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Tiivistelmä
Opinnäytetyöni aiheena on 
hyvinvointibrändin visuaali-
sen identiteetin päivitys. Pää-
dyin kuvailemaan visuaali-
sen ilmeen päivittämistä, sen 
sijaan että olisin keskittynyt 
opinnäytetyössäni kokonaan 
uuden visuaalisen identitee-
tin luomiseen asiakkaani toi-
veista johtuen. Asiakkaallani 
oli jo olemassa oleva brändi, 
josta he halusivat säilyttää 
tiettyjä osia, koska ne ovat jo 
tunnistettavia.  Ongelmana 
oli ettei heillä ollut yhtenäis-
tä graafista ohjeistusta joka 
sitoisi brändin yhteen. Tavoit-
teeksemme tuli yhtenäistää 
brändin visuaalinen identi-
teetti, tuoda se nykypäivään 

ja parantaa heidän viestinsä 
välittämistä asiakkaille sekä 
kohderyhmälle.

Asiakkaani Tomi Kokko ja hä-
nen luomansa Lean in five 
weeks- tai LIFW-brändi ovat 
Helsingissä toimivia hyvin-
vointialan ammattilaisia. Hei-
dän tavoitteenaan on muut-
taa Suomen terveyskulttuuri 
avoimeksi ja kannustaa suo-
malaiset kohti terveellisem-
pää ja onnellisempaa elä-
mää puhtaan ravinnon ja 
liikunnan avulla.

3



Sisällysluettelo

4



Tiivistelmä
Avainsanat 3

1. Johdanto
1.1 Kun tarve kohtaa tarpeen 7
1.2 Toimeksianto 8

2. Taustoitus
2.1 Yleinen taustoitus 10
2.2 Tomi Kokon ja Lean in five 
weeksin taustoitus 12

3. Vanhan visuaalisen
ilmeen analysointi
3.1 Orkesteri ilman
kapelimestaria 14
3.2 Johtopäätökset ja
tavotteiden asettaminen 15

4. Suunnitteluprosessi
4.1 Tutkimusmatka asiakkaan 
alan visuaaliseen
maailmaan 17
4.2 Visuaalisen identiteetin 
työpaja 20
4.3 Luonnoksia 22

5. Toteutus
5.1 Värimaailma 24
5.2 Typografia 27
5.3 Informatiiviset kuvat 30
5.4 Kuvitukset 32
5.5 Infografiikka 35
5.6 Piktogrammit 36
5.7 Esitysgrafiikat 39

6. Siirtyminen vanhasta
visuaalisesta identiteetistä 
uuteen
6.1 Yksi askel kerrallaan 46
6.2 Yhteenveto 46
6.3 Prosessin arviointi 47

7. Lähteet
7.1 Kirjalliset lähteet 50
7.2 Verkkolähteet 50
7.3 Suulliset lähteet 50
7.4 Suulliset lähteet 51

5



1. Johdanto

6



1.1 Kun tarve kohtaa tarpeen
Päätin varhaisessa vai-
heessa että haluan tehdä 
opinnäytetyöni asiakastyö-
nä, koska uskoin oppivani 
oikeasta asiakassuhtees-
ta eniten kokonaisuuksien 
hallinta-, projektihallinta- ja 
kommunikaatiotaitoja. Nämä 
asiat mielessäni tarkkailin 
ympäristöstäni inspiroivaa 
projektia, johon voisin tart-
tua. Alkusyksystä 2018, menin 
Kulttuuritalolle kuuntelemaan 
hyvinvoinin, onnellisuuden ja 
puhtaan ruuan puolesta pu-
huvan Tomi Kokon luentoa. 
Hän oli pitämässä 107 luen-
toa sisältäneen kiertueensa 
päätösluentoa. Kaikki oli vii-

ei ollut yhtenäistä ilmettä. Pi-
dän Tomi Kokkoa hyvänä pu-
hujana, jonka arvoihin pys-
tyin samaistumaan ja koin 
että voisin auttaa häntä pa-
rantamaan viestintää ylei-
sön ja asiakaskunnan välillä. 
Otin heihin yhteyttä ja listasin 
viestissäni kaikki asiat, jotka 
koin tarvitsevan päivitystä. 
Sain palautteena viestin jos-
sa he kertoivat olevansa tie-
toisia ongelmista ja että he 
olisivat valmiita neuvottele-
maan kanssani visuaalisen 
ilmeen päivittämisestä.

meisen päälle tilaisuudes-
sa. Ihmiset, tunnelma, tarjoi-
lu, lämmittelijäesiintyjät ym. 
kunnes Tomi Kokko tuli lavalle 
ja aloitti diaesityksensä lä-
pikäynnin ja olin järkyttynyt 
esityksen visuaalisesta osuu-
desta. Ne olivat kuin 90-luvun 
ilmaisella ohjelmalla kasattu 
diaesitys.

