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1. Kirjan viimeinen sivu, jolla esitellään sen kirjoittaja.
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Johdanto

Työni aiheena on kirjan Pakeneeko lappi sakeneeko lanta 
suunnittelu. Kirjan on kirjoittanut isäni, kulttuuriantropo-
logian professori Jukka Pennanen. Kirja on antropologinen 
tutkimus, jossa tarkastellaan Lapissa sijaitsevan Kultiman 
kylän historiaa, sen perustamisajankohdasta 1850-luvulla 
tähän päivään asti. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia saa-
melaisyhteisön kulttuurista, taloudellista ja etnistä kehitystä. 
Kultiman kylä on hyvä vertailukohde myös muille lapinkylille 
ja tutkimuksen pohjalta voidaan pohtia yleisemmin saame-
laiskulttuurin tilaa ja tulevaisuutta.

Jukka aloitti tämän tutkimuksen vuonna 1999 ja se on 
toteutettu kenttätöinä, johon kuuluivat haastattelut, valoku-
vadokumentointi sekä karttojen laatiminen. Tämän lisäksi on 
käytetty arkistoaineistoja ja alan kirjallisia lähteitä.

Jukka on julkaissut aiemminkin saamelaiskulttuuria käsitte-
leviä kirjoja (Siiddastallan: siidoista kyliin, Pohjoinen, 2000; Jos 
ei ole poropaimenia, kansa häviää, SKS, Jyväskylä 2000).

Aikaisemmilla kirjoilla on ollut kaupallinen kustantaja, 
mutta tämä tutkimus julkaistiin omakustanteena.

Olimme Jukan kanssa keskustelleet hänen tutkimuksestaan 
muutamaan otteeseen ja kävi niin, että kummallakin meistä 
syntyi toisistamme riippumatta ajatus siitä, että minä  voisin 
suunnitella kirjan ulkoasun. Ajatus tehdä projektista kandi-
daatintyöni heräsi äkkiä, koska olin etsinyt aihetta työlleni 
ja tämä sopi sellaiseksi hyvin. Isän kanssa tehtävä projekti 
tuntui hauskalta ja se, että tehtävänä olisi oikeasti julkaistavan 
kirjan suunnittelu, lisäsi motivaatiota hyvän työn tekemiseen. 

Tämän kirjan suunnittelu oli minulle ensimmäinen 

kirjasuunnittelun työ. Opintojeni monesta kurssista oli 
projektissa hyötyä, erityisesti Juha Markulan kirjansuunnit-
telukurssi auttoi työn suorittamisessa. Käytin alan kirjalli-
suutta erilaisten muotoilukysymysteni tueksi ja pohtiessani 
tietokirjalle ominaisia ratkaisuja.

Kirjan suunnittelussa sain ohjausta Sanna-Reeta Meilah-
delta, joka toimi kirjan suunnittelun aikana osastollamme 
lehtori Arja Karhumaan sijaisena. Sannis on kokenut kirja-
muotoilija ja hän on muotoillut mm. Kalevalan, joka voitti 
vuonna 2016 vuoden kauneimman kirjan palkinnon.

Kirjan suunnittelu on jaettu tässä kirjoituksessa aiheittain 
eri osiksi. Aiheiden järjestys ei vastaa prosessin kulkua, sillä 
työstin suunnittelun eri alueita samanaikaisesti projektin 
aikana. Kirjoituksen tukena on kuvia prosessin eri vaiheista 
ja valmiista kirjasta.
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Tavoitteet kirjan suunnittelussa

Alkuvaiheessa oli tärkeää, että tutustuin huolellisesti käsi-
kirjoitukseen, jonka aihepiirin ymmärtämistä edesauttoi-
vat omat kokemukseni Lapin luonnosta ja ihmisistä. Olen 
teini-ikäisestä lähtien tehnyt toistakymmentä eräretkeä eri 
puolille Lappia. Lapsuudenkodissamme ja mökillämme 
saamelaiskulttuuri on ollut läsnä erilaisten esineiden muo-
dossa, kuten nutukkaiden (poronnahasta tehty talvijalkine) 
ja suopunkien (porojen kiinniottamisessa käytetty lassomai-
nen köysi). Jukka on tuonut näitä esineitä lapinretkiltään ja 
kenttätyöreissuiltaan.

Jukka otti alusta asti hyvin selkeästi sen linjan, että minul-
la oli vapaat kädet suunnittelussa. Tapasimme monta kertaa 
projektin aikana ja keskustelimme sekä pohdimme eri rat-
kaisuja liittyen kirjan suunnitteluun. Käytännössä minä ker-
roin ajatuksiani suunnitelmasta ja sitten mietittiin yhdessä, 
olivatko ne hyvän tuntuisia ja mitä vaihtoehtoja voisi olla. 
Suuria ristiriitoja ei syntynyt ja Jukka näytti pääsääntöisesti 
vihreää valoa ideoilleni.

Muutaman alkupalaverin pohjalta tavoitteeksi muodostui 
suunnitella kirjasta hillityn tyylikäs, turhan kursailematon 
ja lukijaystävällinen teos. Halusin tutkia miten tietokirjasta 
voisi tehdä helposti lähestyttävän ja toteuttaa kirjan siltä 
pohjalta. Tavoitteena oli myös, että lopputuloksesta tulisi 
uskottava. Halusin, että kirja näyttää ammattimaisesti muo-
toillulta.

Kirjan ollessa tutkimus pohdin, miten kirja ylipäätään 
määritellään tietokirjaksi. Vaikka raja on häilyvä, voidaan 

sanoa, että tiedekirjat on suunnattu alan tutkijoille, tietokir-
jat suuremmalle lukijakunnalle. Hyvässä tietokirjassa teksti 
on helppolukuista ja kiinnostavaa. Kuvat ja kartat tukevat 
tekstiä. Graafinen asu on tietokirjassa tärkeä, jotta luki-
jalle tulee positiivinen ensireaktio kirjasta, eikä se vaikuta 
vaikealta, vain asiantuntijoille suunnatulta. Ensireaktioon 
vaikuttavat mm. kirjan formaatti, paperin valinta ja taitto 
(Vallisaari 2004, 191-200). Tämä ei mielestäni eroa kauno-
kirjallisen teoksen suunnittelusta, paitsi että tietokirjoissa 
on todennäköisesti yleisesti ottaen enemmän kuvia ja kart-
toja. Jos romaanissa on kuvitusta tai karttoja, pitäisi minusta 
niiden yhtälailla tukea tekstiä.

