Ammatillinen portfolio
Jyväskylän aikuisopisto,
audiovisuaalinen viestintä,
julkaisugrafiikka

Markkinointiviestintää

O

len graafinen suunnittelija eteläisestä Keski-Suomesta, Joutsasta.
Koulutukseltani olen YO-merkonomi
(tietohallinto ja järjestelmien kehittäminen). Olen opiskellut audiovisuaalista viestintää Jyväskylän aikuisopistossa, jossa erikoistuin julkaisugrafiikkaan
(valmistuminen keväällä 2013). Minulla
on yrittäjätausta ja toimin tällä hetkellä
Osuuskunta SiniWuokoissa, Joutsassa.

on komemusta niin verkkoM inulla
viestinnästä kuin julkaisugrafiikas-

ta. Tässä portfoliossa on työnäytteitä
toteuttamistani projekteista. Lisää näytteitä voi katsella internet-sivuiltani osoiteessa www.jarinet.fi.

S

aat kauttani tukea myös tietokoneja laiteongelmiisi sekä ohjelmistojen
asennukseen.

T

ämä portfolio on koottu JAO:n näyttöjä varten ja toimii samalla ammatillisena portfoliona työnhaussa.
2.

Esitietoja portfoliosta

T

P

ämä työ oli aluksi A4 kokoinen,
mutta huomasin, että tilan paremman käytön kannalta on hyvä tehdä julkaisusta hieman leveämpi. Nyt julkaisu
on 230 x 230 mm:n kokoinen neliö, jossa
on myös huomioitu kolmen millimetrin leikkuuvara sivun reunaan menevien
taustakuvien takia.

äätin pitää taitossa yhtenäisen linjan
laittamalla taivastaustan, joka sivulle. Tämä toi myös haastetta kuvien käsittelyyn Adobe PhotoShop CS 5.5:ssä,
koska kaikki taustakuvalliset kuvat piti
syvätä läpinäkyvälle taustalle, jotta pilvinen tausta näkyisi kuvan takaa. Kuvat
on muunnettu CMYK-muotoon ja tallennettu PhotoShopin omalla tallennusformaatilla.

T

ypografiasta sen verran, että luottavuuden kannalta valitsin selkeän päätteellisen antiikva fontin nimeltä
Minion Pro. Kappaleiden tekstin kooksi halusin hyvän luettavuuden kannalta
mahdollisisimman suureksi (16 pt), jonka mukaan päätin laittaa pääotsikoiden
fonttikooksi 36 pt. Typografiassa suosin
anfangin käyttöä. Rivi- ja kirjaimienvälit annoin olla InDesignin oletuksena.

M

uut julkaisun kuvat on käsitelty
Adobe PhotoShop CS 5.5:llä. Kuvat
on muunnetty CMYK-värijärjestelmään
ja tallennettu häviöttämällä kuvaformaatilla TIFF, jottei kuvien laatu kärsisi.

painettiin Jyväskylän ammatJ ulkaisu
tiopiston painossa nelivärikoneel-

sapalstaan, joidenka leveys on 109,3
millimetriä. Kappaleiden välistys on 6
millimetriä. Sivujen marginaalit ovat
puolestaan 12,7 millimetriä.

la. Kannen paksuudeksi valitsin XXX
grammaisen kiiltäväpintaisen kartongin. Koska työssä on paljon valokuvia,
halusin myös sisäsivujen olevan jotakin
hyvin valokuvaa toistavaa paperia. Siksipä päädyin 180 grammaiseen kiiltävään
glossy paperiin.

K

J

luettavuuteen pyrin myös
P arempaa
sillä, että jaoin sivun kahteen ta-

uvituksen sivuille olen valinnut ilmaisesta kuvapankista http://www.
freestockphotography.com.au.

älkikäsittelynä tehtiin puhtaaksi leikkaaminen, sivujen taittaminen, kannen nuuttaaminen ja stiftaus vihkoksi.

3.

Typografia on tyyppikirjaimien muotoja ja asettelua käsittelevä taiteen ja

tieteen laji. Sen päämääränä on helpottaa viestin välittymistä. Voidaan puhua
puhutun kielen visuaalinesta muodosta.

S

ana typografia tulee kreikan sanoista typos (τύπος), tyyppi ja
myös isku, ja graphein (γράφειν,
inf.), graphe (γράφω, s.1.p.), graphikos, graphia (γραφικός, γράφία),
kirjoittaa, piirtää, kirjoitus, piirros, mistä johtuu myös sana grafiikka. Sanan typografia voisi siis
tulkita iskeväksi kirjoitukseksi.

suutta ja suhdetta sisältöön, sen koossa
pysymistä, harmoniaa ja yhtenäisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, logiikkaa, tasapainoa, tilanjakoa, ryhmittelyä, rytmiä, jännitteitä, liikettä, suuntaa, valoja,
varjoja, eri elementtien keskinäisiä suhteita, mielikuvaa, imagoa, ominaislaatua
jne.
ypografia on kulttuuri- ja tilannesiT
donnainen merkkijärjestelmä, jonka
vaikutus näkyy kaikissa kaksiulotteisissa

A

lun perin typografia on tarkoittanut vain kirjasintyyppejä ja
niiden suunnittelua. Myöhemmin
käsite on laajentunut koskemaan
kirjapainotaitoa ja painotuotteiden
ulkoasua, ja juhlallinen symmetria
oli usein itseisarvoinen lähtökohta.
Typografia ei nykyisin enää keskity
koristeellisuuteen ja yksityiskohtiin,
vaan kokonaisuuteen, silmäiltävyyteen ja luettavuuteen.

pinnoissa asiakirjastandardista, sanomalehdistä ja kirjoista julisteisiin, mainoksiin, tuotepakkauksiin, postimerkkeihin,
WWW-sivuihin ja taideteoksiin. Kuvataiteissa sitä kutsutaan sommitteluksi,
mutta puhutaan aivan samoista asioista
kuin typografiassakin.