Luennon jälkeen tarkaste-
lin Tomi Kokon ja Lean in five 
weeksin visuaalista viestin-
tää heidän nettisivuilta, sosi-
aaliset medioista, podcastiä 
ja mainontaa. Huomasin että 
Tomi Kokolla ja hänen yrityk-
sellään Lean in five weeksillä 
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1.2 Toimeksianto
Ehdotin viestissäni seuraa-
vien asioiden parantamista: 
Logon päivittämistä, kirjain-
tyyppien päivittämistä ja yh-
tenäistämistä, värien päivit-
tämistä ja yhtenäistämistä, 
2kpl kuvitustöitä pohjusta-
maan kuvitustyyliä, diaesi-
tyksen grafiikkojen päivitys-
tä sekä näiden elementtien 
pohjalta luotua graafista 
ohjeistusta uuteen päivitet-
tyyn visuaaliseen identiteet-
tiin. Minut kutsuttiin ensim-
mäiselle tapaamiselle Lean 
in five weeksin toimitiloi-
hin Valimoon. Tapasin siellä 
Tomi Kokon ja Janette Litma-

man, joka osoittavat päte-
vyyteni työhön. En omannut 
tämän tyyllistä projektiko-
kemusta entuudestani. Jo-
kaisen tapaamisemme jäl-
keen listasin sähköpostilla 
tapaamisemme pääteemat 
ja sopimamme asiat, jotta 
pystyimme molemmat to-
dentamaan olevamme sa-
maa mieltä. Nämä olivat läh-
tökohdat projektiini.

sen, joka vastasi Lean in five 
weeksin viestinnästä ja aloi-
timme kartoittamaan heidän 
tarpeitaan. Ensimmäinen ta-
paamisemme sisällytti seu-
raavia keskusteluja: Mitä ha-
lutaan muuttaa ja säilyttää 
vanhasta visuaalisesta iden-
titeetistä, miten uusi visuaa-
linen identiteetti rajataan ja 
mistä tiedämme sen olevan 
valmis, yhteinen ymmärrys 
aikataulusta, tavoista mitata 
uuden visuaalisen identitee-
tin vaikutusta, opinnäytetyön 
palkkiosta ja työsuhteesta. 
Sovimme myös että tekisin 
heille muutaman hahmotel-
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2. Taustoitus
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2.1 Yleinen taustoitus
Tomi Kokkon 30 Päivän ih-
miskoe -dokumentti esitet-
tiin televisiossa 2016, jonka 
seurauksena Kokko nousee 
esille medioissa sekä ha-
kukoneissa. Dokumentissa 
Tomi Kokko syö 30 päivää vi-
rallisten terveyssuosituksien 
mukaisesti, joka on monel-
ta osin erilainen kuin Kokon 
oma ruokavalio, ja alkaa voi-
maan huonosti. Tätä suun-
nan muutosta demostroi-
daan lääkäri ja biohakkeri Olli 
Sovijärven tekemillä mittauk-
silla ennen koetta, sen väli-
vaiheessa ja jälkeen. Tarkoi-
tuksena on osoittaa etteivät 

viralliset terveussuositukset 
sovi kaikille ja että ihmisten 
on otettava vastuu omasta 
terveydestään. 

Kiinnostus omaan tervey-
teen on ollut vahvasti esillä 
yleisessä keskustelussa. Su-
per foodit tai suomalaisittain 
superruokatermi on google 
trendissä ollut isoimmillaan 
2009-2012, luomu-sana on 
ollut 2004 vuodesta lähtien 
tasaisessa nousussa ja bio-
hakkerointi on ollut nousus-
sa 2017 tammikuusta lähtien. 
Kaikki edellä mainitut termit 
liittyvät isompaan keskuste-
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luun, mitä on optimaalinen 
hyvinvointi? Kuinka paljon 
ruokavalio vaikuttaa hyvin-
vointiimme? Millaisia uusia 
ruokateknologisia innovaa-
tioita on saapunut mark-
kinoille? Kuinka tarkaksi ja 
persoonalliseksi itsensä mit-
taaminen voi mennä? 

Tässä ruokavallankumouk-
sessa nousee esille muu-
tamia avainpelaajia, kuten 
Olli Posti, Jaakko Halmetoja, 
Olli Sovijärvi, Teemu Arina ja 
Tomi Kokko, vain muutamia 
mainitakseni. Heitä yhdis-
tää kiinnostus puhtaaseen 

ja alkuperäiseen ruokaan, 
sen vaikutukset fyysiseen 
ja kognitiiviseen suoritusky-
kyyn, itsensä mittaaminen, 
ideoiden jakaminen ja ih-
misten auttaminen. Heistä 
on tullut Suomen self help 
-guruja, jotka ovat luoneet 
luottamussuhteen yleisöön-
sä kokemuspohjalta eli itse-
näisesti ja helposti tehtävien 
testien avulla. Omaa koke-
mustahan on vaikeata kiel-
tää. 
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2.2 Tomi Kokon ja Lean in 
five weeksin taustoitus
Tomi Kokko on puhuja, val-
mentaja ja toimitusjohtaja 
Lean in five weeks challenge 
-yrityksessä. Puhujana hä-
nen aihe piiri vaihtelee hy-
vinvoinnista, onnellisuuteen, 
kiitollisuuteen, liikuntaan, 
ruokavalioon, elämäntehtä-
vän toteuttamiseen, avan-
touintiin, palautumiseen, 
merkitykselliseen elämään, 
luontosuhteeseen ja moniin 
muihin ihmisen hyvinvointia 
kuvaaviin teemoihin. Kokko 
kiersi vuonna 2018 Suomen 
jokaisen 107 kaupungis-
ta Koko Suomen ravintore-

