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Tämä opinnäyte koostuu kirjallisesta ja taiteellisesta osiosta. Kuinka Sykkyrämyyrä 
rakennetaan? käsittelee nimensä mukaisesti kuvittamani ja kirjoittamani lasten-
kirjan työskentelyprosessia: kirjani lähtökohtia ja tavoitteita, peilaten ratkaisuja-
ni lastenkirjakuvitusten konventioihin. 

Puhun opinnäytteessäni kuvittajista, kirjoittavista kuvittajista ja tarinankerto-
jista. Toisinaan viittaan edellisiin yhteisnimikkeellä tekijä (engl. author). Kon-
ventioista puhuessani tarkoitan perinteistä käytäntöjä, joilla esimerkiksi kuvi-
tuksia on totuttu tulkitsemaan ja näkemään osana lastenkirjallisuutta. 

Opinnäytteeni pääpaino on vahvasti taiteellisessa osiossa, jossa miltei kym-
menen vuotta kuvitustöissäni ilmestyneet hahmot ovat tallennettu ensimmäistä 
kertaa lapsille suunnatun tarinan kautta yhteen. Opinnäytetyöni on kokonai-
suutena henkilökohtainen produktio. Kaikki kirjallisessa osuudessa käsitellyt 
asiat nivoutuvat tiukasti omaan rooliini kuvittajana, ja haluuni laajentaa visu-
aalista tarinankertojan rooliani myös tekstin puolelle. 

Luon katsauksen siihen mitä on (lasten)kirjakuvitus, mitä kaikkea tekijän 
tulee ottaa huomioon tehdessään lapsille suunnattua kirjaa, ja voivatko Sykky-
rämyyrän kaltaiset hahmot toimia lastenkirjassa. Lisäksi avaan omaa taiteel-
lista historiaani Sykkyrämyyrien parissa, kuinka ne saivat alkunsa ja päätyivät 
hahmoiksi lastenkirjaan. Kirjallinen osio sisältää myös kyselyn kirjoittaville 
kuvittajille liittyen heidän esikoisteoksensa työprosessiin. 

Taiteellisen osio koostuu kirjoittamastani ja kuvittamastani lastenkirjasta; 
Minä olen Sykkyrämyyrä! (Sammakko, 2018) Esikoisteokseni on reilu 50-sivuinen 
kokonaisuus, joka tutustuttaa lukijansa pienen epävarman Sykkyrämyyrän 
maailmaan. Kirja on suunnattu neljävuotiaista lapsista ylöspäin, ja sen taiteel-
liset lähtökohdat olivat juurruttaa luomani hahmot osaksi lastenkirjallisuuden 

kaanonia. Sisällöllisesti taiteellinen osuus pyrkii osoittamaan nuorelle lukija-
kunnalle, kuinka nolostuttavat asiat voi kääntää omaksi voimavaraksi ja näyt-
tää Sykkyrämyyrän itsepohdiskelun kautta, kuinka jokainen meistä koostuu 
monista erilaisista puolista ja ominaisuuksista.

Olen jakanut tämän opinnäytteen kahdeksaan lukuun, joista kolme viimeistä 
käsittävät hyödyntämäni kirjalliset ja visuaaliset lähteet, sekä liitteet. 

Ensimmäisessä luvussa käsittelen mitä on lastenkirjakuvitus, ja mistä läh-
tökohdista kuvitettuja kirjoja lapsille tehdään. Lähestyn kysymyksiä Perry 
Nodelmanin, Anja Hatvan ja muun lähdekirjallisuuden kautta. Miten län-
simaalaiset konventiot määrittävät millainen on sopiva lastenkirjakuvitus ja mi-
ten kuvittajien tulisi tiedostaa tämä työssään. Mitkä motiivit liikuttavat aikuisia 
tekemään päätöksiä ostaessaan lastenkirjoja?

Toisessa luvussa pureudun kyselyn kautta itseäni askarruttaviin tekijöihin 
esikoisteoksen työprosessissa. Mikä sai kuvittajan laajentamaan kirjoittamisen 
puolelle ja miten he saivat kirjansa kustannettua. Erityisesti minua kiinnosti 
kuulla millaisia yllätyksiä ja haasteita tekijät kohtasivat ensimmäisen kirjansa 
parissa. Tarkoittiko kustannussopimuksen saaminen samaa kuin kompromissei-
hin tyytyminen taiteellisessa työskentelyssä?

Kolmannessa luvussa taustoitan lukijalle miten Sykkyrämyyrät ovat syntyneet 
ja kuinka päädyin toteuttamaan opinnäytteeni taiteellisen osuuden. Miten hah-
moista syntyi kokonaisuus, joka sai minut haaveilemaan omasta lasten kuvakir-
jasta? Neljäs luku jatkaa edellisestä ja syventyy taiteellisen osioon. Siinä käyn 
läpi taiteellisen osion eri vaiheita, visuaalisia ja sisällöllisiä ratkaisuja ja syitä 
niiden takana. 

Olen jaotellut prosessinkuvauksen osioihin, joissa pohdin muun muassa käyt-
tämieni värien ja kirjan fyysisen koon merkityksiä. Lisäksi avaan lukijalle tari-
nan juonta ja sen syntyä, sekä kerron kuinka kustannussopimuksen saaminen 
esikoisteokselleni vaikutti työskentelyprosessiini.

Johdanto
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Viidennessä luvussa tarkastelen opinnäytteeni taiteellista osuutta ja analysoin 
kuinka produktio sujui kokonaisuutena, ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia 
minulla kirjoittavana kuvittajana on.

Käsittelen tässä opinnäytteessä kuvitusta lastenkirjakuvituksen lähtökohdista. 
Kiinnitän huomioni niihin konventioihin ja osa-alueisiin, joita kuvittajana olen 
esikoisteokseni työstön aikana kohdannut, ja jotka ovat aiheuttaneet itselleni 
kysymyksiä, ristiriitoja tai herättäneet mielenkiintoni. Opinnäytteeni tarkoitus 
on herätellä muita alalamme työskenteleviä ammattilaisia ja alottelijoita tarkas-
telemaan omia lähtökohtiaan, kun luomme visuaalisia maailmoja lapsille.

 Mistä lähtökohdista teemme visuaaliset ratkaisumme, ja tulisiko niitä lähtö-
kohtia mahdollisti muuttaa? Kuinka paljon kuvittavana kirjalijana voin vai-
kuttaa lukijakuntaan, ja onko Sykkyrämyyrillä tulevaisuutta osana lastenkir-
jallisuuden kirjoa? Opinnäytteeni ei välttämättä onnistu vastaamaan kaikkiin 
esittämiini kysymyksiin, mutta pyrkii viitoittamaan tietä siihen suuntaan, että 
tulevaisuudessa tekijänä olisin tietoisempi omista ratkaisuihini vaikuttavista 
taustatekijöistä. Samalla toivon avaavani portin jälkeeni tuleville tarinankerto-
jille, jotta he oppivat tarkastelemaan omia toimintamallejaan lastenkirjallisuu-
den parissa.
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1.1. Kuvituksesta
Kuvitus sana juontaa latinan kielen verbista illustrare 'valaista' eli havainnollis-
taa (Shulevitz 1985, 120). Kuvittajan toiminnan peruslähtökohta on tiedostaa, 
mitä kuvitus on. Anja Hatvan (1993, 49) teoksessa Kuvittaminen kuvalle on mää-
ritelty neljä päätehtävää: rikastuttaa havaintoa, ohjata sitä, organisoida ver-
baalista materiaalia ja helpottaa verbaalisen materiaalin ymmärtämistä. Perry 
Nodelman (1990, vii) pohtii teoksessaan Words about Pictures, että varsin usein 
kuvituksia ei osata nähdä tarinaa tukevana elementtinä, vaan niitä arvotetaan 
vielä varsin usein kuten taidetta, itsenäisinä teoksina, joiden pääasiallisesti us-
kotaan tarjoavan meille visuaalisia stimulaatioita. 

Kirjoissa olevaa kuvitusta ei tulisi siis katsoa kuin yksittäistä taideteosta, vaan 
se tulisi tulkita aina suhteessa annettuun tarinaan ja tekstiin. Kuvittajille tämän 
tulisi olla itsestään selvää, mutta kirjoja käyttävällä lukijalle, se ei välttämättä 
ole niin. 

Kuvitukset eivät tietenkään ole rajoittuneet kirjoihin ja painomateriaaleihin, 
vaan ne ovat laaja-alaisesti osa elämäämme niin kodin tekstiileissä, pintama-
teriaaleissa talojen sisä- ja ulkoseinillä, osana pakkaussuunnittelua ja yhtenä 

markkinointityökaluista. Kohtaamme uusia visuaalisia ilmaisutapoja ja -kohtei-
ta yhä tiuhemmin mm. sosiaalisen median kautta ja siksi onkin tärkeää tiedos-
taa kuinka meidän tulisi osata lukea esimerkiksi kuvitusta kirjan osana. Kuvitus 
on visuaalinen elementti, joka selventää ja/tai koristaa tekstiä sanoo myös The 
American Heritage Dictionary (Nodelman 1990, 3). 

Lastenkirjoissa kuvitus on eniten läsnä, usein suuremmassa osassa kuin itse 
teksti. Parhaimmillaan kuvakirjan kuvitus on hienovarainen ja moninivah-
teinen taiteenmuoto, joka kommunikoi monella tasolla, jättäen vahvan jäljen 
lasten tajuntaan (Nodelman 1990, 1). 

Aivan pienille lapsille suunnatut kirjat toimivat kokonaan ilman tekstiä, mut-
ta niiden erilaisen toimintaperiaatteen vuoksi en perehdy niihin syvällisemmin, 
sillä oman kirjani lukijakunta koostuu jo hieman vanhemmista lapsista. Lisäk-
si olemassa on niin kutsuttuja hiljaisia kirjoja, joissa tarina etenee ilman tekstiä, 
mutta ne rajautuivat opinnäytteni ulkopuolelle, koska tarkasteluni kohteena on 
muun muassa kuvan ja tekstin välinen suhde. 

Kuvakirjat, jotka ovat lähtöisin yhden ja saman tekijän kynästä ovat opin-
näytteeni kannalta olennaisimpia. Niissä tekstin ja kuvan välinen suhde raken-

1. Luku 
Mitä on (lasten)kirjakuvitus?
Tässä luvussa käyn läpi mitä kuvitus oikeastaan on, miten se peilautuu 
tekstiin, kuinka koemme lastenkirjakuvituksen ja miten tämä kokemus 
ohjaa kuvituksen suuntaa.

Kuva 1. 
Tšekkiläisen teologin Johan Amos Comeniuksen 
Orbis Sensualium Pictus (Kuvitettu näkyväinen 
maailma). Opetukseen tarkoitettu kirja painet-
tiin vuonna 1658 ja sitä pidetään esimmäisenä 
lasten kuvakirjana.
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tuu aivan toisella tasolla, kuin mitä kahden tai useamman tekijän yhteistyössä. 
Michael Rock (1996, 5) mainitsee esseessään kuinka lastenkirjakuvittajat, 
jotka toimivat myös kirjoittajina, jäävät helposti huomioimatta kun puhutaan 
taitavista tekijöistä, jotka osaavat luovasti ottaa kokonaisuuksia haltuun ja tuot-
taa vakavasti otettavia teoksia. 