Ehkä tiedekirjoissa osa edellämainituista muotoilusei-
koista ei ole niin tärkeässä asemassa. Kirjan kohderyhmä, 
esimerkiksi muut tutkijat ostavat ja lukevat kirjan siitä huo-
limatta, minkä näköinen kansi on tai mitä kirjasintyyppiä on 
käytetty tekstissä. Toisaalta tiedekirjan tulisi välittää infor-
maatiota tehokkaasti ja hyvä taitto vaikuttaa tähän asiaan 
vahvasti.

Katsoin Jukan aikaisempia ja muiden kirjoittajien kirjoja. 
Monet antropologiset tietokirjat joita katsoin ovat muotoi-
lultaan romaanimaisia. Teksti juoksee niissä lineaarisesti, 
joka on ominaista kaunokirjallisuuden sisällön rakenteelle, 
mutta harvinaisempaa tietokirjallisuudessa. 

Karkeasti eroteltuina kaunokirjallisen teoksen käyttötar-
koitus on tarinankerronta ja tietokirjan taas informaation 
välittäminen. Informaation välittämiseen tarkoitetut tie-
tokirjat ovat usein luonteeltaan epälineaarisempia (Eemeli 
Nieminen, 2011, 9). 
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2. Lapponia on hyvin merkittävä saamelaiskulttuuria käsittele-
vä tietokirja (Scheferus, J., 1674).

3. Samuli Paulaharjun kirjat ovat korkeatasoisia, tarinoihin 
perustuvia tietokirjoja (Paulaharju, S., 1922).
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4. Ylempi rivi: Potawatomi intiaaneista kertova tietokirja (Edmunds, R., 1978). Alempi rivi: Pohjoisten alueiden metsästäjä-keräilijä yhteisöjä käsittelevä tietokir-
ja (Jarvenpa, R., & Brumbach, H., 2006).
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Lukiessani Jukan kirjaa oli minulla kuitenkin lähinnä sellai-
nen olo, että luen tarinaa joka on viihdeyttävä ja kiinnosta-
va, mutta josta saan myös paljon uutta tietoa. En kokenut, 
että kirja vain välittää informaatiota. Informaatio kerrottiin 
mielenkiintoisen tarinan muodossa.  

Muut antropologiset tietokirjat joita selailin ovat myös 
sisällöltään tarinankerrontamaisia. Kirjojen luvut on ehkä 
parasta lukea numerojärjestyksessä eikä epälineaarisesti ko-
konaisuuden ymmärtämiseksi. Sama pätee Pakeneeko lappi, 
sakeneeko lanta kirjaan. Romaanimaisen rakenteen käyttö 
olisi siis perusteltua myös siinä.

Tutkimus Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää, joka 
on SKS:n julkaisema ja suunnittelema, muodostui vähän 
niinkuin vastakohdaksi sille, mitä nyt halusimme saada 
aikaiseksi. Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää -kirja tun-
tuu siltä, kuin sen suunnittelun tavoitteena olisi ollut saada 
materiaali mahdollisimman pienelle sivumäärälle. Tämä 
tarkoittaa pientä, vaikeasti luettavaa leipätekstiä sekä pieniä 
yksivärisiä valokuvia. 

Aukeamalla on usein monta kuvaa. Se luo minusta rau-
hattoman tunnelman. Voi olla vaikea ymmärtää kuvan ja 
tekstin  yhteyttä, kun aukeamalle on levitetty kuvia ympä-
riinsä. 

Jukka toivoi, että tekisimme nyt kirjan leipätekstistä 
isompaa. Minä koin, että pienet valokuvat olivat hienojen 
kuvien tuhlausta. Pakeneeko lappi, sakeneeko lanta -kirjaan 
tulisi yli sata valokuvaa tai reprokuvaa Jukan kenttätyömat-
koilta. Uskoin, että kuvat olisivat lukijalle mielenkiintoisia 
ja halusin, että ne tässä kirjassa olisivat tarpeeksi isoja ja 
nelivärisiä, jotta lukija näkisi kunnolla, mitä niissä tapahtuu. 

Ajattelin, että on lukijaystävällistä sijoittaa yhdelle sivulle 
yksi kuva, seuraamaan kohtaa tekstissä, jossa kuvan aihetta 
käsitellään. Lukija voisi rauhassa katsoa kuvaa ilman että 
ympärilta tulvii samalla monen muun kuvan informaatiota.

Suurimmat haasteet

Vaikka kirjan teko sujui enimmäkseen ilman suurempia 
vaikeuksia, oli projekti kaiken kaikkiaan hyvin haastava. 
Jokainen muotoiluratkaisu piti ajatella tarkkaan läpi. Koska 
tämä kirja oli ensimmäinen kirjasuunnittelun työ minulle, 
oli kokonaisuuden kasassa pitämisessä haastetta. 

Suuri haaste oli toimivan ja tyylikkään kannen suun-
nittelu. Kuvien sovittaminen toimivasti suhteessa tekstin 
sisältöön vaati pikkutarkkaa viilausta ja toimivan palstan 
muotoilussa kesti oma aikansa. Otsikkohierarkian kanssa oli 
hieman vaikeuksia, koska otsikkotasoja tulisi enemmän kuin 
yleisesti pidetään järkevänä.  Kerron näistä aiheista enem-
män myöhemmissä osissa.
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5. Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää kirjan kansi ja aukema.
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Katselin paperiarkkeja ja mietin, että A4 voisi oikeastaan 
olla ihan sopiva lähtökohta koon pohtimiselle. Olimme tulleet 
siihen tulokseen, että kirjan olisi hyvä olla ns. keskikokoinen. 
Ei liian pieni, joka tekisi siitä turhan vaatimattoman, mutta ei 
myöskään valtava opus, jota olisi vaikea pitää kädessä ja olisi 
turhan mahtipontinen. A4-pystymuoto tuntui aluksi sopivalta. 

Yleisimmin käytetty formaatti, jossa korkeus on suurempi 
kuin leveys, vaikutti hyvältä vaihtoehdolta, koska kirjaa, jonka 
korkeus on suurempi kuin leveys, on mukavampi käsitellä. 
(Mitchell, M. & Wightman, S., 2005, 30) Pidemmältä sivultaan 
sidottu kirja on myös kestävämpi (Williamson, H. 1966, 18).

Menin Arabian Artsin kirjastoon tutkiakseni eri kirjafor-
maatteja, ja tajusin siellä äkkiä, että ajattelemani A4 olikin 
kirjana paljon suuremman tuntuinen kuin paperiarkkina. 
Rupesin siis katsomaan pienempiä kirjoja. Katsellessani, nii-
tä alkoi minulla muodostua ajatus, että lähempänä neliötä 
kuin suorakaidetta oleva formaatti voisi olla mielenkiintoi-
sempi formaatti. Pystysuorakaide alkoi tuntua tylsältä, ja 
neliön muotoinen ehkä erottaisi teoksen yleisestä kirjamas-
sasta.

