 
kehittynyt uusia visuaalisen kommunikoinnin keinoja. 
Tekstiviestit pitkälle syrjäyttäneet reaaliaikaiset, 
internetin välityksellä toimivat pikaviestimet 
mahdollistavat monipuolisten visuaalisten efektien 
käytön viestinnässä vanhanaikaisten hymiöiden 
rinnalla (Sissala, 2015). Yksi tällainen ilmiö ovat niin 
kutsutut tarrat, eli hymiöiden tapaiset, ilmaisuun 
käytetyt kuvat.

Näissä Chat-tarroissa (eng. Stickers, chat stickers; 
tästä eteenpäin vain ”tarrat”), yhdistyy kolme 
suurta mielenkiinnon kohdettani: internetkulttuuri, 
hahmosuunnittelu ja kuvallinen viestintä. Koen 
kuvien avulla pystyväni myös kertomaan joistain 
tuntemuksista osuvammin kuin tekstin välityksellä. 
Esimerkiksi ilmeiden merkityksen välittäminen on 
tekstimuodossa kokemusteni mukaan hankalaa, 
ellei usein jopa mahdotonta. Tarrat ovat tehokas ja 
hauska tapa itseilmaisuun myös niiden suunnittelijalle, 
mikä lisää niiden vetovoimaa minulle muotoilijana. 
Tarrojen hahmokeskeisyys tekee niistä minulle 
henkilökohtaisesti sopivan suunnittelun aiheen, sillä 
pidän erilaisten hahmojen luomisesta. Minua kiinnostaa 
luonnossa erilaisten eliöiden ilmeikkyys ja tavat ja 
inhimillisiksi tulkittavat piirteet ei-ihmisolennoissa. 
Tämän takia minulle on luontevaa luoda eläinmäisiä 
hahmoja – ja koen, että jollain tapaa kierosti nämä oliot 
kuvaavat joitakin tunteitamme jopa osuvammin kuin 
ihmishahmot.

Tämän kandidaatin opinnäytetyön aiheena ovatkin 
tarrat sosiaalisessa mediassa ja pikaviestinpalveluissa. 
Työssä perehdyn tarrojen erityispiirteisiin ja niiden 
merkitykseen verkkodiskurssissa. Koska tarrat ovat 
hyvin uusi (kirjoitushetkellä noin viisi vuotta vanha) 
ilmiö, josta tietoa on vähän, käsittelen myös tarrojen 
käytön historiaa lyhyesti. Ilmiön tuoreuden vuoksi 
kirjallisuutta aiheesta on vaikea löytää, minkä 
takia työni kirjallinen osuus perustuukin pitkälti 
verkkoartikkeleihin. Lisäksi tutkin, kuinka ilmaista eleitä 
ja tunteita pienehkön kuvan avulla sekä sitä, millaiset 
värit tukevat tunnelman välittymistä. Lopputuloksena 
on suunnittelemani animoitu tarrapaketti, jonka kautta 
käsittelen tutkimastani kirjallisuudesta oppimiani 
asioita ilmaisusta, eleistä ja hahmosuunnittelusta. 
Kuvitustyöni pääasiallinen tarkoitus on taiteellinen 
itseilmaisu hahmonluonnin kautta.
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2. Tarrat ilmiönä
Tarrat ovat kirjoitushetkellä suhteellisen uusi ja etenkin 
länsimaissa tuntematon ilmiö. Kirjallisuutta aiheesta ei 
ole, ja verkossakin oleva asiatieto rajoittuu muutamiin 
lähteisiin. Muotoilun kentällä en ole nähnyt tarroista vielä 
puhuttavan lainkaan. Tästä syystä seuraavissa luvuissa 
kerron mitä tarrat ovat ja mihin niitä käytetään, ja käsittelen 
myös niiden historiaa lyhyesti.
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2.1 Tarrojen käyttötarkoitus

Tarrat ovat verkkokeskusteluissa käytettyjä kuvia, jotka 
avustavat käyttäjää tunteiden tai toiminnan ilmaisussa, 
tyypillisesti hahmon kautta. Tekstimuotoisista 
hymiöistä tai emojeista1 poiketen tarra ei viestissä 
sulaudu tekstin joukkoon vaan esiintyy siitä irrallaan. 
Tarra on myös kooltaan suurempi emojia, jonka kuvat 
ovat tekstin kanssa saman kokoisia. (Sissala, 2015)

Tarrojen keskeisin funktio on keskustelun 
nopeuttaminen. Onkin oleellista huomioida, että 
niillä alueilla Aasiassa, jossa tarrat ovat suosituimpia, 
kuten Japanissa ja Koreassa, tekstin tuottamisen 
järjestelmät puhelimella ovat verrattain monimutkaisia 
(Russell, 2013). Itselleni tosin vaikutus tuntuu olevan 
päinvastainen, sillä sopivan tarran valitsemiseen 
sadoista vaihtoehdoista saattaa kulua tovi!