Kuvakirjat koostuvat siis useimmiten tekstistä ja kuvasta, jotka esitetään 
peräkkäisinä lausuntoina (Colomer, Kümmerling-Meibauer, Silva-Diaz 2010, 
165). Anna-Maija Koskimies-Hellman (2010, 233) toteaa osuvasti New 
directions in Picturebook Research -kirjassa, että kuvakirjat ovat saavuttaneet jotakin 
mitä modernit kirjailijat ovat aina havitelleet: ne onnistuvat kuvaamaan sanat-
tomasti eri aiheita kielimuurien yli. Kuvakirja on ylivoimainen viestin, jolla voi 
välittää tunteita tehokkaammin kuvin kuin sanoin. 

Kuitenkin kuvittajan tulee muistaa tukea työllään tekstin sanomaa, jotta 
kirjakokonaisuus pysyy eheänä. Kuvitettu kirja on ainutlaatuinen muodoltaan, 
ne ovat kirjoitettu yhtälailla kuvin kuin sanoin. Lapsille tällainen kirjallisuu-
den muoto näyttäytyy Uri Shulevitzin (1985, 16) mukaan miltei teatterin, tai 
mykkäfilmin tavoin. Kuvakirja tarjoaa lukutaidottomalle lapselle visuaalisen 
maailman luetun tarinan ohella. 

Lukutaidoton lapsi voi nauttia kuvakirjojen tarjoamasta visuaalisesta maail-
masta myös ilman aikuista ja harjoittaa muistiaan katsomalla kuvia ja palaut-
tamalla kuultua tarinaa mieleensä. Hatvan (1993, 16) mukaan kuvin havain-
nollistaminen on sitä tarpeellisempaa, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sillä 
kuvat ohjaavat huomiota sisäistettävään asiaan ja lapsi tarvitsee visuaalisia apu-
ja ajattelunsa rakentamiseen, sekä mielikuvituksensa raaka-aineeksi. Kuvakirja 
on tärkeä rakennuspalikka pienen lukijan mielen ja kielen rakentamisessa. 

1.2. Kuvan ja tekstin suhteesta
Pelkkä teknisesti taidokas kuvitus ei yksistään nosta kirjaa “hyväksi kirjaksi” 
vaan siihen vaaditaan myös mielenkiintoisen tarinan lisäksi tietty juju. Tällai-

nen voi Perry Nodelmanin (1990, 20) mukaan olla esimerkiksi visuaalinen vitsi, 
tai jokin nippelitieto, joka kuvituksen muodossa antaa lisätietoa päähenkilös-
tä tai tarinan sen hetkisestä tilanteesta. Tämä tuottaa lukijalle mielihyvää ja 
iloa, jota tekstin suora kuvittaminen harvoin tarjoaa. Tämän tiedostamisen on 
tärkeää sillä sen ansiosta kuvituksesta muotoutuu omanlaisensa visuaalisen tai-
teenmuoto. Se vaatii kuvittajalta taitoa ja tietoa kyetä tuomaan näitä elementte-
jä kuvitukseen.

”Originality does not consist in saying 
what no one has ever said before, 
but in saying excatly what you think yourself.” 

        -James Fitz-James Stephen

Kuvittajan tehtävä ei koskaan ole kuvittaa tekstiä suoraan, vaan opetella löy-
tämään siitä olennaiset sisällölliset elementit, joita korostaa kuvituksen keinoin. 
Sanat ja kuvat muodostavat kokonaisuuden, mutta toimivat eri tavoin. Sanojen 
kertoma tarina on lineaarinen ja kausaalinen, eli juoni koostuu peräkkäisistä 
syiden ja seurausten ketjusta. Sanat kiinnittävät huomiomme osoittaen ne asiat, 
joihin meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kuvitus on hajanainen, teksti 
täsmällinen. 

Ensin kiinnitämme huomiomme koko kuvitukseen, ymmärtämättä vielä mi-
hin huomion tulisi erityisesti kiinnittyä, kunnes teksti osoittaa sen. Mutta teksti 
ei voi kuvailla niin tehokkaasti ja kokonaisuvaltaisesti kuin kuvat voivat. Onnis-
tuneimmassa kuvakirjassa teksti ja kuva yhdistyvät Barthesin mukaan ylem-
mällä tasolla tarkoittaen, että kuvan ja tekstin antama informaatio yksistään on 
vajaata, sirpaleista, mutta yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden. Ei vain ku-
vittamalla todistaen, että kuva voi kertoa enemmän kuin sanat, vaan tekemällä 
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sen niin, että ne hienovaraisesti yhdessä muodostavat lukijalleen nautintoa ja 
mielihyvää tuottavan kokonaisuuden. (Nodelman 1990, 198-201, 209.)

Se, kuinka paljon tekstisisältöä kuvituksessa korostetaan riippuu myös kohde-
lukijan ikäluokasta. Joissakin lastenkirjoissa tehokeinona käytetään toistoa, mil-
tei vastakohtana Barthesin näkemykslle. Kun jotakin asiaa halutaan painottaa, 
se mainitaan sekä tekstissä, että kuvituksessa (Shulevitz 1985, 51). Sen käytössä 
tulee kuitenkin olla varovainen, riski on, että liiallisena se vaikuttaa lapsilukijan 
aliarvioimiselta. Lastenkirja esineenä on käytössä useamman kerran, ja näin 
ollen toistoa syntyy myös lukukerroista. En näe pahaa siinä, että lapsi voi oppia 
ymmärtämään viittauksia vasta usean lukutuokion jälkeen. 

Lisäksi kuvan ja tekstin välille syntyy kiinnostava ironinen suhde, kuten Nodel-
man (1990, 222) sitä nimittää, kun sanat kertovat meille jotakin mitä kuvassa 
ei ole, ja kuva näyttää meille jotakin mitä tekstissä ei kerrota. Kun luemme ku-
vakirjoja, sanat kyllästävät käsityksemme kuvista niin kokonaisvaltaisesti, että 
teksti ja kuvat tuntuvat identisiltä. Mutta näin ei oikeasti ole, etenkään onnis-
tuneiden kuvakirjojen kohdalla, joka käy ilmi kun erotamme kuvat ja tekstin 
toisistaan. 

Nodelman (1990, 202, 215) toteaa oivaltavasti, että sanat ovat parhaimmil-
laan kertoessaan yksityiskohtia ja kuvat näyttäessään kokonaisuuden, mutta 
molemmat voivat tehdä kumpaakin ja parhaimmillaan auttavat toinen toisiaan. 
Hyvä kuvakirjateksti ei kerro miltä jokin näyttää, vaan antaa kuvituksen tehdä 
sen. Mutta teksti antaa painoarvon sille, mikä kuvassa on merkittävää ja mikä 
ei. 

Kuvitus taas pysäyttää lukijan, jonka mielessä on pelkkää tekstiä lukiessaan 
kysymys “mitä seuraavaksi tapahtuu?”. Taitava kuvittaja on tietoinen, että 
kuvitus pysäyttää etenevän liikkeen (esimerkiksi tuottamalla lisäarvoa tarinaan 
näyttämällä asioita joita tekstissä ei tule ilmi,), mutta ennen kaikkea se toimii 
välimerkkinä, taukona, joka pakottaa lukijan pysähtymään, ja luo rytmin tari-
nalle (Nodelman 1990, 246-248).

1.3. Kuvittajan velvollisuus
Myös kuvittajan käyttämä tekniikka vaikuttaa siihen, kuinka tulkitsemme 
tarinaa. Se auttaa lukijaa asettamaan tarinan oikeaan kontekstiin, raamittaa 
koko lukukokemusta. Kuvitusten pohjalta lukija ymmärtää miltä jokin näyttää 
tarinan todellisuudessa ja mihin yhteyteen se liittyy. 

Kuvitukset ovat miltei aina monitahoisempia, yksityiskohtaisempia ja hieno-
varaisempia kuin teksti, sillä kuvittajalla on mahdollisuus paljon laajempaan ja 
hienostuneempaan ilmaisuun kuin mitä kirjailijalla on, koska kustannusmaa-
ilma ja ympäristön konventiot ja oletukset määrittävät usein sen, mikä voi olla 
mahdollista lastenkuvakirjoissa (Colomer, ym. 2010, 17-18). Kuvittajan tulee 
tiedostaa tämä työtään suunnitellessa ja tyyliään kehittäessä, sillä ympäristön 
kuvituksiin kohdistamat konventiot voivat toimia kaksiteräisen miekan tavoin. 

Samaan aikaan, kun kuvittajalla on vapaus luoda käytännössä mitä tahansa, 
se voi kääntyä tekijäänsä vastaan, sillä kuluttajan näkemykset muuttuvat hitaas-
ti, ja kuvittajalle tämä voi tarkoittaa sortumista tyylillisesti varmoihin, pahim-
massa tapauksessa visuaalisesti ja älyllisesti köyhiin ratkaisuihin markkinoinnin 
edistämiseksi. 

Kuva 2. 
Hei, olen kuvitus ja kiinnitän huomiosi. Nyt voit 
jatkaa lukemista. Anja Hatva käytti vastaavaa 
keinoa kiinnittääkseen lukijan huomion kuvituk-
sen merkitykseen.



1716

Tänä päivänä kuvitusmaailmassa syntyy jatkuvasti uusia tapoja ilmaista 
tuttuja asioita ja käsitteitä, ja luoda pohjaa tulevaisuuden virtauksille. Tämän 
tiedostaminen on tärkeää myös siksi, että kuvittajat ja kirjailijat hyväksyvät ja 
kopioivat itsestäänselvyytenä konventionaalisia kuvaus- ja kommunikointikeino-
ja, etenkin pienten lasten kuvakirjojen kohdalla (Nodelman 1990, 35). 

Erilaisia lähestymistapoja kannattaa kokeilla rohkeasti, sillä saman toistami-
sesta syntyy helposti normi, joka ei välttämättä ole ideaali. Kuvittajilla on myös 
valtava vastuu arvojen opettajana. 

Nodelmanin (1990, 112) mainitsee esimerkkinä, jos tekstissä puhutaan kau-
niista prinsessasta ja kuvittaja esittää hahmon laihana, vaaleana naisena, jolla 
on pieni nenä ja isot silmät, se iskostuu lukijan mieleen kauneuden esimerkkinä. 
Kuvakirjoissa tukeudutaan edelleen älyttömän paljon ulkonäkökliseisiin. Fyysi-
nen rumuus yhdistetään varsin usein henkiseen pahuuteen. 

Lisäksi lastenkirjallisuudessa toistuu usein binäärisyys, mustavalkoinen 
katsontatapa. Hyvä vs. paha, totuus ja valhe. (Colomer ym. 2010, 19.) Nämä 
ennakkokäsitykset ovat iskostuneet aikuisten mieliin niin kuvittajien kuin kulut-
tajienkin puolella, mutta tässä suhteessa kuvittajilla ja kirjailijoilla on valta mur-
taa kliseisiä mielikuvia askel kerrallaan. 