montti -kiertueella. Elämän-
tapamuutosvalmentajana 
Kokko on toiminut Lean in five 
weeks -yrityksensä nimis-
sä 2014 vuodesta saakka ja 
avasi itsensä kehityksen kes-
kuksen ja elämäntapamuu-
toksiin erikoistuneen kunto-
salin, LIFW -Centerin, vuonna 
2018. LIFW -Center tarjoaa 
funktionaalista liikkumista, 
joogaa, tanssi- ja liikkuvuus-
tunteja. LIFW -Center haluaa 
luoda luotettavan, rehellisen, 
läsnäolevan ja yhteisöllisen 
ilmapiirin asiakkailleen. Hei-
dän tavoitteenaan on muut-

taa Suomen terveyskulttuuri 
avoimeksi ja kannustaa suo-
malaiset kohti terveellisem-
pää ja onnellisempaa elä-
mää puhtaan ravinnon ja 
liikunnan avulla.
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3. Vanhan visuaalisen 
ilmeen analysointi

13



3.1 Orkesteri ilman
kapelimestaria
Tomi Kokon ja Lean in five 
weeksin visuaalinen identi-
teetti oli lähtöpisteessämme 
olematon. Ainoastaan LIFW 
-Centerin logo ja brändi vä-
rit sininen ja liila toistuivat 
läpi eri medioissa. Muuten 
visuaalinen ilme oli jokaisel-
la sivulla, kampanjassa, so-
siaalisen median kanavassa 
ja mainonnassa vaihteleva 
sekä ilmeeltään että laa-
dultaan. Aluksi oli vaikeata 
edes ymmärtää miten näin 
on voinut päästä käymään. 
Nuoren yrityksen kerrottiin 
saaneen kasvua alleen, mut-
ta he eivät omanneet ketään 

joka hallitsisi heidän visuaa-
lista kokonaisuutta. Asiaak-
kaani päätyivät käyttämään 
eri graafikoita tai muotoilu-
toimistoja jokaisen tarpeen-
sa kohdalla. 

Listaan seuraavaksi kaik-
ki huomioni, jotka kaipasivat 
päivitystä asiakkaani visuaa-
lisessa ilmeessä:
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• Lean in five weeksin logona toimii vaakunamainen muoto, jos-
sa on feeniks-lintu. Symboliikan ymmärrän elämänmuutoskon-
tekstissa, mutta toteutus on hyvin amerikkalainen eikä näin ollen 
sovellu pohjoismaiseen kontekstiin, jossa asiakkaan toiminta ta-
pahtuu.

• Brändivärit olivat lähtökohtaisesti hyvin kirkkaat, tunnelmaltaan 
90-luvun futuristiset. Brändivärien sävyt eivät toistu eri mediois-
sa samoina. Muukin värimaailma vaihtelee huomattavasti me-
dioiden välillä. Brändivärit, sininen ja liila, toivottiin säilyvän.

• Kirjaintyypit vaihtelevat hyvin paljon jokaisella media-alustal-
la. Logossa olevaa kirjaintyyppiä ei ole käytetty missään muussa 
kontekstissa.

• Suurin osa kuvituskuvista oli valokuvia ja osa sisällön valoku-
vista olivat heikkolaatuisia. Tällä tarkoitan ei-ammattilaisen ot-
tamia valokuvia. Valokuvat ovat heidän ainoa kuvituksen lähde, 
muutamia piktogrammeja lukuunottamatta.

• Diaesitys grafiikat. Näin kulttuuritalolla Tomi Kokon esityksen si-
sällön ja koin että tässä olisi paljon visuaalisesti parantamisen 
varaa. Saatuani käsiini esitysslaidit kokonaisuudessaan totesin 
että näin Kulttuuritalon esityksessä vasta pilkahduksen siitä työ-
maasta mikä minua odotti.
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3.2 Johtopäätökset ja 
tavotteiden asettaminen
Aluksi olin hiukan yllättynyt 
tilanteesta ja tajusin että 
minun on asetettava priori-
teetit, rajaukset ja tavoitteet 
jotka ovat mahdollisemman 
realistiset, jotta voisin keskit-
tyä  isojen suuntauksien oh-
jeistuksien luomiseen. Liian 
tarkkojen ohjeistuksien luo-
minen esim. valokuvien tyy-
littelyn ohjeistus tai sosiaa-
lisen median äänensävyn 
suunnittelu eivät päässeet 
prioriteettilistallemme. Logot, 
jotka heillä oli käytössä, oli-
vat vakiintuneita eikä niistä 
haluttu luopua. Jätimme ne 

kokonaiseksi järjestelmäksi. 
Tähän ohjeistukseen sisälly-
timme seuraavia asioita:

pois projektistamme. Paras 
lisä-arvo jota tälle asiakkaal-
leni voisin antaa olisi vankan 
ja hyvän visuaalisen ilmeen 
perusta. Taiteelliset johta-
jat määrittelevätkin visuaa-
lisen identiteetin holistiseksi 
ilmeeksi ja tunteeksi brändis-
tä. (Barbara J. Phillips, Edward 
F. McQuarrie & W. Glenn Grif-
fin, 2014, 328) Tätä tunnetta 
lähdimme tavoittelemaan. 
Päätimme asiakkaani kans-
sa neuvotteluissa että kes-
kittyisimme luomaan graafi-
sen ohjeistuksen, joka sitoisi 
heidän viestintänsä yhteksi 