Toisin kuin hymiöt ja emojit, joiden on tarkoitus 
olla yleismaailmallisia ja kaikille samaistuttavia, 
tarroilla viestitään hahmojen ja yksilöllisyyden kautta. 
Hahmokeskeisyyden, suuremman koon, Unicode-
riippumattomuuden ja animointimahdollisuuden 
ansiosta tarrojen suunnitteluun on loputtomasti 
mahdollisuuksia, mikä tekee tarroista mielestäni 
mehukkaan suunnittelukohteen.

1  japanista käännettynä e 絵, ”kuva” + moji 
文字, ”merkki”, yleisesti käytössä oleva joukko 
kuvasymboleita, jotka on otettu osaksi Unico-
de-merkistöstandardia

Kuvakaappaus Facebook Messenger -keskustelustani, 
jossa käy ilmi tarrojen ja emojien ero.
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2.2 Lyhyt historia ja nykyinen tarrakulttuuri

Tarrojen historia juontaa juurensa Japaniin vuonna 
2011, kun internetyhtiö Naver alkoi kehittää  
Line-nimistä pikaviestinpalvelua, joka toi 
ensimmäisenä tarrat japanilaisten käyttöön. Palvelun 
suosion kasvaessa osa Linen tarrapaketeissa 
esiintyvistä hahmoista saavuttivat jopa kulttimaisen 
suosion, ja yritys ilmoitti vuoden 2013 ensimmäisellä 
neljänneksellä tarrojen tuottaneen jopa 17 miljoonaa 
dollaria. Samana vuonna Facebook toi tarrat omaan 
pikaviestinpalveluunsa ja myöhemmin myös 
verkkosivulleen. Facebookin kautta tarrakulttuuri levisi 
myös länsimaihin. (Russell, 2013)

Nykyään Facebookin tarrakaupasta löytyy arviolta 
satoja tarroja, ja ne ovat kaikki tällä hetkellä ilmaiseksi 
ladattavissa (vertauskohteena Linen tarrakauppa, jossa 
ilmaisten tarrojen lisäksi myynnissä on useita paketteja 
noin kahden euron hintaan). Facebook ottaa tunnetusti 
uusia toimintoja hitaasti käyttöön – vasta kun niiden 
suosio ja toimivuus on todistettu muissa palveluissa 
(Russell, 2013). Tässä valossa Facebookin tarrakaupan 
laajuus ja tarrojen näkyvyys sivustolla kertoo mielestäni 
tarrojen kovasta suosiosta.

Viimeisimpänä myös Apple on tuonut tarrat 
palveluihinsa syksyllä 2016: iOS 10 –päivityksen 
mukana iMessagessa voi nyt käyttää tarroja. Kuten 
Linessä, omien pakettien luominen ja niiden myyminen 
App Storessa on mahdollista.

2.3 Kaupallistaminen – kuinka tarroilla 
tuotetaan rahaa?

Tarrojen mahdollisesta tuottavuudesta ei vielä ole 
juurikaan maailmanlaajuista näyttöä, joten käytän 
tämän luvun esimerkkiyrityksenä Lineä, jonka tarroista 
saadusta tuotosta on tietoa saatavilla. Linen vuoden 
2013 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta (58,2 
miljoonaa dollaria) vajaa 30 % tuli tarrojen myynnistä. 
Yritykset voivat myös maksaa Linelle saadakseen oman 
tarrapakettinsa myyntiin markkinointitarkoituksissa. 
On syytä epäillä, että myös Facebook ottaa samat 
taktiikat käyttöön tarrojen vakiinnuttua tarpeeksi 
länsimaissa. (Russell, 2013)

Tarroilla voi tienata myös yksityishenkilönä. Kuka 
tahansa voi lisätä omia tarrojaan myyntiin Linen 
tarrakauppaan Line Creators Market –palvelun kautta, 
kunhan lisättävä sisältö vastaa Linen laatuvaatimuksia. 
Tarrakaupassa myytyjen tarrojen tuotosta suunnittelija 
saa 50 % (LINE, 2017). AppStoressa suunnittelijan 
osuus on 70 %; toisaalta tarrojen lisääminen vaatii 
Apple Developer Program –jäsenyyttä, joka maksaa 
99 dollaria vuodessa (Apple, 2017). Maksulliset tarrat 
saavat tosin vähemmän latauksia ja näkyvyyttä kuin 
ilmaiset, sillä useimmat käyttäjät eivät ole valmiita 
maksamaan tarroista (Olson, 2014).

Jonny 
Ashcroftin 
Pig E. 
Banks 
-tarroja
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3. Produktio
Opinnäytetyöni pääasiallinen osa on taiteellinen 
produktio, johon perehdyn tekstin seuraavissa osissa. 
Henkilökohtaisena päämääränäni on kehittää omaa 
kädenjälkeäni ja identiteettiäni suunnittelijana, mutta 
myös laajentaa osaamistani: esimerkiksi animoinnista 
minulla ei kiinnostuksestani huolimatta ollut juurikaan 
aikaisempaa kokemusta ennen tätä projektia. Tarrojen 
suunnittelulle on myös paljon pikaviestinpalveluiden 
asettamia rajoitteita. Visuaalisen itsetutkiskelun lisäksi 
prosessiin liittyi siis myös paljon teknisen puolen opettelua 
ja ohjelmiston kanssa näpertelyä.