K

irjasintyypit voi jakaa karkeasti viiteen ryhmään: antiikva, groteski,
egyptienne, fraktuura ja kalligrafiset.
Näiden lisäksi ovat vielä lukemattomat
erikoismerkit ja kuvafontit.

N

ykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai
digitaalisen työn ulkoasua ja sen
suunnittelua: fontteja, värejä, asettelua, koko tasapainoista kokonai4.

Graafinen suunnittelu

G

raafinen suunnittelu eli visuaalinen
suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Se on sovellettu taidemuoto, joka auttaa katsojaa tulkitsemaan viestiä.
Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä, jota on esimerkiksi painotuotteet, sähköiset julkaisut, elokuvat, animaatiot, mainonta,
yrityskuva, pakkaukset, kyltit, merkit ja
opasteet.

tekoa tms.
enkilö jonka työtehtäviin kuuluu
pääasiassa esitteiden yms. taitto
käsillä olevasta kuva ja tekstimateriaalista ei ole graafinen suunnittelija vaan
taittaja. Lähellä Graafisen suunnittelijan
ammattia on myös AD (Art Director)
jolta graafisen suunnittelun lisäksi edellytetään myös tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja, kykyä asettua kuluttajan
asemaan, sekä kaupallista ajattelukykyä.
Esimerkiksi pienissä graafisen suunnittelun toimistoissa ja mainostoimistoissa
nämä työtehtävät usein sekoittuvat.

H

G

raafisen suunnittelun tavoitteita
ovat muun muassa käytettyjen elementtien järjestäminen hierarkisesti, informatiivisuus, kuvakielen käyttö viestin tukemiseen ja lisäarvon luominen.
Graafisen suunnittelun elementtejä ovat
värit, symbolit, teksti, typografia, muodot ja kuvat, materiaalit ja joskus myös
liike (TV, elokuvat, sähköiset viestimet).
Graafinen suunnittelu on 1950-luvulla
julkisuuteen tullut termi, joka liitetään
kaikkeen painettuun ja sähköiseen informaatioon.

G

raafiselta suunnittelijalta vaaditaan
visuaalisten suhteiden tajua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, sekä usein
jonkin visuaalisen työvälineen syvällistä
tuntemusta. Toisinaan graafisen suunnittelijan tehtäviin voi kuulua myös kuvittamista, valokuvaamista, grafiikoiden

Lähde: Wikipedia
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JARI PARTANEN
ansioluettelo

SYNTYMÄAIKA

InDesign jatkokurssi, keväällä 2012 (4 op)
Lahden Ammattikorkeakoulu,
Muotoiluinstituutti
TYÖKOKEMUS

17.03.1975
SIVILISÄÄTY

Projektimyyjä / graafinen suunnittelija
13.1.-13.11.2014
Dataseed Oy

Naimisissa, poika syntynyt 12.09.2010
SOTILASARVO
Reservin alikersantti

Graafisten tuotteiden myynti ja toteutus
(kotisivut, painotuotteet, kyltit ja tarrat).

KOULUTUS

Yleismies Jantunen
3.7.-23.8.2013
Seripistse, Vaajakoski

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, 2012
Jyväskylän aikuisopisto,
julkaisugrafiikka
		
Liiketaloudenperustutkinto, 1999
Helsingin kauppaoppilaitos, YO-merkonomi,
tietohallinto ja järjestelmien kehittäminen

Tarrojen ja kylttien suunnittelu sekä tuotanto.
Suunnittelija,
10.3. - 10.6.2013
Aluehallintovirasto, Jyväskylä, Pelastustoimi ja

Ylioppilastutkinto, 1994
Joutsan lukio

varautuminen
DTP-operaattori
1.3.-25.5.2012
ESA Print, Lahti

KURSSIT
Hygieniapassi, 13.6.2013

Sekatyömies (koulun työharjoittelu),
Joulukuu 2011
Itä-Häme lehti, Heinola

Digitaalinen valokuvaus, kesä 2013
Lahden Ammattikorkeakoulu,
Muotoiluinstituutti
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Raakakuvien käsittelemistä lehteen. Valokuvaamista, grafiikoiden tekemistä ja lehtiku
vien arkistointia.

Työtehtävinä oli paikkatietojärjestelmän (Map
Info) hyödyntäminen pelastustoimen karttojen laadinnassa, pelatustoimen tilastojen
(PRONTO) kokoaminen sekä julkaisujen ja
kotisivujen laadinta. Lisäksi olin valmistelemas
sa ja toteuttamasssa Pirkanmaan valmiushar
joitusta. Työnantajan mukaan hoidin työn i
ammattitaitoisesti ja osoitin hyvää yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Ilmoitustaittaja (koulun työharjoittelu),
heinäkuu 2011
Joutsan Seutu lehti
Valmistin lehti-ilmoituksia, käsittelin kuvia ja
valmistin erilaisia graafisiatuotteita. Käytin
ohjelmina mm. InDesign CS 3.0 ja PhotoShop CS 3.0.