Etsin kirjastosta neliön muotoisia kirjoja ja löysin lopulta 
valokuvausosaston hyllyn, jossa melkein kaikki kirjat olivat 
joko vaakaformaattia tai neliöitä. Seulottuani eri vaihtoeh-
toja löysin Walker Evansin kirjan American Photographs. 
Kirja oli juuri sopivan tuntuinen, formaatti melkein täysi 
neliö. Korkeus oli vähän suurempi kuin leveys, mitat 22 cm 
x 20 cm, joka oli parempi kuin, että se olisi täysi neliö. Kirja 
tuntui sopivan kokoiselta kädessä ja pöydällä tarkasteltuna. 

Kirjan koko ja formaatti

Kirjan formaatti on usein ensimmäinen asia, joka kirjamuo-
toilussa päätetään. Kirjassa Book Typography: A Designer’s 
Manual kysytään formaattia suunniteltaessa, miten kirjaa 
tullaan käyttämään, miten kirjassa käytetään tilaa, minkä-
laista sisältö tulee olemaan, kuinka monta sivua kirjassa on 
ja minkälainen tekstipalsta kirjaan tulee (Mitchell, M. & 
Wightman, S., 2005, 29).

Halusin suunnittelemani kirjan toimivan hyvin sekä pöydäl-
tä luettuna että kädessä pideltynä. Halusin myös, että kirja olisi 
sen kokoinen, että sen kuljettaminen ei ole vaivalloista ja että 
se mahtuu laukkuun tai reppuun ongelmitta.

Olimme alustavasti ajatelleet, että kirjan taitto voisi olla 
yksinkertainen. Yhdellä sivulla olisi joko vain tekstiä tai yksi 
kuva. Marginaalit voisivat olla mieluummin leveät kuin kapeat. 
Formaatin ja koon tulisi siis toimia sellaisen sisällön kanssa. 
Formaattia miettiessäni piti myös muistaa, minkälainen sivu-
määrä tekstillä ja kuvilla kirjaan syntyisi.  
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6. Aukeamakuvia Walker Evansin kirjasta American Photographs 
(Evans, W., 1938)

Evansin kirja oli myös taitoltaan miellyttävä. Kuvat oli ase-
teltu pelkistetysti aukeamille ja ajattelin, että Jukan kirjassa 
voisi toimia samantyyppinen asettelu.

Arvioin karkeasti tekstin ja kuvien määrän pohjalta, 
kuinka paksu kirjasta tulisi tällä formaatilla. Sivumäärä 
tuntui olevan järkevässä haarukassa. Olimme Jukan kanssa 
miettineet, ettei haittaa, jos kirja on paksu. Kirjan lopullisik-
si mitoiksi muodostui 22,8 cm x 20,5 cm x 2,5 cm, eli se on 
hieman suurempi kuin American Photographs -kirja. 
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Sommittelu, taitto ja kuvat

Tekstipalsta
Kokeilin erilaisia palstavaihtoehtoja päättämälleni sivukool-
le ja nopeasti alkoi tuntua, että yhden palstan taitto olisi 
järkevä. Palstan ympärille jäisivät ilmavat marginaalit, jotka 
rauhoittaisivat sivun tunnelmaa.

Palstan leveyteen vaikutti kirjaintyypin koko ja siitä seu-
raava merkkimäärä rivillä. Rivin ihanteelliseksi pituudeksi 
on määritelty 55-60 merkkiä. Yli 60 merkin rivipituuksilla 
luettavuus alkaa huonontua ja ylärajana rivin merkkimääräl-
le pidetään 90 merkkiä (Itkonen 2007, 83-85).

Marginaalit
Päädyin asettelemaan tekstipalstat symmetrisesti aukeamal-
le klassisen vaikutelman aikaansaamiseksi. Alamarginaali on 
suurempi kuin ylämarginaali, jottei teksti tuntuisi valuvan 
pois sivun alareunasta (Müller-Brockmann, J. 2007, 51).  
Ulkomarginaalin tein erityisen leveäksi, jotta kirjasta voisi 
pitää mukavasti kiinni ilman, että sormet peittävät tekstiä. 

Hyvin suhteutettu marginaali voi tehdä lukemisesta 
huomattavasti miellyttävämpää. Liian kapeat marginaalit 
johtavat ylitäyteen sivuun. Liian leveistä marginaaleista 
saattaa taas tulla vaikutelma, että vähästä tekstimäärästä on 
haluttu venyttää tarpeettoman pitkä lopputulos. Marginaa-
lien (ulko, sisä, ylä ja ala) tulisi leveydeltään olla erilaiset, 
jotta kokonaisuudesta ei tulisi tympeää (Müller-Brockmann, 
J. 2007, 39-41).

Palstan kooksi muodostui 16x11,8 cm ja marginaalien 
koot ovat: ylämarginaali 2,6cm, alamarginaali 3,3cm, ulko-
marginaali 4,8cm ja sisämarginaali 3,4cm.
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7. Aukeamakuva kirjan palstoista. 



16

Lähde- ja viiteluettelot
Lähde- ja viiteluetteloille suunnittelin erilaisen taiton, jotta 
ne erottuisivat varsinaisesta tekstistä. Sommittelin ne kak-
sipalstaisiksi ja käytin niissä pienempää tekstin pistekokoa. 
Luettelot eivät ole yhtä tärkeitä kuin varsinainen teksti. Se 
voidaan osoittaa pienemmällä pistekoolla (Itkonen 2007, 
125).

Sanasto
Kirjaan tuli myös sanasto selittämään kirjassa tiuhahkoon 
esiintyviä Peräpohjolan murresanoja. Päätimme Jukan 
kanssa sijoittaa sanaston kirjan toiseksi viimeiseksi osaksi. 
Sanaston jälkeen tulee vielä yksi sivu, jolla kerrotaan Jukasta 
ja siinä on myös kuva hänestä yhdeltä hänen kenttätyö-
reissultaan vuodelta 1984. Halusimme sijoittaa sanaston 
mahdollisimman helposti löydettäväksi, jotta lukija voi lu-
kiessaan kirjaa vaivattomasti tarkistaa murresanojen merki-
tyksiä. Emme halunneet, että sanasto tulisi ennen lähde- ja 
viiteluetteloita, koska se olisi voinut olla silloin vaikeammin 
löydettävissä.