Suunnittelun tukena olen käyttänyt Linen Creators 
Marketin ohjeistuksia tarrojen luomisesta. Ohjeet 
määrittävät tarrojen kuvakoon (320x270 pikseliä), 
animaation kuvaruutujen ja toistojen enimmäismäärät 
(20 ruutua; 4 toistoa) ja keston (maksimissaan 4 sekuntia). 
Animoitujen tarrojen lukumäärä paketissa täytyy olla 
joko 8, 16, tai 24. Näistä kahdeksan oli suunnitelmiini 
liian pieni, ja kuusitoista liian suuri (puhumattakaan 
kahdestakymmenestäneljästä), mutta päädyin lopulta 
pusertamaan tarrojeni lukumäärän kuuteentoista.

Tein tarrat ruutuanimaationa kuvankäsittelyohjelmilla; 
animaation tekoon suunniteltua ohjelmistoa minulla ei 
ollut käytössä. Ruutuanimaatio on työtapana työläämpi 
ja liikkeestä on vaikeampi saada sulavaa, mutta toisaalta 
se aikaansaa tarroihin uniikin käsintehdyn jäljen, jollaista 
tavoittelin. Tarrat tehdään animoituina .png-tiedostoina 
(.apng), joka on suhteellisen uusi ja epävirallinen 
tiedostomuoto. Tästä syystä useimmat selaimet ja laitteet 
eivät tunnista sitä, ja ohjelmistoa sen käsittelyyn on 
vähän tai se on alkeellista. Käytin kuvaruutujen .apgn-
animaatioksi yhdistämiseen siihen tarkoitettua APNG 
Assembler –ohjelmistoa.
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3.1 Inspiraatio ja taustat

Inspiraationi juurella on kiinnostukseni omituisiin 
eläimiin ja eliöihin. Ihminen ei suotta ole liittänyt eri 
luonteenpiirteitä tai persoonallisuuksia tiettyihin 
eläimiin: luikkiva kettu liitetään oveluuteen ja 
juonitteluun ja hidasliikkeinen laiskiainen nimensä 
mukaan laiskuuteen. Luonnon oliot ovat ilmeikäs kirjo, 
josta monen piirteet ja elekielet ovat omiaan viestimään 
erilaisia inhimillisiksi lukemiamme ominaisuuksia. 
Inspiroivia olentoja löytää muualtakin kuin oikeasta 
maailmasta: tapiirien, koalien tai okapien lisäksi lienee 
oleellista mainita videopelit, joiden parissa kasvoin. 
Ne kuhisivat erilaisia fantasiaolentoja (esimerkiksi 
Monster Hunter ja Final Fantasy –pelisarjojen hirviöt, 
Pokémonit) sekä outoja maailmoja, joiden suunnittelun 
lähtökohdista olen aina ollut kiinnostunut. Hyvässä 
hahmosuunnittelussa on tärkeää huomioida se 
ympäristö, jossa olento elää: millaiset ominaisuudet 
auttavat sitä selviytymään? Kun ympäristökin on 
kuvitteellinen, se asettaa hahmonluonnille loputtoman 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia.   

Vuonna 2013 kehitin erään pienen kurssityön pohjalle 
taustatarinan tuonpuoleisen olioiden maailmanloppua 
juhlistavista reiveistä. Oliot juhlivat yötä päivää 
maailmojen välitilassa odottaen helvetin porttien 
aukeamista. Kurssityöni oli katsaus näihin juhliin, 
samoin kuin myöhemmin kuvituksen sivuaineeni 
lopputyö. Tämän idean pohjalta on kehittynyt konsepti, 
johon kuuluu löyhä ja epämääräinen joukko olioita. Ne 
lähtökohdistaan huolimatta eivät kuvasta pahuutta 
vaan enemmänkin luontaisesti viatonta hedonismia ja 
elostelua. Tästä syystä pyrin siihen, etteivät olennot olisi 
uhkaavia tai luotaantyöntäviä, vaan inhimillisiä, joskin 
kenties outoja. Niissä ilmenee myös lapsenomainen 
ymmärtämättömyys etiketistä tai normeista.