• Värimaailman päivitys ja yhtenäistäminen
• Kirjaintyyppien päivitys ja yhtenäistäminen
• Informatiivisten kuvien ohjeistus
• 2kpl kuvituksia ohjeistamaan kuvitustyyliä
• Piktogrammit
• Diaesityksien grafiikkojen päivitys ja ohjeistus
• Graafinen ohjeistus

Sovimme ettei opinnäytetyöni sisällytä sisällön tuot-
tamista (lukuunottamatta 2kpl kuvituksia). Kaikki si-
sältöä koskeva tapahtuisi palkkatyönä opinnäyte-
työn ohessa. Rajauksen tekeminen oli hyvin tärkeätä, 
jotta en ylikuormittuisi työmäärään ja että prio-
risoimme projektiin ne osa-alueet jotka tuottaisivat 
asiakkaalleni eniten lisä-arvoa.
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4. Suunnitteluprosessi
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4.1 Tutkimusmatka
asiakkaan alan
visuaaliseen maailmaan
Ennen varsinaisen visuaali-
sen identiteetin aloittamis-
ta, keräsin tietoa kilpailijoi-
den visuaalisista ilmeistä ja 
eri kohderyhmistä, joihin he 
vetosivat. Opiskelin kokonai-
suuksien hallintaa verkos-
ta löytämäni ohjeistuksen 
avulla. (French 2016) Lähdin 
etsimään visuaalisia ilmei-
tä Googlesta, Instagramista, 
Pinterestistä ja tarkastele-
maan hyvinvointi- ja elä-
mänmuutosalojen vaikutta-
jia. Tarkastelin mm. erityisistä 
ruokavalioista informoivia 
sivustoja, yksityisiä saleja, 
valovoimaisia puhujia ja tie-

Keskitettyäsi huomiosi po-
sitiivisiin asioihin, saat posi-
tiivisten huomioiden, tuntei-
den ja kokemuksien kasvun 
aikaiseksi. Visuaalisempia 
havaintoja ruokavalio-, ur-
heilija- ja salisivustoissa oli 
esimerkiksi se että suurim-
malla osalla oli hyvin selkeitä, 
asiallisia, ryhdikkäitä tyylitte-
lyjä. Ne olivat kirjaintyypiltään 
päätteettömiä (sans), valo-
kuvapohjaisia (teksti-valoku-
vayhdistelmä oli myös hyvin 
yleinen), kuvituksien käyttö oli 
harvinaisempaa. Piktogram-
meja ja muita symboleja 
käytettiin jonkin verran tutki-

missani sivustoissa. Osa esi-
merkiksi salien sivuista saat-
toi olla hyvinkin aggressiivisia 
kuten saksalainen Intelligent 
Strenght, kun taas toiset si-
vut saattoivat olla hyvin-
kin huvittavan retroja kuten 
töölöläinen Hot Gym Kino. 
Puhujien sivut olivat mini-
malistisempia, värimaailma 
musta-valkoiseen taipuvia 
mutta siltikin hyvin valokuva-
painotteisia kuten ruokava-
lio-, urheilija- ja salisivustot-
kin.

tokirjailijoita. Nykypäivänä 
oman brändin rakentami nen 
onkin välttämätömyys, jotta 
pystyy erottumaan markki-
noilla (von Hertzen 2006, 91). 
Näiden läpi puskevin tunne 
oli inspiroivan motivoitunut 
positiivisuus. Inspiroituminen 
kiinnittyi työkaluihin joilla voit 
toteuttaa elämästäsi enem-
män sellaisen kuin haluat. 
Motivoitumisen tunne tuli sa-
nomasta jotta voit saavut-
taa sen mitä haluat, sinun 
on voitettava tiellesi tulevat 
esteet joita tulee kaikille. Po-
sitiivisuus taas mihin kiinnität 
huomiotasi, niin se kasvaa. 
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Selailessani preferenssi-
materiaaliani pohdiskelin, 
mikä suunnittelusta on tar-
koitettu tietoiselle mielelle 
ja mikä alitajuiselle mielelle. 
Mikä vastuu minulla oli löy-
tää koulutukseni avulla ne 
alitajuntaiset viestit ja käyt-
tää niitä luovasti ja rehelli-
sesti omassa projektissani? 
Kerättyäni tarpeeksi mate-
riaalia ja käytyäni niitä läpi, 
minusta tuntui että intuitioni 
alkoi parantumaan ideoiden 
tuottamiseen ja aloin vähi-
tellen ymmärtämään asiak-
kaani visuaalista maailmaa. 
Tulin lopputulokseen jossa 