Kuvat laajentavat katsojan käsitystä, koska kuvat täydentävät ja luovat mer-
kityksiä (Hatva 1993, 19). Tämä on tärkeää tiedostaa, sillä Nodelmanin (1990, 
38) mukaan monet aikuiset uskovat, että Walt Disney -henkiset hahmot ovat 
lapsen silmille sopivaa katsottavaa. Syy siihen johtuu pitkälti siitä, että vuosien 
mittaan värikkäistä ja suhteellisen yksinkertaisista kuvituksista on muodostunut 
tuttuja ja näin ollen niitä pidetään lapsille sopivana. 

Lisäksi on todettu, että epämiellyttävyys saa aikuisen katsojan kääntämään 
katseensa muualle, sillä kuvitukselta odotetaan miellyttävyyden kokemuksia 
(Hatva 1993, 51). Näin ollen pahimmillaan erilaiselta näyttävät, eri tyyliä edus-
tavat, kuvitukset eivät välttämättä tunnu lapsille sopivilta. 

Nodelman (1990, 39) viittaa kirjassaan David Blandiin, joka mainitsee kir-
jassa History of Book Illustration, että tällainen yksinkertainen, värikäs kuvitustyyli 
jota tarjoamme lapsille on ollut esillä lastenkirjoissa kuitenkin vasta viimeiset 
viisikymmentä vuotta.

Aikuisilla on siis varsin rajoittunut käsitys siitä, minkänäköinen lastenkirjalli-
suus on lapsille sopivaa. Teemat lastenkirjallisuudessa kertovat aikuisten nos-
talgiankaipuusta ja haluista, sekä tarpeesta suojella lasta tämän päivän epävar-
muudelta. New directions in picturebook research -kirjassa mainitun mielenkiintoisen 
arvion mukaan nykypäivänä lapset ovat saavuttaneet aikuisten silmissä suuren 
tunnepohjaisen arvon agraari- ja teollisuusaikakausien 'käyttöarvoon' verrattu-
na. Lapsia ei enää yhteiskunnassa ajatella vain vakuutuksena vanhuuden päivil-
le, vaan pikemminkin haluttuina keräilykohtaina, jotka satunnaisesti ärsyttävät 
hedonistiseen elämäntapaan kasvaneita aikuisia. (Colomer ym. 2010, 47-50.)

Tämä on Teresa Colomerin mukaan lastenkirjallisuudessa johtanut kah-
teen asiaan: Ensinnäkin nostalgisten aihealueiden paluu, kuten kansantarut ja 
opettavaiset tarinat ovat kasvattaneet suosiotaan, lisäten näin myös perinteisen 
formaatin eli printtikirjan suosiota. 

Toiseksi on tiedostettu kiireellinen tarve luoda emotionaalista turvaa lapselle, 
joka voi ei välttämättä tunne kuuluvansa mihinkään. Näin ollen syntyy pää-
henkilöitä, jotka kirjassa tuntevat olonsa yksinäiseksi ja uhatuksi. Surullisuus, 
masennus yhdessä temaattiset tabujen kanssa ovat erittäin läsnä kirjallisuudes-
sa. (Colomer ym. 2010, 47-50) 

Tunnistan nämä väittämät omalla kohdallani, mutta koen näillä teemoilla 
olevan myös kysyntää tämän päivän lastenkirjamarkkinoilla. Vaikka viime 
vuosina vaikeat aihealueet ovat nousseet lastenkirjallisuuden teemoiksi, on 
visuaalinen anti vielä aikuisten mielestä oltava söpöjä suurisilmäisiä hahmoja, 
heleitä värejä ja selkeitä muotoja. Toivoisinkin visuaalisen ilmaisun vapautuvan 
länsimaisesta, lapselle sopivan kuvituksen käsitteestä tulevina vuosina.
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1.4. Tulkinta ja merkitys
Kun mietimme kuvitusta, etenkin kirjakuvitusta, mielemme yhdistää työnku-
van useimmiten välittömästi lastenkirjallisuuteen. Mutta miksi runsaasti kuvite-
tut kirjat koetaan pääsääntöisesti lasten kirjallisuutena? 

Perry Nodelman uskoo, että syynä on aikuisten ajatus siitä, etteivät lapset 
pysty ymmärtämään tekstiä ilman kuvia. Kun kuva on tekstin kanssa samassa 
yhteydessä, vastaus kysymykseen on selkeä; kuva on määrittämässä sanaa ja 
näin ollen synnyttämässä mielikuvaa kun luemme tekstiä ääneen lapselle. Val-
litseva ilmapiiri tuntuu oleva myös se, että aikuiset uskovat lasten olevan kyke-
nemättömiä ymmärtämään yhtä paljon kuin aikuiset. Samaan aikaan aikuiset 
myös haluavat lasten ymmärtävän vähemmän, tiettyjä (esim. yhteiskunnallisia) 
aspekteja ei haluta lasten tietoisuuteen liian varhain. (Colomer ym. 2010, 12-13.) 

Itselleni ajatus tuntuu vieraalta, vaikka allekirjoitan näkemyksen kuvituk-
sen tekstiä selventävästä vaikutuksesta. On myös todettu, että alle 8-vuotiailla 
lapsilla kuvitus toimii paremmin muistamisen ja ymmärtämisen edistämisessä 
kuin esimerkiksi valokuva, tämä korostuu mitä nuorempia lapset ovat. Etenkin 
värilliset piirroskuvat hyödyttävät nuoria lapsia muita kuvitustyylejä enem-
män. (Hatva 1993, 53.) Tämä selittänee osaltaan värillisen kuvituksen suosiota 
lastenkirjallisuudessa, mutta ei estäne sen rajoittumista vain lapsille sopivana 
kirjallisuuden muotona.

 Lastenkirjoissa yhdistyy paradoksi lukijan kyvystä tulkita yksinkertaisia, 
kirkkailla väreillä kuvitettuja naivistisia kuvituksia ja samaan aikaan ymmärtää 
visuaalisia ja verbaalisia koodeja, jotka vaativat moninmutkaista päättelykykyä 
(Colomer ym. 2010, 21). 

Lapsen kyky tulkita kuvaa ei välttämättä ole aikuisen tasolla (varsinkaan viit-
teellisten kontekstien sisältäminen ei voi ollakaan mahdollista), mutta ei pitäisi 
aliarvioida sitä, kuinka paljon ja avoimesti lapsen osaavat tulkita kuvitusta itse. 
Ja kuinka avoimesti lapset suhtautuvat epäkonventionaalisiin kuvitustyyleihin.  
Useimmiten suhtautuminen on avointa kiinnostusta, minkä vanhemman suh-

tautuminen asiaan joko kasvattaa, tai sammuttaa. Emme vain useimmiten 
tiedosta tätä.

Sopivan kuvitustyyliin vaikuttaa myös katsojan kulttuuritausta ja se mitä on 
totuttu pitämään oikeanlaisena (Hatva 1993, 29). Tämän lisäksi myös aikuinen 
voi olla oppimaton tulkitsemaan visuaalisia viestejä, välittäen näin vääristy-
nyttä informaatiota lapselle lukiessaan kirjaa. Tällöin kirjan ja oletetun lukijan 
välille voi syntyä epätasapainoinen asetelma. (Nodelman 1990, 183.) 

Kuvittajan tulee siis oman visuaalisen tyylittelyn lisäksi ottaa huomioon 
myös, että kuvitus välittää tarinan informaation selkeästi, ettei suuria tulkinta-
virheitä tapahtuisi. Lastenkirjakuvitus voi selventää tekstiä, varsinkin jos teksti 
sellaista vaatii, sekä toimia kasvatuksellisena elemenettinä. 

Kuvitusta voidaan käyttää myös herättämään huomio niin vaadittaessa, ja 
tarjoamaan puhtaasti iloa. Mutta nämä selitykset kuvituksen tarkoituksesta yk-
sinään ovat myös ongelmallisia. 

Sillä, jos kuvituksen tarkoitus olisi tuottaa vain mielihyvää, se antaa olettaa, 
ettei kuvituksen tarvitsisi sisältää sen syvempää informaatiota. Samanaikaises-
ti voidaan olettaa, että kuvituksen tarkoitus on avata tekstiä. Tämä tarkoittaisi 
sitä, että kuvituksen tulee sisältää paljon informaatiota, ja vieläpä sellaisessa 
muodossa, että lapsi sen ymmärtää. Vaikka kuvat ovat helpommin tulkittavissa 
kuin teksti, niiden tulkinta vaatii opiskelua, joka perustuu aiempiin kokemuk-
siimme ja oppimaamme. (Nodelman 1990, 5-8.) 

Viitaten edelliseen väittäisin, että lastenkirjallisuudessa voi tehdä rohkeita 
visuaalisia ratkaisuja, jos lapselle ( ja aikuiselle) tarjotaan mahdollisuus oppia 
niiden tulkintaa. Uskon mahdollisimman monipuolisen kuvakirjatarjonnan 
mahdollistavan oppimisen. 

Toinen aspekti mihin haluaisin kiinnittää huomiota kuvittajan näkökulmasta 
on se, että lastenkirjojen ympärillä käyty keskustelu pyörii useimmiten kirjojen 
kasvatuksellisissa periaatteissa. Lastenkirjoissa kuvakirjallisuuden suosio on  
viime vuosina kasvanut ja sisällöllisesti hallitsevat teemat tänä päivänä ovat eri-
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laisten tunteiden opettelu ja monikulttuurinen yhteiselo yhteiskunnassa. (Colo-
mer ym. 2010, 41.)

 Oma kirjanikin perustuu vahvasti erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja it-
sensä eri puolien oppimiseen ja hyväksymiseen. Olen samaa mieltä kuin Perry 
Nodelman, että jääräpäinen suhtautuminen yksinomaan lastenkirjojen pedago-
giseen puoleen estää lastenkirjallisuuden analysoinnin ja tutkimuksen vakavasti 
otettavana taiteenmuotona. (Nodelman 1990, x.) 

Lastenkirjakuvitus on niin paljon muutakin kuin pelkkä opetuksellinen visu-
aalinen elementti, tai koriste kirjan sivuilla. Jos kirjan teksti on tarinan luuran-
ko, sanoisin kuvitusten muodostavan luurangon eloon herättävän lihaksiston. 
Kuvituksen avulla tarina pääsee liikkeelle. Kuten Maria Nikolajeva toteaa: 
“Lapsen älyllisen kasvun kannalta visuaalinen lukutaito on aivan yhtä tärkeä 
kuin kyky lukea verbaalista tekstiä.” (Colomer ym. 2010, 27.) 

Tuon ajatuksen pohjalta on rohkaisevaa nähdä kuinka ennakkoluulottomas-
ti tämän päivän kuvittajat omaksuvat uutta ja laajentavat visuaalista spektriä. 
Saman ajatuksen pohjalta koen myös, että kuvakirjojen on hyvä palvella lapsi-
lukijan ohella myös aikuista, eikä keskittyä liikaa lukijakunnan ikälokerointiin. 
Nykymaailma on täynnä visuaalisia ärsykkeitä, jolloin niiden kyky niiden tul-
kintaan on ensiarvoisen tärkeää. Kuvat nähdään merkityksenannon ja tiedon-
välityksen osana, mitä kulttuuri muovaa (Hatva 1993, 9).