Graafinen suunnittelija, Yrittäjä
Mainostoimisto ja atk-tukipalvelut,
2001 - 2006
Urheiluosaston myyjä,
17.11.1997 - 31.5.1999
Anttila, Helsinki - Kamppi

Graafinen suunnittelija,
2006-2013
Osuuskunta Siniwuokot, mainostoimisto- ja
atk-tukipalvelut		
Suunnittelija,
8.2. - 7.3.2010
Aluehallintovirasto, Jyväskylä, Pelastustoimi ja

Huoltoaseman myyjä,
1.6. - 9.8.1997
Shell, Joutsa
		
Asiakaspalvelutehtävät,
1.9.1996 - 13.11.1997
HBC-Service Oy, Helsinki – Kulttuuritalo

varautuminen
Työtehtävinä oli paikkatietojärjestelmän (Map
Info) hyödyntäminen pelastustoimen karttojen

Kesätyö,
4.6.- 30.6.1996
Puolustusvoimat, Toivakka

valmistelussa, kuntien karttaharjoitusten kotisi
vujen suunnittelu sekä julkaisujen laadinta.
Työnantajan mukaan hoidin työni ammattitaitoisesti ja osoitin hyvää yhteistyökykyä sekä
oma-aloitteisuutta.
Suunnittelija,
1.4. - 31.12.2009 ,
Lääninhallitus, Jyväskylä, Pelastusosasto
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Huoltoaseman myyjä,
1.8.1994 -30.6.1995
Shell, Joutsa

HARRASTUKSET
Soitan kitaraa ja bassoa. Lenkkeily ja ajan viet
täminen vaimon ja lapsen parissa.

Kesätyö,
6.6.- 31.7.1994
Puolustusvoimat, Hartola
Liikeapulainen,
11.4.- 30.4.1994
Kesport, Joutsa
LUOTTAMUS- JA MUUT TOIMET
Olen ollut Joutsan Nuorisoseura ry:n
johtokunnan jäsenenä vuosina 1992,
1993 ja 1994.
Olen ollut mukana asiantuntijana Aluehallintoviraston ja Pelastusopiston järjestämissä valmiusharjoituksissa. Tehtävänäni
on ollut valmiusharjoituksen internetsivustojen ylläpitäminen. Olen itse luonut
sivustot.
Pidän talkoilla yllä kotisivuja Mieskonmäen
kyläyhdistykselle, Pappisen kyläydistykselle,
Joutsan kotiseutuyhdistykselle, Leivonmäen
kalastuskunnalle ja Joutsansalmi yhdistykselle.
KÄYTTÄMÄNI TIETOKONEOHJELMAT
Word, Excel, PowerPoint, Freehand, Corel
Draw, Corel PhotoPaint, Flash, Dream-		
weaver, Fireworks, InDesign, MapInfo, Adobe
Illustrator, Adobe PhotoShop
8.

Logojen suunnittelu
Lightning Brothers
Entinen bändini tarvitsi logon, joten päätin suunnitella
semmoisen. Idea lähti liikkeelle nimen mukaisesti salamasta. Logosta oli tarkoitus saada mahdollisemman metallipintaisen näköinen. Logoa olemme käyttäneet mm. bändin
nettisivuilla, flyereissa, myyntikirjeessä ja taustakankaassa.
Logo on valmistettu Macromedia Fireworks MX:llä.

Suklaa mieli

J

Koiraharrastaj
n
at
tsa
u
o

ry

Suklaa mieli on pieni kakkuja valmistava leipomo ja kahvila Joutsassa. Logoon täytyi saada lämmin ja sydämellinen
tunnelma, joten siitä lähti ajatus sydämistä. Logo on toteutettu ilmaisella fontilla, joka on haettu internetistä. Logo
valmistettu Macromedia Freehand 10:llä.

Joutsan koiraharrastajat ry
Joutsan Koiraharrastajat ry:llä ei ollut kunnon logoa, joten päätin valmistaa heille sellaisen. Etsin internetistä kivan
näköisen koiran kuvan, jonka vektoroin Adobe Illustrator
CS 5.5:llä. Lisäsin logoon yhdistyksen nimen kaarevalle
polulle ja nettiosoitteen alle ja logo oli valmis. Logo ei ole
käytössä.
9.

www.joutsankoiraharrastajat.com

Logojen suunnittelu
Joutsan Vesihuolto Oy
Tämän logon suunnittelin Joutsan Vesihuolto Oy:lle tarjouskilpailun tueksi, joten
tämä logo ei ole käytössä. Logo on suunniteltu Adobe Illustratorilla.

Joutsan Lämpö Oy
Tämän logon suunnittelin Joutsan Vesihuolto Oy:lle tarjouskilpailun tueksi. Vesihuolto otti logon käyttöönsä. Logo on suunniteltu Adobe Illustratorilla.

AUTOHUOLTO
NIINIRANTA

Authuolto Niiniranta
Tämän logon suunnittelin Autohuolto niinirannalle tarjouskilpailun tueksi, joten
tämä logo ei ole käytössä. Logo on suunniteltu Adobe Illustratorilla.
10.

Logojen suunnittelu
Adamella
Tämän logon suunnittelin Adamella yritykselle tarjouskilpailun tueksi. En kuitenkaan
voittanut tarjouskilpailua, joten tämä logo
ei ole käytössä. Adamellan liiketoiminta on
matkailualan projektityöt, sekä koti- että ulkomaanmatkailu. Nämä ovat yrityksen päätoimialat. EM- ja MM-tason kilpailujen urheilun tv-tuotanto on puolestaan yrityksen
sivutoimialaa. Logo on suunniteltu Adobe
Illustratorilla.
TETRAon
TETRAon logon suunnitttelin Virvepuhelimia parametroivalle yritykselle.
TETRAon:in päätoimialoina on TETRAverkkoihin, verkon ja laitteiden sekä sovellusten käyttöön liittyvä konsultointi ja koulutus. Tetra-muoto tuli yrityksen nimestä.
Logo ei kuitenkaan tehnyt kauppaansa, koska Tetra-muoto ei liity mitenkään yrityksen
toimintaan. Mutta tulihan harjoiteltua Illustratorin käyttöä vaikka logo ei olekkaan
käytössä.