Kuvituksen kurssityöni vuodelta 2016.
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3.2 Hahmonluonti

Jaan tarrojen suunnittelulähtökohdat omien 
havaintojeni perusteella kahteen ryhmään: 
hahmolähtöisesti suunniteltuihin ja viestilähtöisesti 
suunniteltuihin. Tyypillinen tapa suunnitella tarroja 
on hahmolähtöinen: tarroissa esiintyy etukäteen luotu 
hahmo tai joukko hahmoja. Tämä on ymmärrettävää, 
sillä useiden tarrojen tarkoituksena on kaupallistaa 
hahmo esimerkiksi oheistuotteiden myyntiä varten. 
Molang-tarrahahmon kehittäjä Hye-ji Yoon kuvailee 
suunnittelutyötään: 

“It wasn’t ‘I need an angry character’ or ‘I need a sad 
character’, it was more ‘What sort of things can this 
character be interacting with, what sort of situations 
could he be in, and then how would his emotion be 
reflected through that.’” (Horwitz, 2013)

Aluksi myös minun oli tarkoitus kehittää muutaman 
hahmon joukko, jonka jäsenet ilmaisisivat 
tarrapaketissani erilaisia tunteita ja toimintoja. 
Suunnitteluprosessissani tapahtui kuitenkin 
merkittävä käänne: luonnostellessani kehittämiäni 
hahmoja ilmaisemassa eri tuntemuksia havaitsin, 
että ennalta määritelty hahmo asettaa rajoitteita 
ilmaisulle. Esimerkiksi joidenkin tuntemusten 
kuvaamiseen hahmo olisi tarvinnut kädet, kun taas 
toisen asian kuvaamisessa kädet hahmolla olisivat 
heikentäneet kuvan tehoa. Tulinkin siihen tulokseen, 
että tutkimuksellisesti mielenkiintoisempi tapa olisi 
kääntää asetelma päälaelleen, ja suunnitella tarrojen 
hahmot viestilähtöisesti: suunnittelisin tarrakohtaisesti 
ensin valitsemani tunteen kuvaamiseen väritykseltään 
ja muotokieleltään sopivan hahmon sen sijaan, 
että käyttäisin ennalta valmiiksi suunnittelemiani 
hahmoja. Lähtökohdiltaan pakettini poikkeaakin täten 
suurimmasta osasta muita tarrapaketteja.

Viestilähtöisesti suunnittelemalla voin keskittyä 
työssäni paremmin siihen, millaisilla väreillä tai 
eleillä kutakin tuntemusta ilmaistaan. Tämä tekee 
myös suunnittelutyöstäni monipuolisempaa – saman 
hahmon piirtäminen uudestaan ja uudestaan voi 
käydä tylsäksi ja samalla ehkäistä uusia oivalluksia. 
Toisaalta se voi vaikeuttaa yhtenäisen kokonaisuuden 
aikaansaamista, mistä koituikin projektini merkittävin 
yksittäinen taiteellinen haaste. 
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3.3 Ilmaisu

Tarkoituksenani oli pitää sekä väripaletti että hahmojen 
muotokieli yksinkertaisena sanoman välittämiseksi. 
Tärkeimmät osat tarroista ovat muodon tai värin avulla 
korostettuja. Loput ovat mahdollisimman pelkistettyjä 
– kuitenkin niin, että hahmo pysyy samaistuttavana 
ja sympaattisena. Esimerkiksi osan hahmoista olen 
jättänyt ilman niitä raajoja, joita ne eivät tarvitse 
tunteensa ilmaisuun.

Koska tarrapakettini sisältää useita eri hahmoja, jotka 
liittyvät vain löyhästi toisiinsa, olen pyrkinyt luomaan 
yhteenkuuluvuutta värien avulla. Olen valinnut 
paketin pääväreiksi kirkkaat oranssin, keltaisen, 
smaragdinvihreän ja magentan, sekä tummansinisen ja 
violetin. Kirkkaat ja luonnossa harvemmin tavatut värit 
osaltaan lisäävät mielikuvitukseni tuottamien olentojen 
fantasiantuntua. Kirkkaat värit myös tekevät tarroista 
silmiinpistävämpiä, mikä lienee käyttötarkoitukselle 
oleellista. Hahmojen pintatekstuurista olen 
pyrkinyt tekemään maalausmaista ja rosoista siistin 
vektoriviivan vastapainoksi. Haluan myös pyrkiä 
erottumaan tyypillisen siloitellusta digitaalisen 
ympäristön estetiikasta. Tumma ääriviiva on valittu 
erottamaan tarrojen väripinta pikaviestinohjelmien 
joskus kuvioiduista taustoista. Pienen koon vuoksi olen 
kiinnittänyt erityisesti huomiota toimivaan siluettiin.

Ensisijainen peruste yksittäisten tarrojen värivalinnoille 
on niiden vaikutus kokonaiskuvaan. Olen 
kuitenkin pyrkinyt perustelemaan käyttämäni värit 
tarrakohtaisesti niihin liitetyn symboliikan ja niiden 
herättämien mielikuvien avulla (kuitenkin huolehtien 
paketin yhtenäisyydestä). Esimerkiksi tarroihin, joiden 
tunnelman on tarkoitus olla rauhallinen, olen valinnut 
tummemmat värit. Se, miten värejä tulkitaan, vaihtelee 
kuitenkin kulttuuri- ja yksilötasolla (Feisner, 2001), 
joten yksiselitteistä tapaa värien käyttöön ei usein 

löydy. Sama pätee myös eleisiin, jotka ovat hyvin 
pitkälle kulttuurisidonnaisia. Täten universaalisti 
ymmärrettävien tarrojen suunnittelu olisi mahdotonta 
– tai se vaatisi vähintään sen tasoista tutkimustyötä, 
joka ei ole tämän opinnäytetyön mittakaavassa. Tästä 
syystä olen rajannut tarrapaketilleni kohderyhmäksi 
länsimaisen yleisön, jonka kommunikoinnin keinot 
ovat itselleni tuttuja – joskin työssäni näkyy väistämättä 
aasialaisia vaikutteita johtuen sekä omista taustoistani 
(kiinnostus videopeleihin ja verkkokulttuuriin), että 
tarrakulttuurin historiasta.