Kuva 3. 
Satuaukeama lapsuuteni kirjasta Pakkanen puri 
korppia. Kirja koostuu aukeaman mittaisista 
satukokonaisuuksista, teksti vasemmalla ja ku-
vitus oikealla puolella. Kaikki sadut loppuivat 
ikään kuin kesken, joka mahdollisti aikuisen 
improvisoinnin, tai osallistavan pohdinnan "mi-
tä sitten tapahtui?" aikuisen ja lapsen välillä. 
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2.1. Kyselyn analysointi
Tammikuussa 2018 lähestyin kuvittajakollegojani kyselyllä, sillä halusin selvit-
tää millaisia mahdollisia yllätyksiä tai ongelmakohtia muut olivat kohdanneet 
tehdessään lapsille suunnattua esikoisteostaan. Kysely oli otsikoitu: Kysely kirjoit-
tavalle lastenkirjakuvittajalle hänen esikoisteoksestaan ja työprosessiin liittyvistä mahdollisis-
ta kompromisseista. ja koostui kymmenestä kysymyksestä (löytyvät luvun lopusta). 
Kuvittajien henkilötietoja, tai esikoisteoksen tietoja en kysynyt, sillä ne olivat 
mielestäni epäolennaista tietoa tuloksien kannalta. 

Kyselyn lähetin Kuvittajat Ry Pro -Facebook-ryhmään, jonne oli pääsy vain 
Suomessa toimivilla yhdistykseen kuuluvilla kuvittajilla. Tammikuun lopussa 
ryhmään kuuluin 213 kuvittajaa, joista kaikki eivät tietenkään ole tehneet omaa 
lastenkirjaa, mutta kyselyä ajatellen riittävästi alan ammattilaisia. Tämän 
lisäksi annoin kyselykaavakkeen levitettäväksi Kuvittajat ry:n sähköpostitse 
ilmestyvässä viikkotiedotteessa, joka lähettiin kaikille Kuvittajat ry:n kuuluville 
kuvittajille. 

Tämän vuoksi poistin kyselystä alunperin olleen kysymyksen siitä, identifioi-
tuvatko kyselyyn vastanneet henkilöt enemmän kuvittajiksi vai kirjailijoiksi, 

2. Luku 
Kysely kirjoittavilla 
lastenkirjakuvittajille
Tässä luvussa analysoin saamiani kyselyvastauksia itseäni askarrutta-
viin aiheisiin kirjantekoprosessissa ottamalla huomioon sekä kuvallisen, 
että sanallisen osuuden kokonaisuudessa.

sillä ryhmässä vastaukset olisivat kääntyneet nopeasti kuvittajien puolelle, eikä 
vastauksella sinänsä ollut kyselyn kannalta merkitystä. 

Tein kyselyn Surveymonkey.comin tarjoamalle valmispohjalle, joka rekisteröi in-
ternetiin vastaajien jättämät vastaukset. Valmispohja rajoitti kyselyn laajuutta, 
sillä käytin vain ilmaisoptiota, jolloin kysymysten määrä oli rajoitettu kymme-
neen. Pidin kyselyn auki kuvittajille helmikuun 2018, sillä ajattelin että kuukau-
si olisi tarpeeksi pitkä aika halukkaille vastata. Muistutin kyselystä ryhmässä 
muutamaan otteeseen. 

Kuukauden aikana sain seitsemän vastausta, joista yksi vastaajista oli tehnyt 
kirjansa lopulta omakustanteena. Olin painottanut kustantajan osallisuutta 
kyselyssä, mutta koin jälkikäteen, että omakustanteenkin kohdalla vastaukset 
pystyi ottamaan huomioon, sillä tekoprosessin aikana kuvittaja oli ollut kontak-
tissa kustantamon kanssa, eikä yhteisen teoksen toteutumatta jääminen lopulta 
ollut merkittävää. 

Koska kyselyssäni ei kysytty nimitietoja, ikää tai sukupuolta, en osaa sanoa 
millaisista kuvittajista tai edes mistä teoksista on kyse. Annoin vastaajille option 
mahduttaa halutessaan henkilötietonsa kyselyn jonkun vastauksen yhteyteen, 
mutta kukaan vastaajista ei niin tehnyt. Lisäksi pyysin erillistä mainintaa vas-
tauksiin, mikäli esikoisteoksesta oli kulunut kauan aikaa. Ainakin yksi vastaajis-
ta pahoitteli, ettei muistanut kaikkia yksityiskohta enää, sillä esikoisteoksesta oli 
jo niin kauan aikaa. 

Koin kyselyn kannalta oleellisemmaksi keskittyä kuvittajan kokemaan pro-
sessiin, millaista työskentely ensimmäisen teoksen parissa oli, millaisia tekoja 
se vaati, että teos kustannettiin ja mitä kuvittajille jäi mieleen ja halusivatko 
he jatkaa samalla linjalla. Painotin kyselyssä kuvittajan mahdollisesti kokemia 
haasteita ja kompromisseja, sillä koin ne oman työskentelyni varrella mielen-
kiintoisimmaksi elementeiksi. Lisäksi halusin ottaa selvää, pitikö ennakkoluulo 
kustantajan mielivaltaisesta määräysvallasta paikkaansa.
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Kolme seitsemästä vastaajasta oli tehnyt esikoisteoksensa koulun lopputyönä, 
kuten minäkin, ja vastaajien suuri määrä suhteessa kaikkiin vastaajiin yllätti. 
Toisaalta pohdin johtuuko suuri osuus siitä, että he olivat olleet samassa tilan-
teessa kuin minä, ja kokivat siksi vastaamisen tärkeäksi. 

Kaikille vastaajille esikoisteoksen tekeminen oli lähtenyt suuresta tarpees-
ta kertoa oma tarina, tai vaikeudesta lähtökohtaisesti kuvittaa jonkun muun 
kirjoittamaa tekstiä. Osalle kirjoittaminen kuvittamisen ohella oli ollut luonte-
vaa ja helppoa, mutta osalle se tuotti vaikeuksia, johtuen pääasiassa kirjoitetun 
osuuden aliarvioimisesta. Lähtökohdat vastaajille olivat samat kuin itselläni 
Sykkyrämyyrien kanssa, halusin kertoa hahmojeni tarinan ja rakentaa konk-
reettisen massan hahmojen ympärille tarinan muodossa. 

Kirjoittamisen ohella suurimmiksi haasteiksi vastaajien keskuudessa muo-
dostui kuvan ja tekstin välinen suhde, draaman kaaren luominen. Mitä asioita 
tulisi kertoa sanoin, mitä kuvin. Näissä haasteissa korostui hyvän kustannus-
toimittajan rooli, sillä monet kuvittajista kokivat ulkopuolisen silmän puuttu-
misen tähän helpottaneen heidän työskentelyään. Allekirjoitan omalta osaltani 
tämän, sillä kuvittajana teksti ei tule vielä niin luontevasti, että tarinan osaisi 
rakentaa riittävän tiiviiksi, mutta samaan aikaan loogisesti eteneväksi lasten 
kannalta. Tällöin kustantajan näkemys ja kokemus auttavat paljon, mikäli heil-
lä sellaista on tarjota. 

Muita haasteita kuvittajille oli tullut eteen oman tarinansa kanssa sen pi-
tuuden ja kirjaformaatin suhteen. Osa oli joutunut lyhentämään tarinaansa 
runsaastikin, ja yksi vastaajista päätyi tästä syystä myös kustantamaan kirjan 
lopulta itse, kun kustantajan näkemys tarinan pituudesta ei kohdannut kuvitta-
jan näkemystä. 

Vastausten perusteella sanoisin, että vastaajien suurimmat haasteet liittyivät 
tekstiin, nimiin ja tarinankerronnallisiin vivahteisiin, mikä johti osalla kompro-
misseihin kuvitusten määrän suhteen ja joillakin myös juonen sisältöön. 

Suurin osa vastaajista ilmoitti, että paineet kompromisseihin tulivat muualta 
kuin heiltä itseltään. Ulkopuolelta tulevat paineet tarkoittivat vastaajilla yleensä 
aina kustannustoimittajaa, joka puuttui pääasiassa tekstisisältöön. 

Kuvittajana pidän positiivisena sitä, kuinka vapaat kädet kuvittajalle an- 
netaan tyylinsä suhteen. Samaan aikaan se kuitenkin herättää kysymyksen  
kustantajien arvotuksesta tarinankerronnassa. Pidetäänkö tekstiä tärkeämpänä 
osana kirjaa, niin että sen hiomiseen keskitytään aivan erilaisella intensiteetillä 
kuin kuvituksiin? 

Toisaalta kaikki vastaajat toimivat pääasiassa kuvittajina, joten on loogis-
ta, että tekstien tuottamisessa ei olla esikoisteoksen parissa ammattimaisella 
tasolla. Näin ollen ulkopuolinen, kustantajan tarjoama ammattimainen ohjaus 
on erittäin tervetullutta ja vastaajat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä 
saamiinsa muutosehdotuksiin, eikä kompromissien tekeminen ollut tuntunut 
vastentahtoiselta. 

Kun kustantajan puuttuminen sisällöllisiin ratkaisuihin otettiin tekijöiden 
keskuudessa vastaan pääosin kiitollisina, niin ristiriitatilanteita aiheuttivat kyse-
lyyn vastanneiden kesken kirjaformaattiin liittyvät ja painotekniset asiat. Muun 
muassa kustantamon graafikon tekemät materiaaliratkaisut eivät olleet aina 
tekijän mieleen. 

Tekijöillä toistui vastauksissa kuinka mukavaa oman kirjan tekeminen oli, ja 
kuinka hienovaraista onnistuneen työn tekeminen lopulta on.

Lisäsin kyselyyn kohdan, jossa tiedustelin vastaajilta, kuinka he ovat saaneet 
kustannussopimuksen kirjalleen. Tämä ei varsinaisesti liity luovan produktion 
tuomiin haasteisiin, mutta minua kiinnosti tekijänä tietää kuinka työskente-
ly muilla oli edennyt julkaistuun kirjaan asti. Miltei kaikki olivat ottaneet itse 
yhteyttä kustantamoon kirja-aihion kanssa, mutta mukana oli myös vastauksia, 
joissa asetelma oli toisinpäin, eli kustantamo oli lähestynyt kuvittajaa mahdolli-
sen tarinan toivossa.
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Kyselyn loppuosassa halusin kuulla tekijöiden tulevista suunnitelmista, oli-
ko tarkoitus jatkaa kirjoittavana kuvittajana ja millaisia neuvoja he haluaisi-
vat antaa itselleen, jos olisivat nyt saman tilanteen edessä uudelleen. Vastaajat 
kertoivat jatkavansa tarinoiden kirjoittamista, sillä kokivat sen oleelliseksi osaksi 
omaa kuvittajaidentiteettiään vaikkei tekstin tuottaminen kaikille suinkaan 
ollut helppoa. Osa vastaajista oli ehtinyt jo julkaisemaankin useamman oman 
kirjan. Ensimmäinen julkaistu kirja on rohkaissut kuvittajia myös jatkamaan 
ja kokeilemaan rohkeammin uutta, joten tulevat kirjakokonaisuudet ovat siksi 
myös suunnitteilla. 

Neuvoissa kuvittajat kehoittivat jakamaan keskeneräisiä ideoitaan rohkeam-
min muiden nähtäväksi, uskomaan itseensä enemmän ja olemaan rohkea. 
Lisäksi vastauksissa painottui perustelujen pyytämisen tärkeys ja näin ollen ym-
märryksen kasvattaminen, mikäli työn aikana tulee eteen muutostoiveita, jotka 
eivät ensi silmäyksellä miellytä. 