11.

Logojen suunnittelu

Leivonmäki Puukko

040 587 0494

Leivonmäki Puukko
Leivonmäki Puukolle piti suunnitella logo, jota on tarkoitus käyttää autoteippauksessa ja
tarroissa. Yllä oleva versio oli ensimmäinen ehdotelmani. Kuvan puukko on vektoroitu Adobe Illustratorissa värivalokuvasta. Asiakas halusi kuitenkin pelkistetymmän version logostaan, joten työ meni uusiin puihin. Pelkistetty puukko syntyi aika nopeasti skannaamalla
asiakkaan toimittama mallikuvatarra ja vektoroimalla se Illustratorissa. Alkupeistä kuvaa
muutettiin aika paljon. Kuva alla.

ko
Leivonmäki Puuk

12.

7
040 58

0949

Logojen suunnittelu
CF13 Classic Fashion
CF13 tarvitsi uuden logon. Kyseessä Helsinkiläinen vaateliike. Logosta toivottiin hopean väristä, johon tein liukuvärin itse Adobe Illustratorissa. Tämän logon suunnittelu tuli minulle
Nerot.fi palvelun kautta. Logo on suunniteltu
Adobe Illustratorilla.

CF13
Classic Fashion

Kauneushoitola Kosmeetti
Kauneushoitola Kosmeetille suunniteltu logo.
Tämä on suunniteltu tarjouksen tueksi, joten
logo ei ole käytössä. Logon liukuvärissä on tavoiteltu kullanväriä. Logo on suunniteltu Adobe Illustrator CS 5.5:llä. Lumpeenkukka kuvastaa kauneuta ja on Illustratorin kuvakirjastosta
napattu. Logo on suunniteltu Adobe Illustratorilla.

Kauneushoitola
Kosmeetti

Maran Kuljetus Ky
Maran Kuljetus Ky:lle suunnittelin logon, jonka pohjalta toteutimme yhdessä Hanskin Painopalvelun kanssa myös autoteippaukset. Logo
on suunniteltu Adobe Illustratorilla.

info.marankuljetus.fi
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Logojen suunnittelu

Autokorjaamo
Tuomo Lavio
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

Autokorjaamo Tuomo Lavio
Suunnittelin Tuomolle logon, jota käytimme muun muassa hänen käyntikortissaan. Logo
on suunniteltu Adobe Illustratorilla.
Metsätyö Pylväläinen Oy
Metsätyö Pylväläinen tarvitsi uuden logon, jonka pohjalta hänelle suunniteltiin metsäkoneeseen
myös teippaukset. Logo on suunniteltu Adobe Illustratorilla.

Joutsa 0400 225 048
14.

Opasteet, taulut ja tarrat

S

uunnittelen ja toteutan erilaisia kylttejä, opasteita ja tarroja yhdessä ytheistyökumppaneiden Hanskin Painopalvelun ja Seripisteeen kanssa. Kyltit, opasteet ja
tarrat suunnittelen Adobe Illustrator CS 5.5:llä.

A

lla kuva Tikanderin kioskille, Joutsaan, suunnittelemastani ja toteuttamastani taulusta. Taulu on pohjustettu 3 mm:n kennolevylle ja se on siirtoteipattu
tekstien ja logojen osalta. Taulut ja opasteet voidaan pohjustaa myös alumiinille ja
niihin voi tulostaa vaikkapa valokuva pohjalle.

K

auttani myös suurkuvatulosteet tarralle tai paperille.

15.

Kuvien käsitteleminen

PhotoShop CS 5.5 kuvamanipulaatio.

M

anipuloin vaimoni kuvaa siten, että
kavensin kasvoja, suurensin silmiä,
nostin kulmakarvoja ja kavensin nenää
Photo-Shop liquify toiminnolla. Lisäksi
korjasin ihon epäpuhtaudet laastaritoiminnolla. Silmiin laitoin terävyyttä lisää.
Hampaat “valkaisin” nostamalla hampaiden kirkkautta ja poistamalla niistä kel-

taista väriä. Iho on tasoitettu tekemällä ihon
päälle ns. airbrush toiminnon. Lisäsin myös
hiuksia ja korjasin kuvan valoisuutta ja värejä tasoja käyttämällä. Tämän tein harjoitustyönä ja liioittelin hieman, jotta muutokset
näkyisivät selvemmin.
16.

PhotoShop CS 5.5 kuvamanipulaatio.

M

anipuloin studiokuvaa siten, että
kavensin kasvoja, suurensin silmiä,
nostin kulmakarvoja Photo-Shop liquify
toiminnolla. Lisäksi korjasin ihon epäpuhtaudet laastaritoiminnolla. Silmiin
laitoin terävyyttä lisää ja tein luomiin
meikin. Hampaat “valkaisin” nostamalla hampaiden kirkkautta ja poistamalla

niistä keltaista väriä. Iho on tasoitettu tekemällä ihon päälle ns. airbrush toiminto. Tämänkin tein harjoitustyönä, mutta
pyrin tällä kertaa olemaan liioittelematta
liikaa.
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Käyntikorttien suunnittelu

T

ässä muutama käyntikortti kampanjasta, jonka toteutin yrittäjänä ollessani vuonna 2003. Ostin Ecapainosta Lahdesta 250 painoarkin erän, johon
aloin myymään Joutsalaisille yrittäjille
käyntikortti tilaa. Puhelin vain käteen
ja sitten soittelemaan läpi yrityksiä, jotka haluaisivat painetun käyntikortin
kunnon käyntikorttikartongille. Myin
kortteja ”ruuduittain” eli yksi ruutu 250
korttia, kaksi ruutua 500 korttia ja niin
edelleen. Hintaan kuului myös kortin
suunnittelupalvelu.