Tarrojen aiheet päätin eri perusteilla. Alun perin listasin 
ylös tuntemukset, jotka koin tarpeelliseksi sisällyttää. 
Nämä lähtivät perustunteista kuten viha, ilo, suru ja 
rakkaus. Osa on inspiroitunut jostain näkemästäni 
tai luonnoskirjalöydöistä. Osan taas suunnitellut 
tarpeeseen, esimerkiksi kun olen huomannut jonkin 
tunneskaalan olevan aliedustettuna. Jotkin aiheet ovat 
syntyneet tietynlaisen tarran tarpeesta, kun valikoimista 
ei ole löytynyt sopivaa tarraa tiettyyn tilanteeseen.
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3.4 Tarrat

Aloitin suunnittelutyön luonnostelemalla hahmoja 
käsin luonnoskirjaan. Näistä hahmoista sopivimmat 
siirsin koneelle, jossa Illustratorissa piirsin niille 
lopulliset ääriviivat, ja aloin luonnostella väritystä. 
Tein yhden tiedoston, jossa kaikki hahmot olivat 
vierekkäin kahdentoista ruudun ruudukossa (johon 
myöhemmin lisäsin neljä ruutua lisää Linen ohjeiden 
mukaiseen kuuteentoista). Ruudukon avulla pystyin 
tarkastelemaan tarroja myös kokonaisuutena, 
jolloin huomasin helpommin epätasapainoisuudet 
värimaailmassa tai muotokielessä.

Tarrat ruudukossa.

Hahmon pinnan ja varjostukset maalasin Photoshopissa 
erilaisia siveltimiä ja sekoitustiloja käyttäen. 
Suurimmalle osalle tarroista tein tämän erikseen, joka 
toi taas lisähaastetta yhteneväisen kokonaiskuvan 
säilyttämiseen. Hahmojen erilaiset liikeradat aiheuttivat 
myös päänvaivaa maalausvaiheessa: esimerkiksi 
varjostukset eivät toimineet oikein sellaisissa tarroissa, 
joiden liikerata oli suuri. Tämän huomattuani päädyin 
varjostamaan maltillisesti kaikissa tarroissa, joskin ero 
on yhä nähtävissä prosessin alkupäässä – ”Ällistynyt” ja 
”Tympääntynyt” ovat muita kolmiulotteisempia.

Pinnan maalattuani siirsin sen takaisin Illustratoriin, 
jossa vektorilinjojen muokkaaminen onnistuu 
helpommin. Kokeilin aluksi vain liikuttelevani liikkuvia 
osia tallennusten välillä, mutta tämä osoittautui 
hankalaksi siinä vaiheessa, kun animaatioon piti 
tehdä muutoksia. Päädyin tekemään jokaisen ruudun 
eri tasolle, jolloin tasoja piilottamalla sain eri ruudut 
näkyviin. Nämä ruudut siirsin uuteen tiedostoon takaisin 
Photoshopiin, jonka ruutuanimaatiotoiminnolla pystyin 
testaamaan animaation toimivuutta. Lopuksi tallensin 
tasot erillisinä .png-tiedostoina, jotka yhdistin APNG 
Assembler –ohjelmassa animaatioksi. Tein tarroista 
myös .gif–versiot tallentamalla suoraan Photoshopista: 
Gif on tiedostomuotona laajemmin tuettu, mutta 
huonolaatuisempi, eikä se tue osittaista läpinäkyvyyttä.

Seuraavaksi esittelen yksitellen suunnittelemani tarrat 
lähtökohtineen, sekä perustelen tekemiäni valintoja 
hahmon ominaisuuksiin ja väreihin liittyen. Yksittäisellä 
tarralla saattaa olla useampi käyttötarkoitus, 
sillä olen pyrkinyt monitulkinnallisuuteen 
käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi. 
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Tympääntynyt

Tämä tarra ilmaisee tympääntyneisyyttä, sanattomuutta 
tai ärsytystä. Kolme pistettä tarkoittaa tarkoituksellista 
hiljaisuutta – hahmo on ehkä juuri kuullut jotain, mikä 
on niin typerää, ettei se keksi siihen mitään sanottavaa 
vastaukseksi. Kasvojen ilme on yrmeä, ja asento 
varautunut ja juro. Muihin tarroihin suhteessa tumma 
väri on valittu lisäämään epämiellyttävyyden tunnelmaa 
(värin kirkkaus korreloi positiivisesti miellyttävyyden 
kanssa; Arnkil, 2007).