päättelin logon, typografian 
ja värien olevan enemmän 
alitajuntaisia. Piktogrammit, 
valokuvat ja kuvitukset oli-
vat enemmän tiedostettavia. 
Hyvin laajasti yleistäen tie-
tenkin. (UIAH Graphic design 
students 2001, s. 20-24)
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4.2 Visuaalisen
identiteetin työpaja
Varmistaakseni asiakkaani 
sitoutumisen visuaalisen il-
meen päivitykseen ja pitääk-
seni työn mahdollisimman 
tehokkaana, järjestin mar-
raskuun alussa asiakkaalleni 
työpajan heidän visuaalisen 
ilmeen kartoitukseen. Tavoit-
teenani oli löytää johtolan-
koja, joita he pitivät tärkeinä 
heidän nykyisessä visuaa-
lisessa ilmeessään, mitä he 
halusivat lisätä siihen ja mitä 
he haluisivat poistaa siitä. 
Kyselin vinkkejä opinnäy-
tetyön tuutoriopettajaltani 

sa. Täytin myös papereita eri 
kirjaintyypeillä ja tulostin niitä 
esiteltäväksi. Tätä ennen kä-
vimme lounastamassa tiimin 
kanssa yhdessä jolloin jutte-
limme vapaasti ja jaoimme 
mielenkiintoisia keskusteluja 
sekä ideoita. Kirjassa Mas-
ters of design: logos & iden-
tity Fritz Gottschalk kuvai-
lee isoimmaksi ongelmaksi 
neuvottelutilanteessa saa-
da johto osalliseksi projek-
tiin. Paras ratkaisu Gottschalk 
mukaan on lounastaa hei-
dän kanssaan. (Adams 2008, 
s. 19)

Penni Osipowilta visuaali-
sen identiteetin työpajaan. 
Hän oli toteuttanut aikoinaan 
työpajan asiakkaalleen jos-
sa hän käytti fyysisiä ja käsin 
kosketeltavia elementtejä, 
kuten esimerkiksi väripape-
reita värimaailman löytä-
miseksi. Otin tämän idean ja 
toteutin sen värimaailman, 
kirjaintyyppien, kuvituksien 
ja piktogrammien tyylilajien 
löytämiseksi. Printtasin myös 
preferenssikuvia nettisivuil-
ta, joissa kilpailevat tahot oli-
vat onnistuneet visuaalisesti. 
Tein saman myös eri kuvitus- 
ja piktogrammityylien kans-

Työpajan aloitimme keskus-
telemalla minkälaisia tun-
teita ja arvoja haluisimme 
herättää uudella visuaali-
sella identiteetillä. Seuraavia 
avainsanoja ja teemoja tuli 
esille: Yhteisöllisyys, kaikille 
avoin, motivoiva läsnäoleva, 
rehellinen, kevyt, ilmava eikä 
liian vakava. 

Tämän jälkeen kävimme läpi 
värimaailmaa. Mietimme en-
sin mikä tällä hetkellä ei toimi 
ja päädyimme seuraavaan: 
Uudemmalla Tomi Kokko -si-
vulla värimaailma on liian 
marraskuinen, kun taas van-
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hemmassa värimaailmas-
sa värit ovat liian kirkkaat. 
Kummatkin värimaailmat 
olivat samaan aikaan käy-
tössä. Yleisesti monia häiritsi 
se että värimaailma vaih-
telee liian usein ja se tekee 
visuaalisesta ilmeestä se-
kavan oloisen. Valikoimme 
murretumpia ja vaaleam-
pia sävyjä symbolisoimaan 
rauhallisuutta, läsnäoloa, 
skandinaavista luontoa ja 
avoimeisuutta kaikille.

Kirjaintyyppien esittely ja va-
linta oli kaikkein haastavinta. 
Minulla oli erillaisia kirjain-
tyyppeillä täytettyjä paperei-
ta keskellä pöytää ja asiak-

minimalistisesta, teknisestä 
viivapiirroksesta oli kaikkien 
mielestä paras vaihtoehto. 
Halusimme myös ettei kuvi-
tuksesta tulisi liian teknillinen 
tai ”insinöörimäinen”, joten 
lisäsimme siihen 20% huu-
moria ja persoonallisuutta. 
Asiakkaani tulee käyttämään 
suurimmaksi osaksi valoku-
via kuvituskuvina, sillä piir-
roskuvalla ei ole samanlaista 
dokumenttiarvoa kuin valo-
kuvilla. (Grafia 2004, s. 88)

Piktogrammien kohdalla asi-
akkaallani oli muutama ai-
kaisempi preferenssi, mutta 
jätimme ne huomiotta. Esit-
telin erillaisia esimerkkejä 

kaani valikoivat sieltä ensin 
mitkä eivät tule jatkoon. Sen 
jälkeen keskustelimme mitä 
tuntemuksia ne herättivät 
heissä ja missä yhteydessä 
eri kijaintyyppejä voisimme 
käyttää? Karsimme viellä yh-
den kierroksen pois. Jäljelle 
jäi erillaisia päätteettömiä 
kirjaintyyppejä.

Kuvituksien kohdalla asiak-
kaallani ei ollut viellä prefe-
renssipohjaa, joten lähdin 
esittelemään eri tyylilajeja 
minimalistisesta, asiallisesta 
ja hillitystä toiseen ääripää-
hän jossa oli monimutkaisia, 
naiveja ja hauskoja kuvituk-
sia. Selkeästi preferenssikuva 

preferoimieni kilpailijoiden 
sivujen pohjalta. Päädyim-
me yhdistämään kuvituk-
seen valittua viivatyyliä pik-
togrammeihin. Halusimme 
myös pitää 20% huumorin ja 
persoonallisuuden säännön 
mukana piktogrammeissa.