K

äyntikortit taitoin Macromedia
Freehand 10:llä ja kuvat käsittelin
Corel PhotoPaintillä. Korttien koko on
standardi käyntikorttikoko 50 x 90 mm,
joissa on huomioitu kolmen mm:n leikkausvara.

18.

Esitteiden taittaminen

T

oteutin esitteen Toivontuvalle,
Joutsaan. Tähän työhön sain
sisällön valmiina tilaajalta. Valokuvat kävin ottamassa työhön itse.
Osa kuvista on clipart kuvia, jotka
käsittelin Corel PhotoPaintillä RGB
-värijärjestelmään ja tallensin kuvat häviöttömästi TIFF-muotoon.
Sama myös valokuvien osalta. Tämä on kerien taitettu esite, jossa on
kuusi ”sivua”.

K

oska tilaaja ei tarvinnut esitteitä paljoa, päätimme tulostaa
työn diditaalisesti Oswald Interkopiossa, nykyisessä Kopijyvässä,
Mikkelissä. Jälkikäsittelynä tehtiin
puhtaaksi leikkaus ja taitto.

216 mm

E

303 mm

19.

site on taitettu Macromedia
Freehand 10:llä.

Esitteiden taittaminen

T

oteutin esitteen Varjostintuvalle,
Joutsaan. Tähän työhön toteutin sisällön itse ja suoritin työhön myös tuotekuvauksen. Kuvat käsittelin Corel
PhotoPaintillä RGB -värijärjestelmään
ja tallensin kuvat häviöttömästi TIFFmuotoon. Työn taitoin Macromedia
Freehand 10:llä.

T

303 mm

ämä julkaisu on A4 kokoinen esite,
joka päätettiin tulostaa diditaalisesti Oswald Interkopiossa, nykyisessä
Kopijyvässä, Mikkelissä, koska työstä ei
tarvittu montaa kopiota. Jälkikäsittelynä
tehtiin puhtaaksi leikkaaminen. Paperiksi valitsimme vaalean ruskean mattapintaisen erikoispaperin.

216 mm

20.

Folderin taittaminen

T

oteutin Leivonmäen kansallispuistolle folderin, jonka sisältö ja kuvat
tulivat valmiina aineistona.

K

äsittelin kuvat Corel PhotoPaintillä
CMYK-värijärjestelmään ja tallensin
ne häviöttömässä TIFF-kuvaformaatissa.
Taiton tein Macromedia Freehand 10:llä.

T

ätä työtä oli aloittanut tekemään Jyväskylän Yliopiston oppilaat, mutta
työ ei onnistunut heiltä ja siksipä Kansallispuisto kääntyi puoleeni.

F

316 mm

onttivalinnat tein sen mukaan, mitä
fontteja Kansallispuisto on käyttänyt
aikaisemmassa markkinoinnissaan.

T

oteutin työhön myös Suomen kartan
pääteillä ja Kansallispuiston kartan
vektorigrafiikkana Freehand 10:llä.

446 mm

T

yö painettiin neliväripainokoneella
Jyväskylän Kirjapaino Karissa. Jälkikäsittelynä työhön tehtiin rajoihinsa
leikkaus, taitto ja nuuttaus sekä stanssaus folderiksi.

21.

Esitteiden taittaminen

J

outsan kirkot sai esitteet toimestani. Tilaajana oli Joutsan Kirkkoherranvirasto.
Kuvat ja tekstit sain suoraan tilaajalta. Kyseessä oli A4:stä kerien taitettu kuusi
sivuinen esite. Kuvat käsittelin Adobe PhotoShopilla ja taiton tein Adobe InDesign
CS 5.5:llä.

T

ässä työssä joudin käsittelemään kuvia aika paljon, koska kuvausolosuhteet olivat aika huonot. Valoisuutta ja kontrastia piti lisätä useaan kuvaan ja osissa kuvia jouduin korjaaman kuvien perkspektiiviä Lens Correction toiminnalla PhotoShopissa. Tähän työhön kuului myös seurakunnan logon vektorointi.
22.

216 mm

Esitteiden taittaminen

303 mm

T

ässä kerien taitettu esite, jonka suunnittelin Hankasalmelaiselle Markku
Laitiselle eduskuntavaalien kampanjaa
varten. Esitteen sisältö ja kuvat tulivat
suoraan tilaajalta, lukuunottamatta itse
ottamaani ilmakuvaa.

T

yyli tähän esitteeseen haettiin Laitisen eduskuntavaalikampanjan kotisivuilta.

J

älkikäsittelynä tälle työlle tehtiin puhtaaksi leikkaaminen ja kerien taittaminen.

O

len tehnyt yrittäjänä ollessa aika
paljon töitä juuri eduskuntavaalien

aikaan. Muun muassa Joutsalaiselle Anja
Järviselle, Hankasalmelaiselle Tiina Koposelle ja Hartolalaiselle Mikko Ruskealalle.

O

len ollut mukana myös kunnallisvaaleissa toteuttamassa vaalimainontaa
lähinna Joutsalaisille ehdokkaille. Osa
ehdokkaista jopa valittiin kunnanvaltuustoon.