Ällistynyt

Tarra ilmaisee ällistymistä, häikäistymistä tai 
vaikuttuneisuutta, mutta myös äärimmäistä 
kiinnostusta tai jonkin ymmärtämistä (vastineena 
englanninkielen termille mind blown). Hahmon 
tärkein ominaisuus ovat korostetut, suuret silmät, 
jonka pupillit laajenevat äärimmilleen ja siitä yli – 
ihmisellä pupillit laajentuvat, kun hän on kiinnostunut 
näkemästään, tai vastaanottamastaan tiedosta (Fong, 
2012). Valuva kuola voi myös osaltaan ilmaista halua 
tai kiinnostusta, esimerkiksi herkulliseen ruokaan. 
Mahdollisia käyttötilanteita voisivat olla esimerkiksi 
kun ystävä lähettää kuvan leipomastaan kakusta tai 
kertoo yllättävän faktan.
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Kammoksuva

Hahmon inspiraatio tulee pelokkaalta kissalta, joka 
nostaa karvat pystyyn pelästyessään. Tämä tarra 
on järkyttynyt, ällöttynyt tai säikähtänyt. Myös 
ihmisen karvojen kuvaillaan nousevan, kun tämä 
on kammostunut tai kuvottunut. Ammolleen avatut 
silmät ja pienet pupillit myös kertovat pelokkuudesta, 
ja väreily kulkee pitkin hahmon kehoa. Mahdollisena 
käyttötilanteena voi olla vastaus uutiseen, joka 
kertoo sarjamurhaajan liikkuvan lähistöllä, tai tietoon 
huomisesta pistokokeesta tai hyönteisestä ruoassa.

Kurkkaus

Tarran hahmo kurkistaa kasvien takaa, katsoo 
ympärilleen, ja palaa piiloon. Ele kielii mahdollisista 
aikeista pahantekoon – hahmo ikään kuin tarkistaa, 
ettei kukaan ole näkemässä, ja palaa sitten toimiinsa. 
Vaihtoehtoisesti tilassa, johon hahmo kurkkaa, tapahtuu 
jotain jännittävää. Tätä tarraa voisi käyttää esimerkiksi 
tilanteessa, jossa ystävykset sopivat livahtavansa töistä 
etuajassa, tai  vaihtoehtoisesti ryhmäkeskustelussa 
hiljaa pysynyt osallistuja voisi laittaa tämän tarran 
ilmaistakseen olevansa kuulolla. 
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Vihjailu

Kuvassa muhkea olio istuu maassa kasvot 
käännettynä katsojan suuntaan. Hahmo hymyilee 
leveästi ja kohottelee kulmakarvojaan vihjailevasti. 
Kulmakarvojen vihjaileva kohottelu on kokemusteni 
mukaan yleinen (joskin korni) ele. Tästä huolimatta 
en ole löytänyt vastaavaa tarraa tai hymiötä mistään 
vuonna 2012 kuopatun MSN Messengerin jälkeen, 
vaikka kysyntää olisi – minultakin on pyydetty tällaista 
tarraa, kun olen kertonut opinnäytetyöni aiheesta. Tätä 
tarraa voi käyttää rivojen ehdotusten, kaksimielisten 
viestien tai leikkimielisen flirttailun rinnalla.

Hölmistynyt

Pään yläpuolella heiluvat kysymysmerkit ilmaisevat 
epätietoisuutta ja hämmennystä. Koko hahmo on 
hieman hölmö: sillä on ihmismäiset raajat neljällä 
jalalla kulkevan eläimen kehossa, pienet korvat, 
ja yhteensopimattomia ruumiinosia. Ulkonurkista 
alaspäin suuntautuneet suuret, ovaalit silmät 
ja auki jäänyt suu lisäävät hahmon ilmeeseen 
vauvamaista ymmärtämättömyyttä. Tätä tarraa voi 
käyttää tilanteissa, jotka aiheuttavat kysymyksiä tai 
hämmennystä.
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Itku

Kuvan hahmo istuu kyynellammikossa lyyhistyneenä 
itkemään käsiään vasten. Suu on mutrussa. Kyyneleet 
putoilevat hahmon silmistä ja jättävät pientä 
aaltoilua lammikkoon. Hahmo on saanut kädet, jotka 
korostavat tunnetta, mutta muut raajat on jätetty 
pois. Surullisuuteen harvemmin liitetty keltainen väri 
on valittu kontrastiksi korostamaan kuvassa tärkeintä 
osaa: putoavia kyyneliä. Tätä tarraa voi käyttää 
tilanteissa, jotka aiheuttavat surua.