Sanastossa on kaksi palstaa. Vasemman puoleiselle on 
merkitty murresanat kursiivilla ja oikealla puolella ovat 
sanojen selitykset normaalilla antikvalla (Mitchell, M. & 
Wightman, S., 2005, 192). Pistekoko on sama kuin leipäteks-
tissä, mutta sanaston erottaa helposti ulkonäöltään kirjan 
varsinaisista tekstisivuista.
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8. Kirjan viiteluettelo- ja sanastosivut.
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Sivunumerointi
Sivunumerointi tulee sijoittaa sekä esteettisesti että toimin-
nallisesti tyydyttävästi, hyvin suhteutettuna tekstipalstan ja 
marginaalien kokoihin ja asetteluihin (Müller-Brockmann, J. 
2007, 42). Sijoitin sivunumeron tekstipalstan alle, sen ulko-
reunaan, jotta se näkyisi helposti kirjaa selattaessa. Palstan 
alle keskelle tai sisäreunaan sijoitettu sivunumero olisi 
tehnyt selaamisesta hankalampaa. Sivunumerot ovat samaa 
pistekokoa ja kirjasintyyppiä kuin leipäteksti.

Kuvat
Kuvat tulisi sijoittaa niihin liittyvän tekstin jälkeen, jotta lu-
kija ymmärtää niiden merkityksen. (Haslam, A., 2006, 144) 
Sommittelun lähtökohtana oli, että kuvat ovat omilla sivuil-
laan, eivät tekstiin upotettuina. Ajatuksena tälle ratkaisulle 
oli, että tekstin ja kuvien jakaminen omille sivuilleen sel-
keyttäisi lukukokemusta ja johtaisi rauhalliseen yleisvaiku-
telmaan sommitelmassa. Lisäksi olisi ollut hankalaa sovittaa 
sivuille sekä suuri kuva että suuren kirjainkoon tekstiä. Seu-
rauksena olisivat olleet epämääräiset lyhyet tekstiosuudet ja 
orporivit. Kuviin tulisi myös kuvatekstit joko samalle sivulle 
kuvien yhteyteen tai viereiselle sivulle.

Pohdimme myös mahdollisuutta tehdä kuvista erillinen 
osa kirjaan, jolloin tässä osassa voisi käyttää valokuville par-
haiten soveltuvaa valkaistua kiiltävää paperia (Mitchell, M. 
& Wightman, S., 2005, 288). Oli kuitenkin lukukokemuksen 
kannalta tärkeämpää saada valokuvat tekstin yhteyteen, 
joten hylkäsimme ajatuksen erillisestä kuvaosuudesta. 

Oli haastavaa saada taitto toimimaan niin, että kuvat tuli-
vat tekstin sisältöön nähden oikeaan kohtaan, mutta loppu-
jen lopuksi sain kaikki aseteltua hyvään järjestykseen.

Kokeilin erilaisia sommitteluvaihtoehtoja valokuville. 
Päädyin asettelemaan kuvia kolmella eri tavalla: ilman mar-
ginaalia, marginaalilla sekä koko aukeaman kuviksi. Koko 
aukeaman kuvat olivat Sanna-Reetan ajatus. Asiaa oltiin 
kyllä mietitty Jukan kanssa, mutta en ollut kuitenkaan aluksi 
laittanut sellaisia kirjaan. Kun näytin Sanna-Reetalle taittoa, 
jossa niitä ei ollut, oli hän sitä mieltä, että ne voisivat tuoda 
kaivattua vaihtelua kirjan dynamiikkaan. Valitsimme Jukan 
kanssa 3 sisällöltään tärkeää ja visuaalisesti vahvaa kuvaa, 
jotka päätyivät aukeamakuviksi.

Jukan valokuvat olivat joko paperikuvia, digikuvia tai 
dioja. Skannasin paperikuvat ja diat, jonka jälkeen rajasin 
ne. Muokkasin Photoshopissa mustavalkotasoja ja värikyl-
läisyyttä niin, että kuvista tuli tyyliltään yhdenmukaiset ja 
värit toistuivat sopivasti.

Gridi
En käyttänyt gridiä kirjan taitossa. Syy tähän oli, että taitto 
tulisi olemaan niin yksinkertainen, ettei gridiä tarvittaisi. 
Sivut tulisivat sisältämään yhden palstan, joka olisi saman-
lainen kaikilla sivuilla, paitsi uuden luvun alussa, jossa luvun 
vaihtoa selkeyttämään palstan ylämarginaali olisi huomatta-
vasti suurempi kuin muilla sivuilla. 

Monimutkaisempi taitto, joka olisi vaatinut gridiä, olisi mi-
nusta tämän kirjan kohdalla ollut enemmän haitta kuin hyöty. 
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Tässä kirjassa on kaksi elementtiä: teksti, jonka pilkkominen 
erilaisille palstoille tai laatikoihin olisi vain tehnyt yksin-
kertaisesta asiasta turhaan monimutkaisen.  Jos esimerkiksi 
haastateltujen sitaatit olisi taitettu muusta tekstistä erilli-
siksi palstoiksi tai tekstilaatikoihin, olisi tämä vain tuonut 
turhia katkoksia lukemiseen ja tehnyt siitä hankalampaa. 
Toinen elementti, kuvat ja kartat ei myöskään tarvinnut 
gridiä. Kuvat aseteltaisiin sivulle mahdollisimman suuriksi, 
jotta ne olisivat lukijalle miellyttäviä katsella.

Kuvissa ei myöskään ole selkeää hierarkista tärkeysjär-
jestystä, minkä vuoksi ne olisi pitänyt esittää eri kokoisina 
riippuen niiden tärkeydestä suhteessa kirjan aiheeseen 
kuten kuvien taittoa gridissä selitetään kirjassa Grid Sys-
tems in Graphic Design (Müller-Brockmann, J., 2007, 13). 
Kuvien asettelu sivuille ei siis noudattanut hierarkista 
systeemiä, vaan vaihtelu kuvien esittämistavassa perustui 
taiton monipuolistamiseen. Osa kuvista on aseteltu sivun 
reunasta reunaan, ilman marginaalia ja osa marginaalilla, 
jotta taittoon saataisiin rytmiä. Pystyformaatin kuvat ovat 
leveydeltään yhtä suuria kuin tekstipalstan leveys. Halusin 
tällä ratkaisulla luoda harmoniaa tekstipalstan ja kuvien 
välille. Kuvan hierarkiseen tärkeyteen perustui kuitenkin 
yksi ratkaisu taitossa: kokoaukeaman kuvat, jotka erottuvat 
muista kuvista selkeästi. 
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9. Aukeamia kirjan valokuvien sommittelusta.
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10. Aukeaman vasemmalla sivulla on kartta Salvasjärven erotuskaarteesta ja oikealla sivulla ilmakuva samasta kaarteesta.
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11. Kokoaukeamakuva matkamuistomyymälästä.
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Typografia

Leipäteksti
Jukka tuumi, että kirjalla saattaa olla monia vanhempia luki-
joita, ja toivoi siksi isoa kirjainkokoa leipätekstille.