Vera Liinasaari, joka myös 
inspiroi minua työpaja aja-
tuksessa, kertoo opinnäyte-
työssään: Useampaan ottee-
seen kävi ilmi, ettei Muka vaa 
(brändi) ollut helppoa mää-
ritellä tietynlaiseksi. Yri tystä 
kuvaavien sanojen valinta-
tehtävässä joiden kin jopa 
vastakohtaisten adjektiivien 
välillä ilmeni valinnanvai-
keutta. (Liinasaari Vera, 2016)
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4.3 Luonnoksia
Toteutin työpajan jälkeen 
luonnoksia miltä uuden vi-
suaalisen identiteetin sovel-
lukset voisivat näyttää. Tätä 
arvostettiin hyvin paljon asi-
akkaani tiimissä. Sain heti 
arvokasta palautetta mitä 
pidettiin toimivana ja mitä 
pidettiin huonona suuntana. 

• Meme
• Infografiikka
• Kuvitus
• Diaesitys grafiikka 

23

29.-34. Luonnoksia



5. Toteutus
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5.1 Värimaailma
Värimaailma jakaantuu kol-
meen osaan. Kahteen brän-
diväriin, murrettuun taivaan 
siniseen ja talvipäivän au-
ringonlaskun hangelle hei-
jastamaan liilaan. Neljään 
tukiväriin puuterin sävyyn, 
lämpimään vaalean gra-
niitin harmaaseen, raikkaan 
murrettuun vihreään ja pu-

namultaiseen punaiseen. 
Leipätekstissä ja otsikoissa 
toimivat musta ja valkoinen. 
Nämä sävyt ovat huomat-
tavasti vaaleammat ja mur-
retummat sävyt kuin alku-
peräiset kirkkaat sävyt tai 
uudemmat marraskuiset 
tummat sävyt. 
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Brändivärit olivat jo olemas-
sa ja ne tulevat talvises-
ta auringonlaskun sävyistä. 
Koska luontoyhteys on hyvin 
tärkeä Tomi Kokolle ja LIFW 
-Centerille niin halusin tuoda 
heidän jo käyttämänsä sä-

rald Arnkil 2007, s. 247) Tämä 
antaa myös väreille skan-
dinaavisen tunnelman ja il-
maisee meidän olevan osa 
luontoa. Sävyjen vaalenta-
minen tuo nettisivuille, sosi-
aalisin medioihin sekä mui-

vyt paremmin esille luonnon 
sävyjen kontekstissa. Myös 
kiinnostavaa on että kylmillä 
sävyillä, kuten sinisellä ja vih-
reällä, on tutkittu olevan rau-
hoittavia, ruumiin toimintoja 
hidastavia vaikutuksia. (Ha-

hin mediakanaviin keveyttä 
ja ilmavuutta. LIFW -Center ei 
halunnut identifioitua mies-
ten punttisaliksi vaan olla 
kokonaisvaltainen ratkaisu 
kaikkien ihmisten hyvinvoin-
nille.
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5.2 Typografia
Tutkimustyöni ja työpaja LIFW 
-Centerillä johti minut gro-
teskien kirjaintyyppien ää-
relle. Uskoisin sen johtuvan 
muotojen symboolisesta 
tunteesta, esimerkiksi funkti-
onaalisuudesta ja rationaa-
lisuudesta. (Itkonen, 2015, 42) 
Jan Tschichold kuvailee in-
sinöörejä sankareiksi, joiden 
työn peruspiirteet - standar-
disoitu massatuotanto, ta-
loudellisuus, täsmälliset geo-
metriset muodot ja puhdas 
funktionaalinen rakenteelli-
suus kuvasivat Tschicholdin 
mielestä modernin maail-

liä. Poppins on geometrinen 
sans joka suosittua muotoi-
lun työkalu jota on enem-
män konstruktoitu ja rationa-
lisoitu kuin mitä tapana on. 
(Google fonts 2014) Kirjaisin-
tyyppi omaa   ryhdikkyyttä, 
persoonallisuutta ja ripauk-
sen hauskuutta, joten se sopi 
täydellisesti projektiimme.

man kokonaisvaltaista muo-
tokulttuuria. (Tschichold 1997, 
7, 11-13) Nämä kuulostavat 
jokseenkin stereotyyppises-
ti suomalaisilta arvoilta. Ha-
lusin kuitenkin sisällyttää 
hiukan hauskuutta ja per-
soonallisuutta kirjaintyypin 
valintaan ja löysimme LIFW 
-Centerin visuaalisesta ma-
teriaalista vastaavan Aaro 
Helanderin kanssa Google 
Fonts -palvelimelta geomet-
risen groteskin, joka täyt-
ti tarpeemme. Poppinsin oli 
luonnut Indian Type Foundry 
(ITF) jonka kirjaintyyppi -per-
heeseen kuului 18 eri tyy-
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= Päätteettömiä
groteskeja kirjaintyyppejä

19.-27. Tutkimiani sivuja
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42. Kirjaintyypin valinta