Juoksu

Tarrassa alaston takamus juoksee vauhdilla jättäen 
jalanjäljet. Housut ovat luonnollisesti unohtuneet 
kiireessä. Nopealla liikkeellä olen pyrkinyt lisäämään 
hätäisyyden ja innokkuuden tunnetta. Oranssiin väriin 
liitettyjä ominaisuuksia ovat pirteys, mutta toisaalta 
röyhkeys (Feisner, 2001), mikä sopii tämän tarran 
tarkoitukseen. Pinkki on valittu korostusväriksi ja 
tuomaan muotoa. Tarra on erityisen monitulkintainen, 
sillä se voi kuvastaa esimerkiksi pakoon juoksemista, 
innolla paikasta toiseen siirtymistä, tai yleistä päätöntä 
juoksentelua. Tarraa voi käyttää esimerkiksi viestien 
”olen myöhässä” tai ”olen matkalla” tukena. 
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Suukot

Kaksi hahmoa istuu silmät kiinni ja kädet yhteen 
liitettynä suukottamassa toisiaan. Sydämiä nousee 
ilmaan joka suukosta. Tarra kuvastaa romanttista 
rakkautta ja kiintymystä. Punaiset värit liitetään 
rakkauteen ja intohimoon (Feisner, 2001). Toisen 
hahmon väriksi valitsin vihreän kahdesta syystä: väri oli 
sinisen kanssa aliedustettuna tarrapaketissa, toisaalta 
halusin välttää hahmojen sukupuolittamista, jonka 
sininen väri olisi aiheuttanut. Tämän tarran voi lähettää 
rakkaalleen varoituksena suukotteluaikeista.

Uni

Kaksi eläinmäistä hahmoa nukkuu yhdessä. 
Niistä nousevat kolme z-kirjainta tarkoittavat 
yleisesti nukkumista tai kuorsaamista (Emojipedia, 
2017). Alun perin suunnittelin tarran kuvaamaan 
kiintymystä, ystävyyttä tai halausta, mutta koska 
tähän tarkoitukseen oli jo muita tarroja, muutin sen 
kuvaamaan unta. Tumma, sinertävä violetti ja keltainen 
on valittu väreiksi korostamaan uneliasta tunnelmaa, 
sillä ne muistuttavat yötaivaasta ja tähdistä. Olennot 
ovat käpertyneinä tyytyväisinä toistensa ympärille, ja 
ilmeet ovat tyytyväiset ja levolliset.
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Kuumottelu

Tarran hahmo on hermostunut, huolestunut tai 
peloissaan: sen keho on solmussa, häntä on kääntynyt 
alaspäin, ja ohimoilla valuvat hikipisarat. Se vilkuilee 
hätäisesti ympärilleen. Tätä tarraa voi käyttää 
epämukavissa tilanteissa.

Kiukku

Tarran hahmo hakkaa vihaisena nyrkkejään vuorotellen 
maahan, ja savu nousee tämän päästä. Maa halkeilee 
hahmon nyrkkien alla. Punainen väri liitetään 
aggressiivisuuteen (Feisner, 2001), ja naaman punoitus 
kielii kiihtyneisyydestä. 
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Hurmaava

Kissamainen hahmo katsoo ensin poispäin, ja kääntyy 
sitten katsojaa kohden ja iskee silmää. Sen häntä 
heilahtelee ja viikset kaartuvat hillitysti. Hahmon 
ympärillä vilkkuvat tähdet luovat sen ympärille 
säihkettä – tämänlaisia tähtiä käytetään usein 
kuvaamaan haltioituneisuutta tai kohteen hienoutta. 
Punertava väri viestii seksikkyyttä tai kauneutta 
(Feisner, 2001). Käyttötilanteita tälle tarralle voivat olla 
hetket, joina käyttäjä on tyytyväinen itseensä, tuntee 
itsensä haluttavaksi; vaihtoehtoisesti sitä voi käyttää 
vastauksena kehuun.

Innostunut

Tarran hahmo hyppii tasajalkaa kädet ylhäälle 
ojennettuina ja leveä virne naamallaan. Nopea liike 
vahvistaa innokkuuden tuntua. Tätä tarraa voi käyttää 
esimerkiksi silloin, kun tiedossa on kahden viikon loma 
tai uusi työpaikka.
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Olankohautus

Hahmo istuu jalat levällään maassa ja kohauttaa 
olkiaan. Ilme on nyrpeä tai välinpitämätön. Tarraa voi 
käyttää esimerkiksi viestien ”en tiedä” tai ”ei kiinnosta” 
tukena. Väri on valittu paketin kokonaiskuvaa silmällä 
pitäen, mutta myös lukuisiin vihreään liitettyihin 
negatiivisten konnotaatioiden (esimerkiksi myrkky, 
pahoinvointi) takia.