Kirjasintyyppejä miettiessä oli selvää, että leipätekstin 
pitäisi olla päätteellinen, jotta lukeminen olisi vaivatonta ja 
miellyttävää. Mietin, että olisi mukavaa saada jokin erikoi-
sempi kirjasintyyppi, mutta katseltuani eri vaihtoehtoja, tu-
likin sellainen olo, että Garamond Premier Pro sopisi hyvin 
kokonaisuuteen.

Claude Garamond suunnitteli klassisen Garamond-kir-
jasintyypin vuonna 1535 ja myöhemmin sitä parantelivat 
Robert Granjon ja Cristoph van Dyk. Kirjasintyypin korkea 
taso, harmoonisuus ja selkeys tekevät siitä helposti luetta-
van (Müller-Brockmann, J. 2007, 19-21).

Tämä historiallisuus sopi mielestäni hyvin Kultiman 
kylän tarinaan, joka kerrotaan kirjassa sen syntypäivistä 
lähtien 1850-luvulta. Halusin, että kirjasintyyppi ilmaisisi 
näitä vanhoja aikoja ja historiaa. Garamondin ollessa histo-
riallinen klassinen kirjasintyyppi sopi se hyvin käytettäväksi. 
Aluksi valinta tuntui jollain tavalla lattealta, mutta Gara-
mond Premier Pro loi juuri sellaista perinteistä uskottavuut-
ta tunnelmaan, jota halusin kirjan viestivän. Tyylitellymmät 
ja modernimmat vaihtoehdot, kuten Warnock, jota myös 
kokeilin leipätekstin kirjasintyypiksi, veivät mielestäni tun-
nelmaa pois tieteen ja historian tutkimuksen konteksteista. 
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Warnock on Robert Slimbachin vuonna 1997 suunnittelema 
nykyaikainen ja tyyliltään klassinen kirjasintyyppi (wwwi-
mages.adobe.com/content/dam/acom/en/products/type/
pdfs/WarnockPro.pdf). Se on tämän opinnäytetyön leipä-
tekstin kirjasintyyppi.

Garamondin Premier Pron valintaa helpotti tieto sen 
laadukkuudesta ja siitä, että siihen sisältyi tarvittava mää-
rä leikkauksia ja myös sen kursiivi ja kapiteelit näyttivät 
hyviltä. Iso osa kirjan leipätekstistä on sitaatteja Kultiman 
kyläläisten haastatteluista. Siksi oli tärkeää, että kursiivi 
olisi tyylikäs ja helposti luettava. Sitaatit erotettiin muusta 
tekstistä kursiivin lisäksi kappaleen sisennyksellä.

Pistekoko ja riviväli
Tein erilaisia testitaittoja eri pistekoolla ja rivivälillä ja hioin 
myös palstan leveyttä. Tulostin vaihtoehtoja paperille, joita 
katselin itsekseni ja myös Sanniksen kanssa, jotta löytyisi 
toimiva lopputulos. Pistekoko pyöri 11 ja 12 ympärillä, joka 
tuntui myös Jukan mielestä riittävän isolta koolta.

Sopiva riviväljyys voi helpottaa lukemista ja houkutella 
lukemaan.  Jos rivit ovat pitkiä tarvitaan suurempaa riviväliä 
oikealla rivillä pysymiseksi. Yleensä leipätekstissä käytetään 
riviväliä, joka on 1-4 pistettä suurempi kuin kirjainkoko. 
Myös marginaalit vaikuttavat riviväliin. Leveät marginaalit 
vaativat suuremman rivivälin, jotta rivit näyttävät pysyvän 
yhdessä (Itkonen 2007, 83-85).

Palstan rivit olivat pitkähköjä ja marginaalit leveät, joten 
päädyin väljään rivivälistykseen. Leipätekstin kooksi valitsin 
lopulta 11pt ja riviväliksi 14pt.

12. Sitaatit- ja normaali leipätekstimuotoilu kirjassa.
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Otsikot
Kirjassa on monta otsikkotasoa. Eräässä osassa väliotsikko-
tasoja on jopa 4. Tämä oli haaste, koska yleisesti järkevänä 
väliotsikkotasomääränä pidetään enintään kolmea tasoa. Yli 
kolmen väliotsikkotason käyttö ei enää hahmotu lukijalle. 
Otsikkohierarkiaa voi selventää tekemällä alimmasta tasosta 
palstan sisäisen (Itkonen 2007, 101).

Sisensin alimman väliotsikkotason ja lisäksi siinä on kat-
koalleviivaus, joka oli Jukan idea ja toimii minusta hyvin.

Toiseksi alin väliotsikkotaso on alleviivattu, muttei sisen-
netty. Alimmat väliotsikkotasot ovat samaa pistekokoa kuin 
leipäteksti. Seuraava väliotsikkotaso on lihavoitu ja myös sa-
maa kokoa kuin leipäteksti. Väliotsikon jälkeen ei tule tyhjää 
riviä, koska lihavointi riittää erottamaan sen leipätekstistä 
(Müller-Brockmann, J. 2007, 47).

Ylin väliotsikko on 3 pistettä suurempaa pistekokoa kuin 
alemmat väliotsikot ja sen jälkeen alla on tyhjä rivi.

Pääotsikko, joka on uuden luvun alussa on pistekokoa 17, 
numeroitu ja puolilihavoitu. Sen alla on kaksi tyhjää riviä.

13. Pääotsikkotason muotoilu
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14. Ensimmäinen ja toinen väliotsikkotaso 15. Kolmas ja neljäs väliotsikkotaso
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Kannen ja nimiön typografia
Kannessa ja nimiössä on käytössä päätteetön kirjasintyyppi, 
Paul Rennerin suunnittelema Futura. Vuonna 1924 suun-
niteltu Futura on ajaton, konstruktivismin periaatteisiin 
perustuva groteski, jonka muodot pohjautuvat perusmuo-
toihin, ympyrään, kolmioon ja neliöön (Tholenaar, J., Purvis, 
A. & de Jong, C. 2009, 15-16).

Halusin käyttää tätä kirjasintyyppiä kannessa ja nimiössä 
useasta syystä. Ensinnäkin halusin päätteettömän kirjasin-
tyypin, jotta se erottuisi selkeästi Garamondista. Futura oli 
oikean tuntuinen valinta, koska se myös on pitkien perin-
teiden klassikkokirjaintyyppi, joka oli yhdenmukaista kirjan 
muiden ratkaisujen kanssa. Lisäksi Futura toimii esteettises-
ti hyvin kannessa ja tuo kirjaan tyylikkyyttä. 