Koin vastaukset erittäin hyödyllisiksi oman työskentelyni kannalta, vaikka 
vastausprosentti ei aivan ollut niin huima, kuin mitä toivoin sen olevan. Seitse-
män vastausta on kuitenkin varsin tyydyttävä määrä opinnäytettäni ajattellen, 
vaikkei sen pohjalta kunnon tutkimustulosta voikaan rakentaa. 

Olisin voinut laajentaa kyselyä myös ulkomaille, mutta koska halusin kuul-
la erityisesti kustantamojen roolista Suomessa rajasin kyselyn koskemaan vain 
suomalaisia kuvittajia. Lisäksi tein tietoisen rajauksen julkaisemalla kyselyn 
yksinomaan Kuvittajat ry:n kanavissa, sillä ajattelin muutaman ammattimaisen 
vastauksen olevan parempi vaihtoehto, kuin kymmenen puolivillaista vastausta. 

Vastauksissa toistui paljon samoja ennakkoajatuksia ja tilanteita kuin mitä 
itsellenikin on kirjantekoprosessin aikana tullut vastaan. Anonyymi kysely oli 
vastausten analysoinnin kannalta siinä mielessä haasteellinen, että kaikki vasta-
ukset luettuani olisin halunnut vielä kuulla lisää monelta vastaajalta. 

Mikäli tekisin kyselyn uudelleen, tekisin sen haastatteluna, joka koostuisi va-
paasta kahdenkeskisestä keskustelusta, mahdollisuuksien mukaan kasvotusten. 

2.2. Kysymykset
Kysely kirjoittavalle lastenkirjakuvittajalle hänen esikoisteoksestaan ja työpro-
sessiin liittyvistä mahdollisista kompromisseista.

1. Mikä sai sinut laajentamaan kuvittamisesta kirjoittamisen puolelle? 
Kerro muutamalla lauseella. (Oliko se haastavaa, luonnollista etc.)
2. Millaisia haasteita kohtasit kirjan työskentelyvaiheessa? Miten ratkaisit 

ongelmat?
3. Jouduitko tekemään kompromisseja työskentelyvaiheessa, ja jos jouduit, 

niin millaisia
a) kuvituksiin?
b) tekstiin?
4. Tulivatko paineet kompromisseihin ulkopuolelta, vai sinulta itseltäsi?
5. Kerro lyhyesti miten sait kustannussopimuksen esikoisteoksellesi?
6. Vaikuttiko kustantaja teoksesi sisällöllisiin ratkaisuihin? Jos kyllä, niin avaa 

tilannetta muutamalla lauseella.
7. Kohtasitko kirjantekoprosessissa:
a) ristiriitatilanteita?
b) yllätyksiä?
8. Vastasiko esikoiskirjan tekoprosessi mielikuviasi?
9. Jos saisit antaa yhden neuvon esikoisteosta tekevälle itsellesi, mikä se olisi?
10. Kuinka koet kehittyneesi kirjoittavana lastenkirjakuvittajana esikoisteok-

sen jälkeen? Jatkatko/Jatkoitko esikoisteoksesi jälkeen kirjoittavana kuvittajana 
lastenkirjallisuuden parissa? Kerro muutamalla lauseella. 
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3.1. Synty
Puhuessani kuvituksista seuraavassa luvussa en pääsääntöisesti käsittele saatuja 
toimeksiantoja vaan henkilökohtaisia projektejani. Kerron kuinka Sykkyrämyy-
ristä on kasvanut vuosien aikana laajempi kokonaisuus, mistä he saivat nimensä 
ja mihin suuntaan olen heitä viemässä. Tämä luku pohjustaa opinnäytteeni tai-
teellista osiota ja selventää kuinka ja miksi päätin kirjoittaa ja kuvittaa Sykkyrä-
myyristä kertovan lastenkirjan.

Sykkyrämyyrät ilmestyivät luonnoskirjani sivuille huomaamatta vuoden 2008 
aikana. Opiskelin tuolloin Lahden ammattikorkeakoulussa graafista suunnitte-
lua. Tapanani oli luonnostella paljon muistiinapanojen oheen, sillä koin sen hel-
pottavan käsiteltävien aiheiden assosiointia. Käytäntö osottautui myöhemmin 
varsin hyödylliseksi, sillä olen graafisen suunnittelijan työnimikeestä huolimatta 
suuntautunut yhä enemmän kuvittamiseen ja tarinankerrontaan. 

Luonnospäiväkirjat monien vuosien varrelta mahdollistavat kuvittajaidenti-
teettini kehittymisen tarkastelun ja helpottavat sen analysointia. Henkilökohtai-
set projektit ja luonnoskirjat ovat kuvittajalle tärkeitä ammattimaisen vireyden 
ja oivaltavuuden kannalta. Ne mahdollistavat erilaiset tyylikokeilut ja uusien 

3. Luku 
Myyrä+Sykkyrä
Tässä luvussa avaan omaa kuvittajahistoriaani ja luomieni hahmojen 
taustaa. Miten Sykkyrämyyrät syntyivät ja kuinka ne hioutuivat nykyi-
seen muotoonsa.

suuntaviivojen siirtämisen ammattimaiseen toimintaan ja niiden ylläpitämistä 
myöhemmin työelämän kiireessä ei saisi unohtaa. 

Luonnospäiväkirjat ovat edesauttaneet minua luomaan persoonallisen, itsel-
leni luonnolliselta tuntuvan ilmaisumuodon, minkä johdosta olen onnistunut 
saamaan oman jalansijani suomalaisella kuvituskentällä. 

Tyylini syntymistä on valtavasti auttanut myös luonnoskirjojen esittely ai-
kanaan opiskelutovereilleni ja ystävilleni. Heiltä saatu palaute vaikutti omaan 
ilmaisuuni, joko suorasti tai epäsuorasti. Tyyli tarkoittaa sitä elementtiä, joka 
tekee kuvituksesta erilaisen, tiettyjen koodistojen ja merkkien yhdistelmää, joka 
erottaa sen muista töistä. Tyyli kertoo kuvittajan identiteetistä ja paljastaa tie-
toja hänen persoonastaan. Mutta vaikka kuvittajalla voi olla persoonallinen ja 
tunnistettava tyyli, yksinomaan se ei tee hänestä hyvää kuvittajaa, vaan siihen 
vaaditaan muutakin. (Nodelman 1990, 77-79.) 

Väitän että palaute, jota aloitteleva kuvittaja saa ympäriltään, on yksi suurim-
mista vaikuttimista tyyliin ja suuntaan, johon se lähtee kehittymään. Omalla 
kohdalla huomasin asian niin, että olipa saamani palaute tyylistäni myönteistä 
tai ei, se sai minut kehittämään kuvallista ilmaisuani eteenpäin. 

Kuvittajana inspiraatiota saan jokapäiväisestä elämästä, luonnosta, unista, 
sanonnoista sekä eripuolilta maailmaa kumpuavasta kansantaruista. Värit, 
kontrastit ja lempeän ilkikurinen kerronta yhdistettynä outoihin hahmoihin 
alkoi aikoinaan omakuvien voimin, mutta on synnyttänyt myöhemmin erilaisia 
persoonia, joiden yhteisnimike Sykkyrämyyrät syntyi vuonna 2011. 

Ennen yhteistä nimitystä kuvituksillani ei vielä ollut selkeää suuntaa tai 
laajempaa taka-ajatusta. Niissä oli kuitenkin tiettyjä teemoja, inspiraationa 
voimakkaiden migreenikohtausten värittämä sen aikainen elämä. Huivit ja 
naamiot edustivat tällaisia toistuvia elementtejä. Lähtökohta koristeellisissa las-
koksissa sekä kierteissä oli omat kaularyppyni ja migreenin aiheuttamat näkö-
harhat. 
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Alunperin ne ilmaantuivat töihini ohuina nauhoina kaulan ympärille ja 
nuppineuloina naamaan ja silmäluomiin. Myöhemmin neulat ja muut agres-
siivisimmat tekijät jäivät pois ja tilalle syntyi yksivärisiä, tai patternipinnoin 
koristeltuja kasvottomia pallopäitä. Nauhat kasvoivat huiveiksi, joiden suojassa 
hahmot kasvoivat osaksi kangasta. Kaulahuivi kuvituksissani symbolisoikin 
suojaa ja turvaa, eräänlaista pesää tai hautomoa, ja elää Sykkyrämyyrien mu-
kana visuaalisena elementtinä. 

Kuten aiemmin mainitsin, inspiraatio huivien ja hahmojen kuoseihin ja pat-
terneihin tulee itseäni kiehtovista kulttuureista ja folkloren parista. Muutama 
vuosi sitten tutustuin Sirkka Saarisen teokseen Mansilaisista karhunpeijaisis-
ta (Saarinen 1990, 117). Yllätyin kuinka samankaltaiset lähtökohdat näytelmän 
roolivaatetuksella oli Sykkyrämyyrien maailman kanssa. 

Huivien ja naamioiden tarkoitus oli häivyttää todellisuutta ja uskotella kar-
hulle valepersoonien todellisuus, joiden suojissa kyläläiset saattoivat jopa lou-
kata karhua. Erityisen mielenkiintoinen oli peijaisiin kuuluvan osion kuvaus 
paholaisen lapsista, joiden visuaalinen ulkoasu olisi voinut olla kuvittamani. 
(Saarinen 1990, 123.) Koin vahvaa yhteenkuuluvuutta visuaalisen tulkinnan 
kautta. 

Sisällölliset ratkaisut kuvituksissani syntyvät pitkälti intuition kautta. Perusta-
na uusille itsenäisille kuvituksille toimii pitkään mieltä vaivannut ajatus, elä-
mäntilanne tai uni. Oli mielenkiintoista löytää yhtymäkohtia kuvitusmaailma-
ni ja vanhojen kansantarujen ja -tapojen välillä.

Sykkyrämyyrien esi-isä, tavallinen myyrähahmo, ilmestyi luonnoskirjan si-
vuille silmätuhlehdusten johdattelemana. Asuessani Hollannissa vuoden 2009 
syksyllä kärsin erittäin pahasta migreenistä ja silmätulehduskierteestä. Opiske-
lin Utrechissa Hogeschool voor de Kunsten:ssa graafista suunnittelua ja sattu-
malta saimme tehtäväksi suunnittella historiaa, draamaa ja kuvituksia sisältä-
vän ’matkan’ viiden hengen ryhmässä. 

Tämä matka muodostui kirjaksi Being Somewhere. Se pitää sisällään ryhmän 
jäsenten eri aiheisiin liittyvää dokumentontia kahden viikon ajalta taulukoin, 
valokuvin ja kuvituksin. Viimeisten viiden päivän aikana ryhmän jäsenten tuli 
tallentaa päivän tapahtumia luonnoskirjanomaisesti aukeama per päivä. Näinä 
päivinä en itse pystynyt käytännössä poistumaan huoneestani, joten kuvitin au-
keamille mielialojani ja kehitin mielikuvituskeskusteluja ystäväni ”sokean myy-
rän” kanssa. (Partanen ym. 2009, 109-120.) Myyrä jäi elämään luonnoksiin ja 
valloitti yhä enemmän tilaa itselleen. 