S

euraavalla sivulla on esimerkki Jani
Heiskasen kunnallisvaali kampanjaan
toteutetusta esitteestä. Jani sai niin paljon ääniä, että hänet valittiin valtuustoon. Syynä varmaan kampanjamme
hyvä ajoitus ja ns. täsmäjakelu juuri oikeisiin kohteisiin.

23.

216 mm

303 mm

24.

Esitteiden taittaminen

T

ässä kuusisivuinen, kerientaitettu esite, jonka taitoin
Joutsan Palvelukodille. Tähän
työhön kävin ottamassa myös
kuvat. Esite painettiin Jyvässeudun Painossa, Jyväskylässä. Esitettä painettiin 1000 kpl.
Esitteen koko on 210 x 297 mm
ja siinä on huomioitu kolmen
millimetrin leikkuvara.

E

sitteen kuvia joutui aika
paljon muokkaamaan kuvankäsittelyssä. Kuvat oli aika
pimeitä, joten niihin täytyi lisätä aika paljon kirkautta ja kontrastia. Valkoiset alueet paloivat
aika pahasti kirkkautta lisätessä, joten korjasin myös nämä
alueet. Lisäksi paikkasin punaisen tolpan alueet, joista on lähtenyt maali.

T

ämän esitteen olen taittanut
Adobe InDesign CS 5.5:llä
ja kuvat käsittelin saman version PhotoShopilla.

25.

Lehti-ilmoitusten taittaminen

T

ässä muutama lehti-ilmoitus, jotka
taitoin, kun olin työharjoittelussa
paikallislehti Joutsan Seudussa.

K

ultatukun aineiston piti olla valmis
aineisto, mutta se olikin kaikkea
muuta kuin valmis. Ilmoituksen koko oli
ihan erilainen kuin piti ja pdf:stä paljastui, että ilmoitus oli TIFF-kuvana.
Jouduin pilkkomaan ilmoituksen PhotoShopissa paloihin ja rakentamaan mainoksen kokonaan uusiksi. Tekstit piti
myös kirjoittaa uusiksi, koska ne olivat
aineistossa kuvana.

O

len tehnyt paljon ilmoituksia eri
lehtiin ollessani yrittäjänä ja osuuskunnan jäsenä. Ilmoitustaittoa harjoittelimme myös JAO:n InDesign kursseilla.
Pääsin seuraamaan ilmoitustaittoa myös
ollessani työharjoittelussa Itä-Häme lehdessä, Heinolassa.

N

ämä ilmoitukset olen taittanut Adobe InDesign CS 3.0:lla. Olen taittanut ilmoituksia myös InDesign CS 5.5:llä
ja Macromedia Freehand 10:llä.

26.

Lehti-ilmoitusten taittaminen

T

ässä muutama lehti-ilmoitus, jotka taitoin CF13 Classic Fashion vaateliikkeelle Helsinkiin. Ilmoitukset tulivat Helsingin
Sanomiin. Ilmoitukset on taitettu Adobe Illustrator CS 5.5:llä ja kuvat käsitlty samaln
verison PhotoShopilla.

Laadukas
neule

Ovh. 99,00 €

O

len suunnitellut tälle firmalle myös
muuta mainosmateriaalia, kuten postikortin ja kennolevylle pohjustetun taulun
yrityksen edustamista brändeistä.

CF13
Classic Fashion

Pohjoisesplanadi 29
(katutasossa)

Neulepäivät
miehille!

LAADUKAS
neule

CF13
Classic Fashion

Ovh. 99,00 €
Pohjoisesplanadi 29

(Galleria Esplanad, katutasossa)

27.

Lehden taittaminen

L

ehtitaittajana työskenteleminen on
yksi tulevaisuuden haaveitani. JAO:n
InDesign kursseilla harjoittelimme
muun muassa, miten taitetaan KeskiSuomalaisen, IMAGE-lehden ja IltaSanomien aukeamia ja kuinka taitetaan
laajoja dokumenttejä. Lisäksi pääsin työharjoittelussa Itä-Hämeessä seuraamaan
ja kokeilemaan lehtitaittoa käytännössä.

28.

O

len ottanut tähän lehteen valokuvia talkoista Joutsan Talomuseolla.
Kuvat lehteen käsittelin PhotoShop CS
5.5:llä ja taiton tein saman version InDesignilla.

L

ehden laajuus on 48-sivua plus kannet 4-sivua. Kannet tulivat neliväreissä kuten myös sisuksen 16-sivua. Muut
sivut ovat mustavalkoisia. Lehden koko
on A4 ja siinä on huomioitu kolmen millimetrin leikkuuvara.

L

ehden taitto alkoi sillä, että loin jokaiselle lehden tekstityypeille (otsikot, väliotsikot, kappaleet, ingrenssit ja
kuvatekstit) oman kappeletyylin. Lisäksi
tein lehdelle mastersivut, joissa oli esimerkiksi sivunumerointi.

T
Kuvat: Jari Partanen

V

iereisellä sivulla on Joutsan Kotiseutulehden etusivu ja pääkirjoitussivun layoutin taittosuunnitelma. Lehden
julkaisee Joutsan Kotiseutuyhditys ry
joulukuussa 2012.

29.

aitoin lehteen myös ilmoituksia.

Runokirjan taittaminen

T

aitoin keravalaiselle runoilijalle Iiiris Salliselle 40-sivuisen runokirjan Indesign
CS 5.5:llä. Kannen kuvan valitsin Googlen kuvahausta ja ne on käsitelty Phtoshop CS 5.5:llä. Tarkensin hakua niin, että kuvaa saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa. Sama myös kirjassa esiintyvän puun kohdalla. Kannen kuvasta halusin tehdä
synkän, koska kirja käsittelee muun muassa kuolemaa. Typografiasta halusimme
hieman erilaisen. Valitsimme kirjan fontiksi Papyrus-fontin, koska se oli hyvän näköinen ja selkeää lukea. Työ tulostettiin JAO:n painossa ja siitä tehtiin 100 kopiota.
Jälkikäsittelynä tehtiin sivujen puhtaaksi leikkaus ja taitto, stiftaus vihkoksi sekä
selän nuuttaaminen.
30.