5.3 Informatiiviset kuvat
Yksi ehdottamani lisäys jul-
kaisuihin, sosiaalisiin me-
dioihin ja esityksien tueksi oli 
informatiiviset kuvat. Niissä 
kiteytetään kuvan pääviestit 
avainsanoiksi. Yhdistämällä 
ohutta viivaa ja tekstiä va-
lokuvanpäälle saimme luo-
tua uuden visuaalisen työ-
kalun asiakkaani viestintään. 
Etenkin Tomi Kokko pyrkii 
olemaan puhuja ja esiintyjä, 
jolla on ajatuksia ja ideoita 
jaettavana yleisölleen. Viivan 
ja tekstin yhdistelmä tuo tie-
teellistä ja rationaalista tun-
nelmaa kuviin.
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43.-44. Kiitollisuus kuva
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45.-46. Avanto kuva



5.4 Kuvitukset
Kuvituksen tyylilajiksi valikoi-
tui viivapiirros tyyli, joka on 
hyvin neutraali, minimalis-
tinen, informatiivinen. Pie-
nillä elementeillä ja pyöreä 
päisellä viivalla sain tuotua 
sinne persoonallisuutta ja 
huumoria. Isoimpana inspi-
raation lähteenä toimi Lotta 
Viitaniemen tekemät kuvi-
tukset biohakkerin käsikir-
jaan. Pyrin tähän lisäämään 
persoonallisuutta, huumoria 
ja leikkisyyttä, jotta en syylis-
tyisi plagioimiseen, vaan pi-
kemminkin lisäämään omaa 
tyyliäni tähän tyylilajiin. Kaksi 

tekemääni esimerkki kuvitus-
ta olivat reseptejä niin kutsu-
tulle ”green monster smhoo-
tielle” ja ”five am coffeelle”. 
Nämä ovat Tomi Kokon ke-
hittämiä reseptejä.
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53. Green monster kuvitus



54. Five am coffee kuvitus



5.5 Infografiikka
Infografiikka pyrkii tuo-
maan tekstin tueksi visu-
aalisia mittareita. Ihmisen 
mieli on kehittynyt ensim-

mäiseksi ymmärtämään 
näkemäänsä ja vasta pal-
jon myöhemmin ymmärtä-
mään luettua tekstiä. Tästä 

syystä informaation visu-
alisointi on kongitiivinen oi-
kotie ymmärtämiseen. Tyy-
lilaji myötäilee kuvitustyyliä 

ja käyttää brändivärejä 
sekä kirjaintyyppiä infor-
maation hahmoittamiseen.
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5.6 Piktogrammit
Tein Tomi Kokolle ja Lean 
in five weeksille sarjan 
piktogrammeja. Tomi 
Kokon piktogrammei-
hin kuuluu hänen jaka-
miaan teemoja kuten 
hengitys, avanto, medi-
taatio, liikunta, paasto, 

tilivelvollisuus, yhteisöl-
lisyys, ravinto ja stressi. 
LIFW -Centerille tein hei-
dän tunneilleen omat 
piktogrammit. Tuntien 
nimet olivat movement, 
bodyweight, yoga, re-
covery, strength, bur-
ner, mobility ja sprints.      

Jatkoin tyylillisesti sa-
maa linjaa kuvitus tyylin 
kanssa ja lopputulos oli 
mielestäni todella hyvä. 
Etenkin liikuntatunteja 
kuvatessa pidin dynaa-
misen liikkeen luomisen 
haasteesta.
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60. Piktogrammit 2



61. Piktogrammit 3



5.7 Diaesitys grafiikat
Diaesitys grafiikoissa ja si-
vupohjien ohjeistuksen luo-
misessa pyrin tekemään 
hyvin kattavat ohjeistukset. 
Diaesitys grafiikoista oli vai-
keata löytää preferenssejä, 
joten pyrin tekemään tästä 
yksinkertaisen, mutta tyy-
likkään sivupohja ratkaisun 
sekä mahdollisimman ”bul-
let proofin”. Tämä osa-alue 
oli kaikkein huonoimmassa 
kunnossa ja se vaikuttaa pal-
jon asiakkaani esiintymisien 
sisältöön sekä tasoon.  Dia-
esitys grafiikkojen ohjeistus 
pitää sisällään aloitussivun, 

otsikkosivun, leipissivun, in-
fografiikkasivun ja kuvasi-
vun rakennusohjeet. Esittelen 
graafisessa ohjeistuksessa 
useampia tekstin ja kuvan 
variaatio tyylejä. Tein myös 
muutamia esimerkkejä eri-
tyisemmistä sivuista kuten 
informaatiosivut: aamuru-
tiinit, iltarutiinit, laatua lau-
taselle sivu, joihin yhdistin 
kuvittamista ja infograafisia 
elementtejä.
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62. Diaesitysgrafiikka 1.
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63. Diaesitysgrafiikka 2.
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64. Diaesitysgrafiikka 3.
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65. Diaesitysgrafiikka 4.
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66. Diaesitysgrafiikka 4.