Vuonna 2011 työstin opinnäytetyötäni Lahden Muotoiluinstituutissa, joka 
koostui kangaskuosien kuvittamisesta Arja Kärkkäisen unisex-vaatemallis-
toon. Samaan aikaan kuvitin omana projektinani kuvasarjaa Minä ja Kunin-
gas, jossa kieppuvaan viivapatternihuiviin hukkuvat raajat riitelevät ja sopivat. 
Viivoista muodostuneet kaulahuivit miellyttivät niin kovasti, että lopulta työstin 
sellaisesta kangaskuosin myös Kärkkäisen vaatemallistoon. Kuosi sai nimek-
seen Sykkyrä. Se muodosti tutun huivimaisen piilopaikan ja onnistuneena kuvi-
tuksena antoi varmuutta jatkaa vastaavaa työstöä myös muissa kuvituksissa.

Kuva 4. 
Myyrän ja minun keskusteluja. Kuvitus Being 
Somewhere -kirjaan 2009.
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Kuva 5. 
Olenkin jo tässä takki päällä. Yksi Helsingin 
Juhlaviikoille 2012 tekemistäni kuvituksista, 
joissa Sykkyrämyyrien esiasteet seikkailivat.

 Vuoden 2012 Helsingin juhlaviikot mahdollisti Sykkyrämyyrien kehittymi-
sen seuraavalle tasolle. Olin osa ryhmää, joka suunnitteli kuvituksia vuoden 
markkinointimateriaaliin, ja minulta toivottiin Minä ja Kuningas -henkistä 
kuvitusmaailmaa. 

Itselleni uskollisena kartoin kasvojen kuvittamista, niinpä keksin käyttää myy-
rämäistä kasvomuotoa ja nutturapäisiä hahmoja yhdistettynä Sykkyrä-kuosiin. 
Tein kaiken kaikkiaan neljä erilaista kuvitusta annettujen lauseiden pohjalta, 
mutta koin eriskummallisten hahmojen tarvitsevan jonkin yhteisen nimen. 

3.2. Ryhmät
Sykkyrämyyrä-nimi on käsitteenä laaja ja voi vaikuttaa lukijan näkökulmasta 
epämääräiseltä. Nimitystä voi käyttää puhuttaessa koko hahmoskaalasta tai 
vain yksittäisestä hahmosta. Yhteisiä ulkoisia tunnusmerkkejä ei ole. Osa hah-
moista on kasvottomia, osalla on selkeät ihmismäiset kasvot. Toiset hahmoista 
ovat selkeästi ihmismäisiä vartaloiltaan, toiset taas seisovat neljällä raajalla ja 
saavat inspiraationsa nisäkkäistä, linnuista ja matelijoista. 

Kasvottomuutta voi pitää yhtenä suurimpana haasteena Sykkyrämyyrissä. 
Hahmojen kasvoilla on vahva visuaalinen merkitys, varsinkin jos hahmot ovat 
ihmismäisiä. Lukija tulkitsee automaattisesti ihmishahmoja dominoivina ele-
mentteinä kuvituksissa suhteessa esimerkiksi eläinhahmoihin. (Nodelman 1990, 
102). 

Miten saada huomio kiinnittymään kasvottomiin hahmoihin? Ja miten nos-
taa kasvoton Sykkyrämyyrä erottumaan kumppaneistaan, joilta naama löytyy? 
Kuinka tuoda ilmi pelko, innostus tai suru, kun silmät ovat poissa käytöstä? 
Hienovaraisilla muutoksilla silmiin tai kulmien asentoon luodaan suuria vivah-
de-eroja hahmojen mielialoihin ja tarinan tunnelmaan (Salisbury 2015, 65). 
Nyt näitä keinoja ei ollut kaikkien hahmojen suhteen käytössä, joten pienet yksi-
tyiskohdat nousivat tärkeään asemaan. 
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Tunnelma täytyi tuoda läpi lukijalle eri tavoin. Kulttuuriset oletukset autta-
vat meitä ymmärtämään kuvitettujen hahmojen asennoista ja eleistä haluttua 
tunnelmaa; ylöspäin kääntynyt suu on iloinen, alas painettu pää ilmaisee surul-
lisuutta, jne. (Nodelman 1990, 117). Näin ollen pelkät elkeet eivät välttämättä 
välitä samaa sanomaa Aasiassa, kuin esimerkiksi meillä Suomessa.

Haasteellisuudesta huolimatta kasvottomuus oli yksi keino yksinkertaistaa 
mielialat. Kuvituksessa täytyi miettiä syvällisemmin asentoa, ryhtiä, värejä ja 
sommitelmaa. Kun kasvonilmeitä ei ole niin helposti luettavissa elkeiden luetta-
vuus täytyy korostua, sillä lapset näkevät tunteet hyvin konkreettisina kuvituk-
sissa (Hatva 1993, 118). 

Vaikka silmiä Sykkyrämyyrällä ei ollutkaan, niin joissakin tapauksissa ilmeitä 
pystyi peilaamaan myös pelkästään suun avulla. Varhaisimmissa Sykkyrämyy-
rä-kuvituksissa tein kasvottomuutta tukemaan silmiä käsiin, polviin tai muualle 
vartaloon, mutta parin viime vuoden aikana luovuin niistä kokonaan. Ryhdin 
merkitys hahmoa luodessa kasvoi, lisäksi lisäsin viivoitusta hahmojen kasvoille 
ohjaamaan kuvan tulkitsijaa oikeaan tunnetilaan.

Tarinan selkeyden vuoksi täytyi hahmojen kanssa tehdä karkea jaottelu erilai-
siin ryhmiin. Olen aina ollut kiinnostunut biologiasta ja taksonomiasta, ja koen 
tärkeyden Sykkyrämyyrien luokitteluun juontuvan siitä.

 Ensimmäisenä ryhmänä Sykkyrämyyrä-käsitteen alla ovat samannimiset 
Sykkyrämyyrät. Tämän nimitys on myös satukirjan päähenkilöllä. Kyseessä on 
hahmojen arkkityyppi, myyrämäinen, kahdella jalalla seisova pieni otus, kau-
lahuivi kaulassa. Hahmolla ei ole silmiä, joten ilmehtiminen tapahtuu ryhdin, 
vartalon ja käsien asentojen kautta.

 Sykkyrämyyrät ovat lyhyitä, hieman tukevia, mutta niiden raajojen koko ja 
ulkomuoto vaihtelee yksilön mukaan. Sykkyrämyyrien pää on yleensä musta, 
tai tummansininen, ja siinä voi olla kuvitettua patternipintaa. Kuono on yleen-
sä lyhyt ja vanhemmilla yksilöillä sitä ympyröi värikäät renkaat. Päähenkilöni 
on erityisen pieni yksilö, jonka epävarmuutta koko korostaa. Lisäksi hahmo on 

erityisen pehmeälinjainen, sillä yhdistämme pyöreät muodot pehmeyteen ja 
alistumiseen, myötämielisyyteen (Nodelman 1990, 72).

Toinen laaja ryhmä on Tirulirut. Nämä ovat erityisen pieniä, kahdella tai 
useammalla jalalla liikkuvia nutturapäisiä hahmoja. Luonteeltaan ne ovat var-
sin ilkikurisia ja salamyhkäisiä. Tiruliruillakaan ei ole silmiä, mutta niillä on 
suuri suu ja ne hihittelevät paljon. Muut ryhmät eivät kiinnitä niihin hirvittä-
västi huomiota ja nitä pidetään enemmänkin tuholaisina kuin samanarvoisina 
hahmoina. 

Kolmas ryhmä kantaa nimeä Kärkäskäs. Ominaista heille on selkeät ihmis-
mäiset kasvot, ja pystyolemus. Joillakin kasvot ovat kiinnittyneet kuonomaiseen 
päähän ja jalkoja on useampi kuin kaksi. Myös käsien määrä vaihtelee, joillakin 
hahmoilla kädet ilmestyvät aina tarvittaessa. Kärkäskäät ovat nimensä mu-
kaisesti saaneet inspiraation kärsäkkäistä ja ovat luonteeltaan hyvin uteliaita, 
kärkkäitä ja suorasukaisia hahmoja. 

Tämä ryhmä haastaa helposti riitää keskenään ja muiden kanssa, on ener-
ginen ja saa paljon aikaiseksi, niin hyvässä kuin pahassa, keskittymiskyvyn 
ollessa olematon. He ovat myös varsin häpeilemättömiä, mikä onkin suurin syy 
miksi kasvot ovat näkyvissä. Niitä ei ole tarvinnut naamioida huivien taakse, 
tai häivyttää olemattomiin, kuten esimerkiksi ujoilla Sykkyrämyyrillä. 

Päähenkilön läheisin ystävä on suorasukainen Kärkäskäs, jonka ajattelin hah-
mona korostavan päähenkilön epävarmuutta, mutta samalla olevan tarpeeksi 
suorasukainen ja energinen auttamaan Sykkyrämyyrää löytämään ratkaisuja 
ongelmiin.

Neljäntenä tulevat Oikkuoinaat. Ne ovat sarvipäiviä hahmoja, jotka liikku-
vat kahdella jalalla, mutta ovat saaneet inspiraationsa selkeästi vuohieläimistä. 
Oikkuoinalla ja samankaltaisilla Härkäpäillä on useimmiten vuohimaiset sil-
mät, ja luonteeltaan tämä ryhmä on reipas ja nokkela. Vanhemmilla yksilöillä 
kasvaa sukupuolesta riippumatta parta. 
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Isoimpiin hahmoihin kuuluvat karhumaiset Mulperimursut. He ovat verkkai-
sia ja lempeitä luonteeltaan, ja keskittyvät useimmiten voimaa vaativiin tehtä-
viin, kuten rakentamiseen, vartiointiin ja raivaustöihin. 

Mulperimursut ovat useimmiten maskuliinisia, kun taan Lettilillerit on sel-
keästi feminiininen, mekkoihin pukeutuva ryhmä. Heillä on usein pitkä letitetty 
tukka, joka toimii ikään kuin häntänä. Suurin osa Sykkyrämyyrä vanhuksista 
on Lettilillereitä, ja heidän ryhtinsä on hieman kumara. Lettilillerit kulkevat 
kahdella jalalla ja yksilöstä riippuen heillä saattaa olla kasvot. 

Viimeisenä selkeästi omana Sykkyrämyyrä-ryhmänä on Kurkikaulat. Visu-
aalinen innoke Kurkikauloihin on tullut egyptiläisen haukkajumala Horuksen 
teriomorfisesta muodosta, jossa linnunpää yhdistyy ihmismäiseen vartaloon 
(Cotterell 2005, 44, 50). Lintupäiset hahmot ovat, myyrämäisten ohella, var-
haisimpia Sykkyrämyyriä ja ovat kokonsa puolesta monipuolisin ryhmä, sillä 
toiset ovat pieniä siivekkäistä lintuhahmoja, toiset taas pitkiä, hoikkia, kahdella 
jalalla seisovia kädellisiä hahmoja. 

Edellä mainittujen lisäksi kirjassa esiintyy muitakin hahmoja, jotka eivät istu 
Sykkyrämyyrä-käsitteen alle, ja käyn niitä läpi kirjaprosessia käsittelevässä lu-
vussa neljä. 