Futurassa toimii hyvin myös oblique kapiteelileikkaus, 
jota tarvittiin otsikkoon. Otsikon sana lanta on kirjoitettu 
kursiivilla, koska kirjan kaikki murresanat on kirjoitettu 
sillä. Kannessa on näin kuriositeetti, joka myös visuaalisesti 
näyttää hyvältä. Lukija saattaa ihmetellä, miksi vain tämä 
sana lanta on kursiivia, ja selitys löytyy kirjasta, jossa kerro-
taan, että lanta Peräpohjolanmurteessa tarkoittaa suoma-
laisasutusta.

16. Nimiö
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Kartat

Kirjassa on 9 karttaa, 2 pohjapiirrosta ja 3 muuta luon-
nosmaista piirrosta, jotka esittävät porojen korvamerkin-
tätapoja sekä metson ja riekon ansoja. Jukalla oli nämä 
kartat, pohjapiirrokset ja piirrokset sekalaisena kokoelmana 
enemmän tai vähemmän epämääräisessä muodossa. Juk-
ka oli ajatellut, että ne skannattaisiin sellaisenaan kirjaan, 
mutta minulle syntyi ajatus niiden yhdenmukaistamisesta. 
Ajattelin, että kokonaisuudesta tulee eheämpi, jos nämä 
kuvat ovat samaa tyyliä. Lisäksi osa niistä oli aika epäselviä 
ja ajattelin, että niitä olisi hyvä vähän siivota, jotta lukija ei 
joudu taistelemaan niiden ymmärtämiseksi.

Minulle tuli ajatus hieman rosoisesta käsintehdystä tyy-
listä. Huomasin myös, että jos tekisin uudet kartat, voisin 
käyttää niissä yhdenmukaista värilogiikkaa, joka selkeyttäisi 
niiden tulkitsemista. Värejä on käytetty kautta aikojen kart-
tojen selkeyttämiseen (Skelton, R. 1967, 19). Alkuperäiset 
kartat olivat mustavalkoisia. Käyttämällä värejä kartat olisi 
paljon helpompi hahmottaa, koska väreillä voi toimivasti 
muotoilla eri tyyppiset elementit toisistaan erottuviksi (Ber-
tin, J., 1983).

Päätin tehdä kartat ohuella siveltimellä ja musteella, elä-
vän ja rosoisen tunnelman luomiseksi. Piirsin kartat valo-
pöydällä paperille alkuperäisien karttojen päällä.

Skannasin piirokset ja vektoroin ne Adobe Illustratorissa. 
Hajotin jokaisen kartan eri kokonaisuuksiksi, joko piirros-
vaiheessa tai Illustratorissa, niin että omilla tasoilla olivat eri 
väriset elementit, kuten siniset vesistöt, ruskeat korkeuskäy-
rät, mustat rakennukset jne.

Karttojen kanssa ilmeni painotalon vedoksissa ongelma. 
Karttoihin oli muodostunut outoa pikselöintä, joka teki 
niistä sotkuisen näköisiä. Vierailu painotalolla selvensi mistä 
pikselöinti johtui: olin jostain syystä työstänyt osaa karttois-
ta jpg-formaatissa, joka näyttää hyvältä ruudulla, mutta ei 
toimi tulostettuna. Kävin läpi kartat kertaalleen ja korjasin 
virheet, jonka jälkeen ne näyttivät tulostettuina siltä miltä 
piti.
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17 a. Alkuperäinen kartta, työstövaiheen mustepiirrok-
sia ja lopullinen kartta.
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17 b. Alkuperäinen kartta, työstövaiheen mustepiirros 
ja lopullinen kartta.
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18. Alkuperäinen ja työstetty, kirjaan tullut pohjakuva.
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19. Alkuperäinen sivu porojen korvamerkeistä ja työs-
tetty, kirjaan tullut sivu.
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Kansi ja nimiö

Projektin suurin haaste oli kannen suunnittelu. Hyvä kansi 
voi houkutella avaamaan tai ostamaan kirjan. Kannen tulisi 
myös edustaa kirjan sisältöä (Haslam, A., 2006, 160).

Käydessämme painotalolla ensimmäisen kerran tuli 
minulle ajatus kannen ulkonäöstä nähdessäni siellä yksin-
kertaisen punaisen kirjan, johon oli painettu kirjan nimi, 
joka melkein kokonaan kohopainoisena peitti kannen ja oli 
musta. Kannen materiaalin Nord Printin kirjapainojohtaja 
Mika Saloranta kertoi olevan Geltexiä, joka oli edullinen, 
hyvän näköinen ja kestävä materiaali.

Ajattelin, että saman tyyppinen kansi voisi toimia kirjas-
sa. Jukka oli aiemmin ehdottanut valokuvaa kirjan kanteen, 
mutta minusta tuntui, että yksinkertainen typografinen 
kansi olisi tehokkaampi.

Tein useita luonnoksia kannesta, osan käsin ja osassa käy-
tin valmiita kirjasintyyppejä. En kuitenkaan saanut kantta 
sen näköiseksi kuin halusin. Tarpeeksi monen yrityksen 
jälkeen aloin miettiä muita vaihtoehtoja ja ajatus valoku-
vasta tuli taas mieleeni. Jukan kanteen kaavailema valokuva 
oli sinänsä toimivan tuntuinen. Se oli valokuva Kultiman 
kyläläisen ulkovarastoon viedyistä perinteisistä poronhoi-
dossa käytettävistä reeistä. Reet oli maalattu saamelaisten 
usein käytetyillä perusväreillä, punaisella, vihreällä, sini-
sellä ja keltaisella, ja kuvan valaistus oli myös hieno. Ajatus 
tämän kuvan käyttämiseen oli se, että se kuvasti varastossa 
tarpeettomiksi jääneitä poronhoidon välineitä ja viesti näin 
poronhoidon mahdollisesta hiipumisesta. Kirjaa lukies-
sa käy selväksi, että poronhoito on vahvasti yhteydessä         

saamelaiskulttuurin tilaan. Poronhoidon ollessa aktiivista 
saamelaiskulttuuri tuntui aina heräävän eloon.