Runokirjan taittaminen

T

aitoin Luhankalaiselle runoilijalle Eija Pihhlajamäelle 146-sivuisen runokirjan
Indesign CS 5.5:llä. Kuvat käsittelin Adobe PhotoShop CS 5.5:llä. Eijan kirjan
kuvat on ottanut Eija itse kulkiessaan maailmalla. Kirja on liimasidottu ja sen koko
on A5, 148 x 210 mm.

T

ämä kirja syntyi suhteellisen nopeasti. Taitto korjauksineen työtunteineen vei
hieman toistapäivää.
31.

Postikortin taittaminen

T

aitoin Joutsan Seudun Ratakeskus Oy:lle postikortin A5 koossa. Taiton tein Indesign CS 5.5:llä ja kuvat käsittelin CMYK-värijärjestelmään Photoshop CS
5.5:llä. Kortissa on huomioitu 3 mm leikkuuvara puhtauksi leikkausta varten. Kortin kuvat on otettu pitkälle minun toimestani.

O

len kuvannut Ratakeskukselle paljon kuvia, joita on käytetty keskuksen markkinoinnissa niin kotisivuilla kuin painotuotteissakin.
32.

Valokuvaaminen
Maisemakuva Jussin Aktiivilomien markkinointiin.

O

len ottanut Aktiivilomille paljon kuvia, joita
olemme käyttäneet yrityksen
markkinoinnissa niin esitteissä kuin verkkosivuilla. Myös
mökkikuvaukset ovat työllistäneet minua aika paljon. Olen
tehnyt myös tuotekuvauksia
muutamalle yrittäjälle.

Lentokuva Joutsan keskustasta.
Lentokone on syvätty ja lisätty
kuvaan jälkeen päin.

P

ääsin seuraamaan lehtikuvaajan työtä ollesssani työharjoittelussa Itä-Häme
lehdessä, Heinolassa. Itä-Häme käytti myös minua lehden
kuvaajana. Tein yli puolenkymmentä kuvauskeikkaa toimittajien kanssa. Raakakuvat
käsittelin itse lehteen taitettavaksi PhotoShop CS 3.0:lla.
33.

Internet - Järkevä valinta
Vastauksia kysymykseen - miksi?
1) Sinulla on viesti, jonka haluat viestiä suurelle kohderyhmälle yli kansallisten rajojen.

Osaan tehdä staattisia
XHTML-sivuja CSS-muotoiluilla.
Peruslomakkeiden käsittelyt onnistuvat
PHP:tä tai ASP:tä käyttäen. Mikäli sivut
tarvitsevat vaativampaa ohjelmointia,
käytän siihen alihankkijoita. Sivujen layoutit suunnittelen Adobe Fireworksilla ja
sivut kokoan Adobe DreamViewerillä.

2) Hyvin toteutetut www-sivut tukevat
myyntiä ja markkinointia.
3) Haluat tavoittaa uusia asiakkaita, joita et
välttämättä perinteisin keinoin tavoittaisi.
4) Internet on edullinen mediavalinta, koska www-sivuston perustamiskustannukset
ovat matalat.
5) Kotisivujen kautta kehität yrityksesi imagoa.
6) Internetissä voit sanoa enemmän
kuin perinteisessä printtimediassa.
7) Edellisestä johtuen säästät selvää
rahaa palstamillimetreissä ja
esitepainatuksissa.
8) Internet on realiaikainen
ja nopea.
9) Hyvin toteutetut Internetsivut voivat madaltaa
yhteydenottokynnystä.

34.

Kotisivujen valmistaminen

T

oteutin Rutasen Lomamökeille kotisivut. Sivujen ilme haluttiin uusia ja sisältö
sivuille otettiin vanhoilta sivuilta. Sivut käännettiin myös englanniksi, venäjäksi
ja saksaksi. Englannin kielinen kääntäminen suoritettiin toimestani. Sivujen kuvitus on aika pitkälle tehty minun kuvaamista otoksista.

S
K

ivujen layoutin suunnittelin käyttämällä Adobe FireWorksiä. Sivut kokosin käytämällä Adobe DreamVieweriä.
otisivut ovat osoitteessa www.rutasenlomamokit.fi.
35.

Kotisivujen valmistaminen

K

otisivutuotannossa olen siirtynyt käyttämään lähestulkoon kokonaan ilmaista
Wordpress julkaisujärjestelmää, jota on helppo ylläpitää, mistä vain ja milloin
vain, pelkällä internet-selaimella. Wordpressin hallinnointi ei vaadi suurta tietoteknistä tietotaitoa.

P

aikallisuutiset / Uuraisten, Toivakan ja Jyvässeudun paikallislehden sivut tein
työnantajani Dataseed Oy:n nimiin. 50 vuotta täyttävä Paikallisuutiset halusi
uudistaa www-sivunsa, parantaa sähköistä uutisointia ja kehittää käyttöönsä paremman tilausjärjestelmän.
36.