3.3. Miljöö
Taiteellisessa osuudessa näkyvä Kotipuistikko toimii ensimmäisen tarinan ta-
pahtumakenttänä. Dominoivampana elementtinä on aluskasvillisuus kivineen 
ja puroineen. Vallitseva vuodenaika on syksy, lehdet tippuvat ja kukat kuihtu-
vat. Marjapensaat ja Sykkyrämyyrien korkuiset kanttarellit kasvavat keskellä 
kylää, joka on vain muutama talonkaltainen rakennus puiden juurella ja kivien 
kyljessä. 

Sykkyrämyyrien ollessa pääsääntöisesti pieniä otuksia (suhteutettuna ihmi-
siin), on maailman luomisessa otettava taiteellisia vapauksia. Maasto on vehre-
ää, rauhallista ja siellä täällä löytyy vanhoja tunneleita ja siltarekennelmia. Ih-

misiä ei Sykkyrämyyrien maailmassa ole ja eläimistöstä edustettuna on lähinnä 
hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä. 

Vaikka sienet, puut ja kivet ovat varsin isoja, puiden lehtiä en nähnyt samassa 
skaalassa. Huomion lehtien kokoon kiinnitti opinnäytteeni toinen ohjaaja Sari 
Airola, joka kyseenalaisti ensimmäisissä aukeamaluonnoksissa esiintyneet 
pienet lehdet. Olen tästä huomiosta kiitollinen, sillä se sai minut ajattelemaan 
kuvituksen pinnan täyttämistä eri tavalla. Sen sijaan, että kuvapinta vilisisi pie-
niä elementtejä ja massiivisia pensaikkoja, päädyinkin muutamaan isompaan 
lehteen. 

Varoin kuitenkin täyttämästä kuva-alaa liiaksi, sillä massiiviset tippuvat 
elementit olisivat luoneet pelottavan ilmapiirin maailmaan, mitä en halunnut. 
Visuaalisesti tarina ei ole realisitisesti piirretty, mutta sadussa on hyvä olla jo-
kin kosketuspinta todelliseen maailmaan, joka helpottaa lukijaa ymmärtämään 
näkemänsä. Näin ollen pienilehtiset puut, kuten pihlajat, akaasiat, kolmiokat ja 
neidonhiuspuu, toimivat visuaalisen tyylin ja kokonaisuuden kannalta hyvin. 
Lopullisiin kuvituksiin näistä päätyi tosin vain neidonhiuspuu.

Maantietellisesti Kotipuistikko ei sijaitse missään olemassa olevassa paikassa, 
luoden kasvuston suhteen pelivaraa. Ilmanala on samankaltainen kuin Kes-
ki-Euroopassa mahdollistaen näin talven ja lumen, mutta myös lehtevän ja läm-
pimän kesän. Neljä selkeää vuodenaikaa mahdollistaa ajatuksen kirjasarjasta, 
ja sen jakamisen osiin, ensimmäisen osan keskittyessä syksyyn. 

Samankaltainen jako tarinoiden ja vuodenaikojen suhteen on tuttua lasten-
kirjallisuudessa, kuten Sergei Kozlovin kirjoittamassa ja Lidia Shulgi-
nan kuvittamassa Makea Porkkanametsä: satuja (1989) -kirjassa, jossa kirja alkaa 
talvesta edeten kevään kautta kesään. Eri vuodenajat mahdollistavat kuvittajan 
näkökulmasta enemmän mahdollisuuksia niin visuaalisesti kuin myös tunnel-
man kannalta. 
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3.4. Kohti kirjaa
Sykkyrämyyrät ovat vuoden 2012 jälkeen ilmestyneet maalattuina guassitöinä 
yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, keraamisina figuureina, postikorteissa, kangas-
patterneissa kuin myös osana useita toimeksiantojani. 

Opinnäytteeni taiteellisen osuuden muodostava lasten kuvakirja on ensim-
mäinen kokonaisuuden yhteen sitova askel Sykkyrämyyrien miltei kymmen-
vuotisessa historiassa. Vaikka hahmot ovat olleet laaja-alaisesti kuvitettuina 
eri yhteyksissä, ei niiden historiasta ja maailmasta ole aiemmin ollut saatavilla 
minkäänlaista kirjoitettua materiaalia. Siksi oli varsin luontevaa laajentaa osaa-
mistani kuvittajana myös kirjoittamisen puolelle. 

HKuva 6. 
Sykkyrämyyriä vuodelta 2015 tai 2016. Muste- 
kuvitus.Tässä kuvituksessa tulee hienosti esille 
hahmojen monipuolinen kirjo. 
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4.1. Lähtökohdat
Sykkyrämyyrät ovat olleet osa kuvitusrepertuaariani jo lähes kymmenen vuot-
ta. Ajan saatossa hahmot hioutuivat omiksi tunnistettaviksi ryhmiksi. Koin 
kuitenkin haasteelliseksi kehittää hahmoja pelkästään toimeksiantojen tai irral-
listen näyttelykuvitusten mahdollistamissa raameissa. 2014 aloitin maisteritut-
kinnon, ja minulle oli selvää, että tekisin opiskelujen mahdollistamana oman 
kirjan. 

En vielä opintojen alkuvaiheessa nähnyt yhdistäväni hahmojani kirjaideaan, 
vaan mietin unieni ja sanontojen pohjalta julkaistavia novelleja. Ensimmäisen 
opintovuoteni lopulla muutaman kurssityön rohkaisemana päätin kuitenkin 
kirjoittaa Sykkyrämyyristä kertovan tarinan ja ryhdyin taustoittamaan hahmo-
jeni maailmaa. Päätös kirjan tekemisestä tuntui oikealta ja näin alkumetreiltä 
silmissäni selkeitä kuvia kirjani kuvitetuista aukeamista. 

Kuvittajana oman (lasten)kirjan kuvittaminen on aina ollut yksi suurimmista 
haaveistani. Toimeksiantoja on ollut lehtikuvituksista kangaskuoseihin, mutta 
ensimmäisen kuvittamani, Mila Teräksen kirjoittaman Aurinkolinnut-kirjan, 
jälkeen tunne oman kirjan kirjoittamisesta vahvistui. 

4. Luku
Minä olen Sykkyrämyyrä! -kuvakirja
Tässä luvussa käyn läpi opinnäytteeni taiteellisen osuuden. Mistä syntyi 
tarina kirjaan, miten päädyin visuaalisiin ja kielellisiin ratkaisuihini, ja 
mitä toivon kirjan lukijalleen antavan. 

Ensimmäiseksi ongelmaksi kirjan parissa muodostui yhtenäisen idean käsikir-
joittaminen. Kuvittajana olen tottunut usein saamaan valmiit raamit toimek-
siantoihin tekstin muodossa, josta pystyn itse poimimaan kuvitettavat pääasiat, 
mutta nyt olin uudenlaisen haasteen edessä. 

Vaikka mielikuvani kirjasta olivat selkeitä ja visuaalisesti kauniita, eivät 
ajatukseni välttämättä muodostaneet eheää kokonaisuutta, josta olisin voinut 
lähteä laatimaan tekstiä. 

4.2. Juoni ja motiivi
Ensimmäinen teema juoneen syntyi sattumalta erään toimeksiannon tuomana. 
Alkuvuodesta 2016 olin maalaamassa asiakkaan tiloissa kolmen kerroksen kat-
tavaa seinämaalausta rappukäytävään. Aiheeksi olin saanut avaruuden ja olin 
kehitellyt aiheeseen liittyen jättimäisen kahteen suuntaan jatkuvan toukan, joka 
matkusti kerroksien välillä madonrei’istä toisiin. 

Toukan selässä matkusti erilaisia Sykkyrämyyrän inspiroimia hahmoja, ja 
ensimmäistä kertaa myös aivan pikkiriikkisiä vipeltäjiä, jotka luonnoksessani 
kantoivat isoa toukkaa eteenpäin. Nämä olivat Tirulirujen esiasteita. 

Suoritin toimeksiantoni viikonlopun aikana, ja viettäessäni yksinäisiä tunteja 
tyhjässä remonttikohteessa maalaten tajusin, että toukassa ja pienissä vipeltäjis-
sä oli tarinan juuri. 

Päätin jättää pienet hahmot kokonaan pois seinämaalauksesta ja siinä työs-
kennellessäni kehitin samalla mielessäni tarinaa tunneliin juuttuneesta toukas-
ta, joka tarvitsi pienien Sykkyrämyyrien apua. 

Toukka kulki aluksi muistiinpanoissani tuhatjalkaisena, koska ajattelin sen 
tarvitsevan paljon kenkiä. Toukaksi otus muuttui myöhemmin, kun juoni-idea 
jatko-osaan syntyi ja halusin hyödyntää metamorfoosin tarjoamat mahdollisuu-
det. Kotipuistikkokin vaikutti junaratoineen enemmän metropolilta kuin kiven-
koloihin rakennetulta pikku kylältä, jollaiseksi se lopulliseen kirjaan muovautui.
Tarinan toiminnallinen käänne syntyi siis aktiivisen toiminnan kautta seinä-
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maalausta tehdessäni. Olin kuitenkin tietoinen, että hyvä kirja vaatii monia 
tasoja toimiakseen ja pitääkseen lukijan mielenkiintoa yllä. 

Tarinankerronnan kursseilla olin oppinut, että varsin usein tarinat koostuvat 
neljästä eri tasosta. Ensimmäinen taso on hahmon sisäinen, joko fyysinen tai 
henkinen elementti, esimerkiksi sairaus, ikä tai egoon liittyvä ristiriita. 

Toinen taso käsitti henkilökohtaisen tason, johon sisältyivät päähenkilön per-
hesuhteet, mahdolliset lapset ja puoliso(t). Kolmas taso laajeni yhteiskunnallisel-
le tasolle, miten tarinan sosiaalinen infrastruktuuri oli rakentunut. Neljännelle 
tasolle kuuluivat kaikki luonnonvoimat, säätilat ja kaikki fyysiset tekijät, joihin 
hahmot eivät itse voineet vaikuttaa. 

Tarinani toiminnallinen taso piti sisällään osia kaikista muista tasoista, paitsi 
ensimmäisestä. Mietin pitkään mikä ensimmäisen tason kattava, päähenkilöni 
sisäinen dilemma, voisi olla, mutta en päässyt puusta pitkälle. Kaikki syyt tun-
tuivat liian teennäisiltä ja väkisin keksityiltä.

Toiminallinen taso, joka rakentui aktiivisen tekemisen: seikkailun ja pelasta-
misen ympärille, sai vastaparikseen hahmon sisäisen käänteen, henkisen taiste-
lun lopulta oma lapseni kautta. 

Hän eli syksyllä 2016 vahvasti erilaisten roolien omaksumisen vaihetta. Mil-
loin hän oli Elsa (Frozen), kissa, leijona tai lentävä poni. Kaikessa tässä käyt-
täytymisessä korostui nolojen asioiden välttely ja häpeäminen, lapsi hermostui 
jos esimerksiksi pieruista mainittiin ja ei osannut ottaa asioita huumorilla, vaan 
koki ne äärimmäisen vakavina tapahtumina. 