Uupunut

Tummanvioletti hahmo lojuu maassa voimattona. Iho 
on löysä ja kurttuinen, aivan kuin keho olisi puserrettu 
tyhjäksi. Rypyt silmien alla kielivät pitkästä univelasta. 
Hahmo vetää ensin syvään henkeä niin, että ryppyinen 
keho pullistuu, ja huokaisee sitten voimakkaasti ulos. 
Tämän tarran lähetin ystävälleni samalla kuin kerroin 
saaneeni opinnäytetyöni viimein valmiiksi.
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4. Päätelmät
Kuten aavistelin, viestilähtöisesti suunnittelemalla 
tarrapaketti oli haasteellista pitää visuaalisesti 
yhtenäisenä. Lopputulos on jokseenkin sekalainen 
joukko tarroja, joita idea ja värit löyhästi yhdistävät. 
Eroa tarrojen välillä kasvattaa myös oppimiskäyräni 
animoinnin kanssa: projektin edetessä opin uusia 
ja luontevampia tapoja työskennellä, ja tekniikan 

opittuani kokeilin rohkeammin uusia asioita. 
Tästä seurauksena projektin loppupäässä olevat 

tarrat ovat liikkuvampia ja luontevampia, 
kuin alkupään tuotokset. Ero oli tietysti ilo 
huomata, sillä se näyttää selkeästi 
projektin aikana tapahtuneen kehityksen 
osaamisessani. Aloitin animoinnin 
helpoimmista tarroista ja käsittelin tarrat 

olettamassani vaikeusjärjestyksessä. 
Projektin edetessä urakka helpottui, 

ja animointityö eteni kerta kerralta 
vaivattomammin. Päämääräni uuden oppimisessa 

siis toteutui.

Kokonaisuutena työni onnistui mielestäni hyvin. 
Hahmojen keskinäisestä erilaisuudesta huolimatta 
koen, että jokaisessa tarrassa erottuu kuitenkin selkeästi 
oma taiteellinen jälkeni siinä määrin, että ne toimivat 
yhdessä. Sain myös kuudentoista tarran pakettiin 
sisällytettyä laajan kirjon tunteita niin, että jokaisella 
tarralla on omat selkeät käyttötarkoituksensa – yksikään 
ei tunnu turhalta. Päädyin tosin poistamaan paketista 
yhden tarran: ”Tanssi” oli käyttötarkoitukseltaan liian 
samanlainen kuin ”Innostunut”, ja sen hahmot ja 
muotokieli poikkesivat muista tarroista liikaa. 

Tunteiden esittäminen onnistui kuvia 
tehdessäni yllättävän helposti: suurin osa 
kuvista syntyi kuin luonnostaan. ”Kammoksuva” oli 
ainut tarra, jossa jouduin erityisesti pähkäilemään 
saadakseni asennon ja ilmeen toimimaan niin, ettei 
hahmo näyttäisi vihaiselta. Pieni koko ei myöskään 
odotuksista poiketen tuntunut haasteelliselta kuvien 
tekovaiheessa – toisaalta olenkin tottunut tekemään 
kuvia, joita on tarkoitus katsoa näytöltä, joten ero 
normaaliin työtapaani ei ole merkittävä.

Peachies-nimi, jonka valitsin tarrojen joukolle, 
on monimerkityksellinen. Ensinnäkin englannin 
sanaa ”peachy” käytetään persikanvärisen (tai –
pehmeän) lisäksi suomen sanojen ”mahtavaa” tai 
”ihanaa” kaltaisesti. Toiseksi emojeissa persikkaa 
esittävä merkki on ulkomuotonsa ansiosta saanut 
epävirallisen kaksoismerkityksen: sitä käytetään 
yleisesti tarkoittamaan takamusta, joka taas 
on tarrapaketissani toistuva teema.
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5. Lopuksi
Tarrojen suunnittelu oli minulle hauska ja 
mielenkiintoinen projekti. Aion jatkossa tehdä tarroja 
lisääkin – kenties toteutan jotkut luonnosteluvaiheessa 
hylätyistä hahmolähtöisistä tarroistani. Yksinkertainen 
animointi on myös taito, jonka osaamisesta olen 
haaveillut jo jonkin aikaa. Aionkin käyttää liikettä 
muissa – kenties isommissakin – taiteellisissa 
töissäni tulevaisuudessa. Tästä on myös hyvä lähteä 

kehittämään laajempaa osaamista vaikkapa varta 
vasten animointiin tarkoitettujen ohjelmistojen 

parissa.

Seuraavaksi pyrin saamaan tarrani 
ihmisten käyttöön. Ne ovat jo ladattavissa 
Telegramiin2, jonne tarrojen lisääminen 
on mutkatonta, mutta joka toisaalta ei 

valitettavasti tue animaatiota. Aikataulun 
vuoksi tarrat eivät vielä ole muualla saatavilla 

– sisällön lisäämisessä Linen tarrakauppaan 
kestää jokunen viikko, sillä Line tarkastaa kaikki 

sinne lisätyt tarrat. Facebookilla taas ei ole julkista 
tietoa siitä, millä perusteella tarroja valitaan tai 
miten yritystä kannattaa asian tiimoilta lähestyä, 
mutta pyrkimyksenäni on saada työni käyttöön myös 
Facebookissa.

Kuten ehkä jo huomasitkin, voit selata sivuja nähdäksesi 
joidenkin tarrojen animaatiot, mikäli sinulla on 
kirjaseksi tulostettu versio työstäni.

2  Telegram on Linen kaltainen pikaviestinohjelma. Voit 
ladata tarrani käyttöösi Telegramissa osoitteesta https://t.me/
addstickers/Peachies
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