Kotisivutilaa, verkkotunnus ja
sähköpostit

K

onsultoin tarvittaessa webhotellin,
domainin ja sähköpostien hankinnassa. Suosittelen INT2000 palveluja.
INT2000 on webhotelli-tuoteperhe, joka
sisältää monta erilaista palvelupakettia.
Palvelut on pyritty suunnittelemaan siten, että jokaiselle omaa webhotellitilaa
haluavalle yritykselle ja yksityiselle henkilölle löytyisi sopivan hintainen sekä
laajuinen paketti. Edullisimman paketin
hinta vain 21 euroa/vuosi!

yrityksesi toimintaan liittyviä sanoja tai
ilmaisuja. Mainoksesi saattaa näkyä hakutulosten vieressä, kun ihmiset tekevät
Google-hakuja valitsemillasi avainsanoilla. Mainontasi kohdistuu siis jo sinusta kiinnostuneelle yleisölle. Ihmiset
voivat tehdä ostoksia ja hankkia lisätietoja helposti napsauttamalla mainostasi.
Mainosbudjetin voit määrittää itse.

Näkyvyyttä Facebookissa

V

P

ystytän puolestasi yritykselle tai yhdistykselle Facebook sivut. Myös Facebook suosittelu tai tykkää painikkeet
kotisivuille.

Wordpress-sivustot
oin tarvittaessa toteuttaa Worpresssivustoja valmiista teemoista räätälöitynä. WP-sivustoja voi ylläpitää itse
pelkällä internet-selaimella, mistä vain ja
milloin vain. Wordpress on ilmainen julkaisujärjestelmä blogeille ja kotisivuille.

Hakukoneoptimointia Google
AdWordsillä

O

len toteuttanut hakukoneoptimointia Google AdWords mainonnalla.
Saat mainoksesi näkymään Googlessa
ja sen mainosverkostossa myös pienellä budjetilla. Maksat vain mainostesi
napsautuksista. Luot mainokset ja valitset avainsanat itse. Avainsanat ovat
37.

Wordpress

W

ordPress (lyhennettynä WP) on
blogien luomiseen ja ylläpitoon
tarkoitettu ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on kirjoitettu
PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa, joten
se tulee asentaa palvelimelle.

T

een Wordpress sivustoja lähinnä
valmiista teemoista, joita löytää internetistä helposti ilmaiseksi eri käyttötarkoituksiin räätälöitynä. Ulkomaiset Wordpress pohjat voidaan kääntää
suomen kielelle toimestasni.

V

aikka Wordpress onkin blogeille tarkoitettu julkaisujärjestelmä,
voidaan blogiominaisuus ottaa pois
käytöstä ja pitää WP-sivustoa pelkkänä
kotisivuna.

W

ordpressin hienous on siinä, että
sen internetissä sijaitsevalla hallintaliittymällä voi asiakas itse ylläpitää sivustoaan suhteellisen helposti.

W

ordpressissä on paljon ominaisuuksia, joista muun muassa

seuravat: automaattisesti generoituvat
valikot, ajastettu julkaisu, sivujen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen,
sivujen hierarkian järjestely, sivujen esikatselu, sisältöjen muokkaus graafisella
editorilla, tekstien muotoilu (lihavoinnit, kursivoinnit, listat, asettelut, linkit,
otsikot yms.), sivukohtainen versiohistoria, salasanalla suojatut sivut, roskakori, mahdollisuus palauttaa poistettuja
sivuja.

B

logiartikkeileiden ominaisuksia ovat
muun muassa seuraavat: artikkeleiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen, ajastettu julkaisu, artikkelit
mahdollistavat uutis-, blogi- tai ajankohtaistaosion ylläpitämisen, artikkelit
listataan julkaisupäivämäärän mukaan
haluamallesi sivulle, artikkeleiden lajittelu kategorian, avainsanan, kuukauden tai kirjoittajan mukaan, artikkeleiden kommentointi, sisältöjen muokkaus
graafisella editorilla, tekstien muotoilu,
artikkelikohtainen versiohistoria ja roskakori (mahdollisuus palauttaa poistettuja artikkeleita).

38.

Kohti uusia haasteita!

T

T

ässä oli minun ammatillinen portfolioni. Toivottavasti tämä herätti
mielenkiintosi. Vuosi Jyväskylän aikuisopistossa on ollut hyvin antoisaa. Kurssit
ovat olleet mielenkiintoisia ja opettajat
erittäin ammattitaitoisia. Olen oppinut
paljon uutta ja saanut uutta näkökulmaa
itseni kehittämiseen. Jatkossa aion hyödyntää JAO:n kursseja ja jatkokouluttaa
itseäni lisää.

avoitteenani jatkossa olisi saada
työtä pienestä mainostoimistosta
tai lehtitalosta. Lehden taitto tuli tutuksi opiston InDesign kursseilla ja ilmoitustaitosta minulla on kokemusta
yrittäjänä ja osuuskunnan jäsenenä. Kuvankäsittelykin alkaa sujumaan jo melkoisen hyvin. Kiitos siitä Itä-Häme -ja
Joutsan Seutu lehtien sekä opettajamme
Janna Siilin.

E

lämä on jatkuvaa oppimista. Tietotekniikka kehittyy valtaisaa vauhtia
niin, että välillä tuntuu, että on mahdotonta pysyä perässä. Jyväskylän aikuisopistossa sain päivittää tietoni graafisella alalla oleviin uusiin ohjelmiin, jotka
myös hankin itselleni. Tietojeni päivittäminen 2012-vuodelle olikin aikuisopistovuoteni tavoite.

K

ohti uusia haasteita, kuten otsikko
sanoo. Kukaan ei ole täydellinen ja
tämä oli vain pieni pala siitä, mitä minä
osaan. Itseni jatkuva kehittäminen tuleekin olemaan jatkossa päämääräni!

39.

www.jaripartanen.com