Aloin kokeilla kuvan asettelua kanteen otsikon kanssa. 
Valokuvan muodon johdosta osa kannesta piti täyttää jol-
lain muulla, sillä valokuvaa ei voinut toimivasti rajata niin, 
että se olisi peittänyt koko kannen. Ratkaisu löytyi häivyttä-
mällä mustalla gradientilla valokuvan alaosa, jolloin kannen 
alaosaan muodostui musta alue. Tämän alueen ja osittain 
valokuvan päälle kirjan nimi istui hyvin. Ensin kirjan nimi 
ulottui koko kannen korkeudelle ja leveydelle, mutta lopul-
linen ratkaisu sen sijoittamisesta kannen alemmalle puolis-
kolle teki kannesta selkeämmän.

Takakannen suunnittelu ratkesi etukannen kautta. Ta-
kakanteen tuli kuva Kultiman erään pihapiirin vanhoista 
rakennuksista. Myös tämän kuvan alle jäi musta alue, johon 
Jukan miettimä takakansiteksti istui hyvin. 

Nimiö onnistui mielestäni hyvin. Siinä käytin kannen 
tyyliä mukaillen kirjan nimeä, mutta koko sivulle ulottuvasti 
(katso sivu 28).

Pohdimme suojapaperin käyttöä kirjan kannessa. Suo-
japaperi saattaisi lisätä kirjan arvokkuuden tuntua, mutta 
suojapapereilla on tapana kulua ja repeytyä, joten tulimme 
siihen lopputulokseen, ettei suojapaperille ollut tarvetta.

Kanteen liittyvänä pienenä yksityiskohtana oli kirjan sel-
kä. Katseltuani kirjoja kirjastossa, tykästyin suoraan selkään 
ja valitsimme sen useammin käytetyn pyöröselän sijaan.

Nimiön lisäksi kirjaan tuli likanimiö sekä omistuskirjoi-
tussivu Kultiman kyläläisille. Näillä sivuilla teksti on taitettu 
leipätekstikoossa keskelle sivua.
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20. Kansi, takakansi ja selkä.
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Paperi ja muut materiaalit

Paperi
Painotalolla katsoimme myös läpi paperivaihtoehtoja. Haas-
teena kirjan suhteen oli se, että siinä oli sekä paljon kuvia 
että tekstiä. Tekstin kannalta paras vaihtoehto paperityypille 
on päällystämätön, mattapintainen ja hieman kellertävä pa-
peri, mutta kuvat toimivat paremmin kiiltävällä tai puolikiil-
tävällä valkaistulla paperilla (Mitchell, M. & Wightman, S., 
2005, 399-401). Katsottuamme eri mallikirjoja alkoi kuiten-
kin vaikuttaa siltä, että valokuvien painaminen päällystä-
mättömälle hieman kellertävälle paperille voisi tuoda niihin 
kirjan yleiseen tunnelmaan sopivaa henkeä. Kellertävyys toi 
kuviin lämpöä. Mika suositteli meille Munken Pure paperia 
ja näytti kirjoja, joissa oli tämä paperi. Valokuvat näyttivät 
näissä kirjoissa hyviltä. Terävyys ei kärsinyt paperityypistä. 
Päätimme, että se olisi paras vaihtoehto, ja katsoimme vielä 
eri paksuusvaihtoehtoja, joista valitsimme 100g/m2.

Kun myöhemmin saimme vedokset kirjasta, alkoi mi-
nusta tuntua, että paperi oli sittenkin liian ohutta. Teksti ja 
kuvat kuulsivat hieman liikaa läpi, joka saattaisi häiritä lu-
kemista. Seuraavaksi paksuimman paperin valinta tiesi 500 
euron lisäkustannusta, mutta päätimme Jukan kanssa, että 
tässä kohtaa ei kannattaisi säästää, ja vaihdoimme paksum-
paan 120g/m2 Munken Pureen.

Painotalon valinta

Mietimme mikä olisi järkevä valinta kirjan painotalon 
suhteen. Koululla monet hehkuttivat Baltian halpoja hin-
toja, mutta todellisuus osoittautui hieman toisenlaiseksi. 
Hinnat eivät ainakaan enää olleet kymmenes osa Suomen 
hintatasosta, josta olin kuullut puhuttavan. Jukka oli kuul-
lut Aallon Arabian talon lähellä sijaitsevasta Nord Printistä 
ja pyysi heiltä tarjouksen 500 ja 1000 kirjan painamisille. 
Hinnat tuntuivat järkeviltä ja se, että painotalo oli Helsin-
gissä ja vielä aivan koulun vieressä, lisäsi houkuttelevuutta 
sen valitsemiseksi. Ajattelimme, että on ihan mukava hoitaa 
asia niin, että prosessin edetessä on helppo katsella esimer-
kiksi materiaalivaihtoehtoja painotalolla paikan päällä, ja 
ongelmien ilmaantuesssa on ne ehkä helpompi selvittää, jos 
ollaan samassa maassa eikä ole kielimuuria.

Kävimme Jukan kanssa Nord Printillä keskustelemassa 
Mika Salorannan kanssa kirjan painamismahdollisuuksista 
ja katsoimme myös heidän aikaisemmin painamiaan kirjoja.

Kirjan painaminen Nord Printillä tuntui siis hyvältä ja 
kätevältä vaihtoehdolta, joten päätimme tehdä sen siellä.
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Kansipahvi
Kansipahvin valinta päätettiin katsomalla esimerkkikirjoja. 
Vaihtoehdot olivat sellaiset, että valinta oli helppo. Valit-
simme 2mm paksun vaihtoehdon, joka näytti muissa saman 
kokoluokan kirjoissa järkevältä.

Esilehdet
Esilehtien valinnassa oli aluksi ajatuksena, että ne olisivat 
joko eri väristä paperia kuin kirjan sivupaperi, tai että niissä 
olisi painatusta. Katselin eri paperivaihtoehtoja paperikau-
passa, mutta mikään ei tuntunut sopivalta. Kävin katsomas-
sa Nord Printin omia esilehtivaihtoehtoja, ja tuumailtuani 
hetken niiden parissa alkoi tuntua, että valkaistu valkoinen 
toimi parhaiten. Se erottui tarpeeksi hieman keltasävyises-
tä ja tunnultaan erilaisesta sivupaperista sekä loi ilmavan 
raikkaan tunnelman. Värilliset paperit tuntuivat istuvan 
huonosti yhteen kannen ja sivupaperien kanssa, mutta val-
koinen paperi näytti luontevalta kokonaisuudessa.

Kapiteelinauha
Kirjaan tuli myös kapiteelinauha, joka mielestäni nosti kir-
jan laadukkuuden vaikutelmaa. Nord Printin valikoimasta 
löytyi täydellinen kapiteelinauha, jossa toistuivat kannen 
rekien ruskea ja sininen väri.

