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Kokouksen aihe 

Keskusteltiin lähinnä taitosta Heffen ja Kaisa Westerlundin malliesimerkkien ja kokoustilassa olleiden 
kirjojen pohjalta.   

 

Taitto 

- ehdotus kooksi  

o madallettu A4 (210x238) eli ”BSF pysty” 

- palstat, fonttikioko, kirjasin, riviväli 

o kaksipalstainen, ”riittävä” fonttikoko, antikva kirjasintyyppi esim. adelle light, ehkä vähän 
pienempi kuin Kaisan esimerkeissä   

o riviväli tiheämpi kuin mallitaitossa 

- kuvat  

o tarvittaessa reunassa kiinni, jotta saadaan kokoa lisää 
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- otsikot  

o otsikot vs. väliotsikkorakenne  

o hierarkia vaikuttaa rakenteeseen ja taittoon  

 esim. otsikoista ja alaotsikoista: Laivueet-Kokkolan laivue-Aaikakaudet  

- ulkoasu 

o tavoitteena mahdollisimman laadukas ulkoasu, moderni (mielellään ei taittomallin etusivua, 
jossa  vanhahtavaa, koristeellista tyyliä), vaan ”hillityn värikäs, dynaaminen, linjakas, 
pohjoismainen tyylikkyys yhdistettynä italialaiseen leikittelevyyteen” 

- sivun taittopohja  

o sivu jaetaan ruutuihin, jotka ohjaavat taittoa (Jukka) 

- sivu 

o numeron fontti, koko, kirjan nimi vai kirjan osan nimi, fontti, fontin koko (Jukka 

o Fontti, fontin koko, väri (Jukka) 
- kursivointi 

- palstan leveys 

o palstan kaventamista kuvan vieressä käytetään harkiten, jos pieni kuva 

o kappaleen anfangi, alkukirjain, sen korkeus riviä 

o jätetään pois 

o kirjan nimiehdotuksia 

- Tuhat viklaa tuhansien järvien maassa 

- Tuhansien järvien tuhat Viklaa  

- Viklaluokan 70 vuotta Suomessa 

- Tuhannen Viklaa tuhansien järvien maassa  

- lisäotsikko Katsaus… (?) 

o tavoitteena ilman väliotsikkoa 

Otsikot koko väri värikorostus 
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- Väliotsikot fontti, koko, väri, pituus (1 rivi?)  

o tarvittaessa kahdella rivillä 

o kolme otsikkotasoa (halutaan nähdä ehdotus) 

o värillinen sanan etukirjain mahdollinen yhtenä vaihtoehtona, ei kaikkia kirjaimia kapitaalina 
(halutaan nähdä ehdotus 

o fontti voi mahdollisesti olla kepeämpi kuin varsinainen teksti (esim. pyöreämpi fontti) 

o 2. tason otsikko voi olla kaksiosainen 

- Ingressit, pituus, fontti, lihavointi/kursiivi 

 

- väripalkit, -korostukset 

o mahdollisia, jos sopii muuhun layoutiin 

- Kuvat  

o palstan pituuden/leveyden mukaan 

o kuvan koko (kuvan laatu vaikuttaa 

o voi vetää sivun reunaan saakka 
 

- kuvia per sivu 

o samaa kokoa vai yksi suuri, monta pientä 

 kuvasarja, kuvakollaasi 
- pysty-, vaakakuvat 
- valikointi laadun, sävyn ym mukaan 

o layoutin mukaan, ei kuitenkaan haluta sillisalaattia 

- Kuvatekstit ja niiden paikka (vasen, keskitetty, oikea, ylhäällä, alhaalla) 

o kuvana koko aukea, koko sivu ok  

o pääosa kuvateksteistä kuvan alla. Jos kuva alareunassa, teksti voi olla päällä.  

o kuvateksti alkaa pääsääntöisesti kuvan vasemmasta reunasta  

- lähteet, lähdemerkintä, lähdekirjallisuus  

o mainitaan artikkelin lopussa ja kootaan kirjan loppuun 
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- tekstin toistuvuus 

o ”Kokkola, Kokkola, Kokkola”: harkiten  

- henkilöjuttujen tyyli; nimi, kuva, toimi kansallissihteeri, otsikon koko 

o voidaan käyttää keventävää lisäotsikko esim. ” Svante Snipe Story” tai  “Clapa Kotkan 
kingi”  

- artikkelin kirjoittajan nimi 

o kyllä, alkuun tai loppuun, miten taiton kannalta sopii paremmin 

 

- Tietolaatikkojen käyttäminen, fontti ja fontin koko 

o ok, halutaan nähdä ehdotus 

 

- Kommentteja Kokkola-malleista -   

o Malli Kokkola punainen”parempi kuin sininen Kokkola” 

o sininen liian aikakausilehtimäinen 

- Iso otsikko 

o ”Viklaivueet” hierarkiataso 

o mahdollinen ingress 

o Pienempi otsikkotaso: Kokkola Fleet 

o ei ingressi 

o ei kahta kasvokuvaa etusivulle 

o sivu 2 kuva hyvä, teksti kahdelle palstalle 

 

- Kansallissihteerit 

o iso otsikko sopiii ylimmälle tasolle: ”Kansallisshteerit” 

o Walli: yleisilme ”muistokirjoitusmainen”, halutaan muutosehdotus  

o rintakuva ja ”purjehduskuva” per kansallissihteeri ok  
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- Svante Snipe story 

o pääotsikko, jossa värikäs sanan alkukirjain koettiin kiinnostavaksi vaihtoehdoksi 

o halutaan nähdä vaihtoehtoja 1-, 2- ja 3-tason otsikoiksi 

o 2-tason otsikossa pidetään kaksiosaisuus mahdollisena, vrt. Kokkola Snipe Fleet 570 – 
Kokkolan Viklailun aamunkoitto. Kehitetään ajatusta toimituksen ja taiton osalta 

- Tulokset – rekisterit 

o venerekisteri: kokeillaan vaihtoehdot ilman taustakuvia ja kuvien kanssa (voimakkaasti 
läpikuultava, joka ei haittaa luettavuutta). Jos puhdas rekisteri ilman kuvia, ehdotetaan 
laitettavaksi kirjan loppuun.  

o Muut rekisterit ja tulokset: sijoitus riippuu siitä, kuuluuko osaksi artikkelia   

- Arvokisatulokset 

o sisältää jr, senior, masters, naisten em- ja mm-kilpailut, kaikki löydettävissä olevat 
suomalaisosallistujat, koko miehistö (kippari-gasti).  

- SM-tulokset: myös gastin seura, jos tiedossa. Kaikki gastinimet, jos käytetty useampaa 
gastia yhdessä SM:ssä 

- Ranking-tulokset 

o suositellaan kaikkien ranking-tulosten julkistamista eri vuosilta (emme tarkoita  
osakilpailukohtaista)  

 

Kokousajankohdat 

08.02.2013 Messuilla veneen vieressä 09.01.2014 TP 

23.05.2013 TP 13.02.2014 Venemessut 

09.10.2013 TP 13.03.2014 SKS 

14.11.2013 TP 29.04.2014 TP  

12.12.2013 TP  

 
 
Kokouksen sihteeri 
Kai Saarhelo 
Helsingissä 13.03.2014 