6. Vanhan visuaalisen 
identiteetin päivittäminen
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6.1 Yksi askel kerrallaan
Saimme vietyä projektimme 
maaliin, mutta isoja muutok-
sia ei ole viellä tehty. Tiimissä 
oleva visuaalisista asioista 
vastaavan puute sai meidät 
kehittelemään strategian, 
jossa kaikki visuaaliset muu-
tokset tapahtuvat askel ker-
rallaan noudattaen päivittä-
misen filosofiaa. Jo olemassa 
olevat asiat päivitetään aina 
tarpeen mukaan. Omat odo-
tukseni olivat yön yli muu-
toksessa, mutta kiinnosta-
vaa on myös nähdä miten 
tämä strategia tulee toimi-

maan. Uutta visuaalista il-
mettä on käytetty sentään jo 
yhteen asiaan, tulevan kirja-
sarjan ensimmäiseen kirjaan: 
Voimaa kylmästä - Avanto 
opas. Tämä oli ensimmäinen 
asiakkaalle taittamani kir-
japrojekti ja olin tyytyväinen 
miltä uusi visuaalinen ilme 
näytti kirjassa. Siitä tuli lem-
peä, raikas, luonnon läheinen 
ja se kokoaa mielestäni van-
han identiteetin palaset päi-
vittäen ne tähän aikaan ja 
paikkaan.

6.2 Yhteenveto
Tavoitteenamme oli luoda 
yhtenäinen ja vahva perus-
ta Tomi Kokon ja Lean in five 
weeksin -visuaaliselle identi-
teetille sekä luoda sille graa-
finen ohjeistus. Kaaottisesta 
lähtötilanteesta huolimat-
ta aloimme löytämään tietä 
valoon. Vanhasta ilmeestä 
jäi jäljelle vain logot ja brän-
di värit. Muun ilmeen päivi-
timme. Uusi visuaalinen ilme 
on askel kohti ammattimais-
ta tunnelmaa, joka ilmaisee 
brändin arvoja ja persoonaa 
paremmin. Tärkeätä brändin 
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parantamisessa, liittyen var-
sinkin sosiaalisiin medioihin. 
Pienet hiotut yksityiskohdat 
ovat mahdollisia tulevaisuu-
dessa kun pohjatyöt on teh-
ty. 

6.3 Prosessin arviointi
Prosessi kokonaisuudessaan 
tuntui menevän hyvin ja asi-
akkaani oli tyytyväinen. Huo-
maan kuitenkin yksityiskohtia 
missä voisin kehittyä ja myös 
missä olin sisäistänyt oppi-
maani. Aloitan ensimmäises-
tä kohdasta eli missä voisin 
kehittyä. Alussa olisin voinut 
kysellä ja hankkia enemmän 
tietoa asiakkaastani, heidän 
yrityksensä toiminta logiikas-
ta ja ketä on vastuussa mis-
täkin asiasta. Minusta tuntui 
että oma vastuualueeni oli 
suhteellisen selkeä, mutta 

se ei ehkä ollut asiakkaalle-
ni niin selkeä. Erityisesti kun 
kontakti henkilöni vaihtui ja 
olin yhteydessä useampiin 
henkilöihin niin huomasin 
että kaikki eivät ole tietoisia 
sopimistamme asioista eikä 
informaatio liikkunut aina 
yhtä sulavasti kuin kuvittelin. 
Myöskin minulta meni aikaa 
ymmärtää miten monta rau-
taa asiakkaallani oli tulessa 
samaan aikaan. Esimerkiksi 
Tomi Kokon nettisivuja päi-
vitettiin samaan aikaan kun 
olin vasta luomassa heil-
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visuaalisessa ilmeessä onkin 
tuoda erilliset elementit yh-
teen kokonaiseksi järjestel-
mäksi. (Wheeler 2009, 16) Asi-
akkaani oli hyvin tyytyväinen 
ja kiitollinen projektistamme 
ja uskoi että heidän yrityk-
sensä tulee saamaan paljon 
postiviista huomiota ja pa-
lautetta uudesta ilmeestään. 
Itse sain heiltä palkkatyötä 
ja jatkankin heille sisällön-
tuottamista koska itse osaan 
graafista ohjeistustani käyt-
tää parhaiten. Olen ajatel-
lut  myös heidän viestintänsä 



kohti konsensusta. Mitä minä 
opin ja millaista kehitystä olin 
jo sisäistänyt tästä laajas-
ta asiakastyöstä oli esimer-
kiksi tekemään nopeampia 
päätöksiä ideoinnissa, lähet-
tämään luonnoksia parem-
missa välivaiheissa, pystyin 
perustelemaan valintojani 
selkeämmin, kommunikoi-
maan paremmin, aloin ole-
maan täsmällisempi ja tar-
kempi asioissa jotka sovin 
asiakkaan kanssa ja erityi-
sesti opin esiintymään asiak-
kaani edessä paremmin.

le visuaalista identiteettiä. 
Tietenkään en voi vaikuttaa 
kaikkeen asiakkaani yrityk-
sen sisäisessä kommunikaa-
tiossa, enkä ajattele itseäni 
syylistävästi tässä tilantees-
sa. Siltikin olisin voinut huo-
mioida tämän aikaisemmin 
ja ottaa huomioon sen vai-
kutukset työssäni. Myöskin 
työn aikataulun tarkempi 
suunnittelu asiakkaan kans-
sa olisi ollut tehokasta. Meillä 
oli suuntaa antavat tapaa-
miset sovittuina, mutta kiin-
teämmät tapaamiset olisi-
vat vienneet työtä eteenpäin 
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