21. Kapiteelinauha
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Loppupohdintaa

Kirjan suunnittelu oli iso projekti. Tein töitä kirjan kanssa 
noin neljä kuukautta melkein päivittäin. Työn määrää lisäsi 
suuren kuvamäärän muokkaaminen kirjassa käytettävään 
muotoon sekä tekstin ja kuvien yhteensovittaminen. Var-
masti myös se, että tämä oli ensimmäinen suunnittelemani 
kirja.

Yhteistyö tietokirjan kirjoittajan kanssa osoittautui sekä 
tärkeäksi että toimivaksi. Jukka oli hyvin avoin ajatuksilleni 
ja ne vähät vastoinkäymiset, joita projektin aikana ilmeni, 
saatiin ratkaistuksi hyvin kivuttomasti. 

Kirja onnistui hyvin. Kävin kirjan tarkasti läpi heti sen 
tultua painotalolta eikä ikäviä yllätyksiä pahemmin löyty-
nyt. Kartoissa olevat numeropallot jäivät ehkä hieman liian 
pieniksi, numerot voisivat erottua selkeämmin kartoista. 

Valokuvat ovat ehkä hieman liian tummia, mutta muuten 
ne toimivat hyvin Munken 120g/m2 paperilla. Niissä on 
lämmin, luonnollinen tunnelma eikä terävyys ole kärsinyt 
häiritsevästi. Uskon, että lukija saa enemmän irti kuvista, 
kun ne ovat nelivärisiä ja isoja, eikä pieniä ja mustavalkoisia. 
Tietokirjan käyttötarkoitusta, eli informaation välittämistä 
ajatellen mielestäni isojen värillisten kuvien kautta lukija voi 
paremmin ymmärtää minkälaista elämä Kultiman kylässä 
on. Suuret neliväriset valokuvat ovat minusta lukijaystäväl-
lisiä. 

Kirjan koko ja mittasuhteet, paksuus mukaan lukien 
tuntuvat onnistuneilta. Kirjaa on miellyttävä pitää kädessä 
ja se toimii myös pöydältä luettuna. Lukija voi myös vaivatta 

ottaa tämän kirjan mukaan matkalle. Nämä seikat lisäävät 
minusta lukijaystävällisyyttä 

Kansi näyttää minusta hyvältä ja kertoo kirjan sisällöstä. 
Se ei ehkä kuitenkaan ole iskevimmästä päästä. Ehkä onnis-
tunut typografinen kansi olisi ollut sitä?

Sivupaperi on miellyttävän tuntuista ja näköistä. Päätös 
vaihtaa paperityyppi paksummaksi oli siis oikea. Paperin 
tuntuma ja läpikuultavuus ovat kohdillaan, ohuempi paperi 
olisi todennäköisesti harmittanut ainakin minua ja mahdol-
lisesti häirinnyt lukukokemusta. Kellertävyys ja mattapintai-
suus ovat erittäin miellyttäviä silmälle.

Tekstin suuri pistekoko tekee siitä helposti luettavaa, 
mutta yhdistettynä leveisiin marginaaleihin on lopputulok-
sena kirjan sivulla oleva tekstimäärä ehkä hieman vähäinen. 
Mietin kirjaa selatessani, onko tämä lukukokemusta rasit-
tava tekijä? Voi olla, että lukijalle tulee olo, että sivua pitää 
kääntää liian tiuhaan. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin 
helppolukuinen kirjasinkoko ja palsta, joka on leveydeltään 
miellyttävä.

Sisennetyt kursiivit haastatteluosuudet erottuvat muusta 
tekstistä hyvin. Sanasto on helposti löydettävissä ja selkeä. 
Lähde ja viiteluettelot lukija erottaa varsinaisesta tekstistä 
pienemmän kirjasinkoon ja erilaisen palstataiton vuoksi.

Tekstiin liittyvien seikkojen kannalta tietokirjan tehtävä 
informaation välittäjänä on täyttynyt onnistuneesti.

Kartat toimivat hyvin. Monivärisistä kartoista lukija 
ymmärtää sisällön helpommin kuin yksivärisestä. Tämän 
tekstin sivun 31 kuvista näkee sen minusta hyvin. Musta-
valkoisen kartan järvet, joet, tunturit ja poroerotuskaarre 
sekoittuvat viivasekamelskaksi. Värillinen versio välittää 
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tietokirjan informaation paljon selkeämmin.
Karttojen avulla lukija myös hahmottaa helposti missä-

päin maailmaa Kultima sijaitsee. Se käy selväksi heti en-
simmäisen luvun alussa olevasta Käsivarren kyläryhmien ja 
tokkakuntien paimennusalueiden kartasta.

Tyylitään kirjasta tuli minusta sellainen, kuin oli tavoit-
teena. Se on perinteinen, hillitty ja rauhallinen muotoilul-
taan. Futuran ja mustan värin käyttö kannessa sekä suora 
kirjan selkä tuovat tyylikkyyttä, ryhtiä ja särmää kokonai-
suuteen. Sisältä kirja kuitenkin ilmaisee muotoilultaan 
samanlaista pehmeyttä, jota huokuu Kultiman kyläläisten 
haastatteluista ja heitä esittävistä valokuvista. Garamondin 
käyttö leipätekstissä luo perinteikkään, historiaan ja tietee-
seen viitaavan yleistunnelman kirjan sivuille.
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Tämä opinnäyte tarkastelee tietokirjan suunnittelua lukijaystävälliseksi ja kirjasuunnittelua yleis-
esti.

Tutkimusosassa pohdin eroja tietokirjan, tiedekirjan ja kaunokirjalliseen teoksen välillä kirjasu-
unnittelussa. Käyn läpi kuinka toteutin työn produktio-osan ja perustelen produktiossa tekemäni 
ratkaisut graafisen suunnittelun kirjallisuuteen viitaten. Tarkastelen myös toisia saman aihepiirin 
tietokirjoja kirjasuunnittelun näkökulmasta.

Produktio-osana on Pakeneeko Lappi, sakeneeko lanta kirjan suunnittelu. Kirja on antropologinen 
tutkimus, jossa tarkastellaan Lapissa sijaitsevan Kultiman kylän historiaa, sen perustamisajankohdasta 
1850-luvulla tähän päivään asti. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia saamelaisyhteisön kulttuurista, 
taloudellista ja etnistä kehitystä. Kultiman kylä on hyvä vertailukohde myös muille lapinkylille ja tut-
kimuksen pohjalta voidaan pohtia yleisemmin saamelaiskulttuurin tilaa ja tulevaisuutta. Suunnittelin 
kirjan ulkoasun keväällä 2016. Kirjasta on painettu 1000 kpl painos.