Tuolloin päätin, että haluan Sykkyrämyyrän kautta tuoda pienille tavan ker-
toa, ettei nolojen asioiden häpeämiseen ole syytä, sekä sen, että kokonaisuus,“-
minä”, koostuu erilaisista rooleista ja ne kaikki ovat yhtä tärkeitä. 

Lokakuussa 2016 mieheni oli laittamassa lasta nukkumaan, kun kuulin hänen 
huudahtavan “Mikäs Pierupetteri meillä täällä on?” ja molempien nauravan 
lastenhuoneessa. Samana iltana mieleeni tulvi runomainen rimpsu, jonka on-
neksi tajusin kirjoittaa ylös, sillä se toimi lopulta Sykkyrämyyrän tarinana:

”Kuka minä olen?
Pierupasuunan paukuttaja,
paljasjalkainen viipottaja.

Tuhannen asian touhottaja,
turhanmurheen märehtijä.

Ja mitä vielä! 
Toukaltakin kysyn, kuka minä olen? 

Antaisitko minulle nimen?”

Alle olin kirjoittanut muistiin, että kirjan lopussa tulee nimi Sykkyrämyyrä. 
Kärkäskäs raahaa Sykkyrämyyrää läpi kirjan uusia nimiä antaen, mutta mi-
kään niistä ei päähenkilölle kelpaa. Lopussa Sykkyrämyyrä ymmärtää toukan 
kautta, kuinka monet eri nimittäjät muodostavat kokonaisuuden. Lopulliseen 
kirjaan säilyi joitakin näitä nimityksiä, mutta muutoin tarina kehittyi tästä alun 
pohdinnasta yksinkertaisempaan muotoon. 

Kun aloitin kirjoittamaan kirjan juonta, se kulki työnimellä Kuka minä olen?. 
Ensimmäiset kunnolliset versiot tarinasta tällä nimellä löytyvät marraskuulta 
2016. Sykkyrämyyrien kannalta kirjan tarkoitus oli tutustuttaa lukijakunta tä-
hän uuteen pieneen introverttiin hahmoon, jonka nimi alkuperäisissä versioissa 
paljastettiin vasta viimeisellä aukeamalla. 

Tekstiä työstäessä tuli varsin nopeasti eteen vaikeus johdatella lukijaa luonte-
vasti läpi kirjan ilman Sykkyrämyyrä nimen paljastamista, joten muutin kirjan 
nimen kysyvästä toteavaan muotoon: Minä olen Sykkyrämyyrä! 

Nimivaihdokseen vaikutti myös samana vuonna ilmestynyt Jenni Erkinta-
lon kirja Millainen minä? (Etana Editions, 2016) joka oli toki suunnattu nuorem-
mille lapsille, mutta koin silti nimen liian samankaltaiseksi ja halusin välttää 
sekaannusta. 

Myöhemmin tarinan kehittyessä koin Sykkyrämyyrä -nimen mainitsemisen 
itse kirjan nimessä pelkästään positiivisena. Toivon nimen oudon kai'un kutsu-
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van lukijaa tarttumaan kirjaan ja ottamaan selvää, kuka ihme kirjassa oikein 
seikkailee. 

Nimimuutos auttoi itseäni pääsemään konkreettisessa kirjoittamisessa eteen-
päin. Kehittelin tarinaa, jossa pieni Sykkyrämyyrä istuu ystävänsä Kärkäskäk-
sen kanssa joen penkalla tuskaillen omaa olemassaoloaan. Loruttelevan kielen 
kautta Kärkäskäs osoittaa, että Sykkyrämyyrän tulisi keskittyä olennaisempiin 
ongelmiin, kuten siihen, että hänen kenkänsä ovat juuri varastettu suoraan ja-
loista. 

Kaksikko palaa Kotipuistikkoon ja siellä huomaavat, että muiltakin on ka-
donnut vaatteita, ja niinpä kootaan etsintäpartio, joka lähtee vauhdikkaaseen 
jahtiin. He törmäävät sattumalta pienen pieniin Tiruliruihin, jotka kantavat 
kadonneita kenkiä ja vaatteita, ja seuratessaan heitä törmäävät lopulta suuren 
Toukkaan, joka on juuttunut kiinni tunneliin. 

Toukka pohjautuu horsmakiitäjään, lapsuuteni perhoseen, jonka toukkia mi-
nulla oli tapana keräillä terraarioon, ja saada niitä koteloitumaan talven yli.

Sykkyrämyyrä oli kirjan päähenkilö, jonka muistamisessa minulla alkuvai-
heessa oli hieman ongelmia, ja jouduinkin työstämään materiaalia, jotta sain 
käännettyä juonikuviot niin, että pieni otus olisi ratkaiseva tekijä tapahtumien 
kulussa. 

Lapseni nolostumisen myötä sain motiivin nostaa pieruteeman kantavaksi 
osaksi tarinaa. Näin ollen päähenkilöiden pähkäillessä kuinka pelastaa Touk-
ka tunnelista, Sykkyrämyyrä vahingossa pieraisee ja näin nolostumisen kautta 
käynnistää tapahtumaketjun, jossa pierujen avulla maa alkaa täristä niin pal-
jon, että tunneli sortuu Toukan päältä. 

Sykkyrämyyrä ja muu etsintäpartio saa vaatteensa takaisin, Toukasta tu-
lee miltei äidillinen, turvallinen ystävä Sykkyrämyyrälle ja hahmot pääsevät 
palaamaan kotiin, samalla kun Toukka jää punomaan koteloa itselleen talven 
varalle. Tirulirut poistuivat vaivihkaa pois tarinan keskiöstä ja lopun tapahtu-
mat antavat lukijalle viitteitä tulevista seikkailuista.

Kotiin palatessaan Sykkyrämyyrä tajuaa, että kaikki nimitykset, ja piirteet, 
joilla häntä matkan aikana kuvaillaan ovat kaikki tosia ja yhtä "oikeita", ja näin 
ollen hän tajuaa olevansa Sykkyrämyyrä juuri näiden piirteiden ansiosta. 

Tarinan onnellinen loppu oli itsestäänselvyys jo ennen varsinaisen juonen 
syntymistä. Koska lapset kokevat tarinat niin kokonaisvaltaisesti, niillä on suuri 
merkitys, millaisia tunnetiloja voimme välittää heille. Näin ollen negatiivinen 
tai epäselvä loppu voi aiheuttaa lapselle toivottoman olotilan ja toimia epäroh-
kaisevana (Shulevitz 1985, 59). En näe syytä, miksi kenenkään tekijän tarkoitus 
voisi perustua tällaisille lähtökohdille.

4.3. Värit ja tekniikka
Olin ajatellut kuvittaa kirjan yksinkertaisesti mustalla ja muutamalla muulla 
tehostevärillä. Mutta Toukan tullessa juonikuvioihin mukaan näin mielessäni 
hehkuvan vihreän ja tajusin, etten voisi hylätä värikkäitä ja leiskuvia guassiku-
vituksia. 

Ammatillisesti olen kehittänyt tekniikkaani jatkuvasti eteenpäin, ja guas-
si ja muste ovat vakiinnuttaneet paikkansa työvälineinäni tietokoneen ohella. 
Guassin käyttäminen rajoittaa kuvittajan visuaalista valinnanvapautta, sillä 
se kertoo hahmottaako kuvittaja maailmaan viivoina (piirtäen) vai massoina 
(maalaten). Näin ollen materiaalit ja tekniikka vaikuttavat myös lopputulokseen 
ja lukijaan. (Hatva 1993, 36) Itselleni massoissa pysyminen, ääriviivaton maa-
lausjälki tuntuu ominaisimmalta, enkä piirrä enää kuin luonnosteluvaiheessa, 
käyttäessäni lyijykynää. 

Sivuutin alkuvaiheen mustavalkoinen vision ja lähdin hakemaan inspiraa-
tiota, kuinka kuvitukset toteuttaisin. Tekijä on vapaa rakentamaan tarinansa 
fiktionaalisen tilan kuten haluaa, ilman että on velvollinen selittämään ratkai-
sujaan. Joten esimerkiksi punainen taivas ja sininen ruoho ovat mahdollisia jois-
sakin kuvituksissa. (Colomer ym. 2010, 34.) 
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Värikylläisyys on aina ollut kuvituksissani läsnä ja halusin tuoda lukijalle 
positiivisen, tunnelman värimaailman kautta, vaikka hahmot saattaisivatkin 
olla vieraita, pahimmassa tapauksessa pelottavia. Väriratkaisuni ovat paikoin 
epärealisitisia, mutta sävyt ovat lempeitä, eikä tunnelma ole luontaantyötävä, 
vaan korostaa sadunomaisuutta. 

Jokapäiväiset kokemukset, kirkkaan värit kuten keltainen, punainen ja oranssi 
yhdistetään auringonvaloon ja lämpöön ja näin ollen näiden värien vallitessa 
kirjassa sitä pidetään iloisena. Näin ollen kuvittaja voi käyttää hyväksi näitä 
konventionaalisia ennakko-odotuksia ja välittää halutun tunnelman ja olemuk-
sen värien keinoin. (Nodelman 1990, 42-43) 

Olen viehättynyt rytmittämään kuvituksiani muun muassa värityksen kautta, 
ja kirjan kuvituksia suunnitellessani näin, kuinka vuorokauden rytmi toistuisi 
jollakin tasolla taustojen värityksessä. 

Tarina alkaa aamupäivästä, vielä hieman hämärästä, joten siitä tuli hehku-
va vaaleanpunainen, miltei pinkki. Väriskaala vaihtuu beigen kautta keltai-
seen, siitä sinisen ja turkoosin kautta violettiin iltaan. Välissä on toki erivärisiä 

 HKuva 7. 
Varhainen storyboard kirjaa varten. Juonirunko 
oli tässä vaiheessa loppuvuodesta 2016. Muuta-
ma aukeama säilytti olemuksensa tästä vaiheesta 
lopulliseen kirjaan asti.

FKuva 8. 
Rajaus Minä olen Sykkyrämyyrä! -kirjasta. 
Lapset ymmärtävät tunteet konkreettisina  
(Hatva, 119). Kyyneleet ovat konkreettinen 
merkki lapselle surullisesta tunnelmasta.
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aukeamia, sillä en halunnut toteuttaa väriliukua liian orjallisesti, vaan rikoin 
rytmiä, jos joku aukeamista hehkui mielestäni toisen värisenä. 

Perry Nodelmanin (1990, 61-63) mukaan tekijät vaihtavatkin vallitsevan 
värin kirjan sisällä välittääkseen muuttunutta tunnelmaa tarinan eri osissa, esi-
merkiksi keltainen kuvastaa iloisuutta, ja dominoi lastenkirjallisuudessa. Violetti 
taas antaa lukijalle viitteitä taianomaisesta ja mysteerisesta maailmasta. 

Guassilla maalatessa syntyy peittävää, värikylläistä jälkeä, joka tuntuu sopi-
van kädenjälkeeni ja Sykkyrämyyrien maailmaan hyvin. 

Mikäli olisin toteuttanut visioni mustavalkoisesta tarinasta, muutamalla te-
hostevärillä mahdollisesti höystettynä, olisin luultavasti saanut aikaan graafises-
ti aikuisia miellyttävämmän lopputuloksen, mutta samaan aikaan myös kenties 
liian agressiiivisen jäljen lapsia ajatellen. 

Toivon värien pehmentävän vaikutusta, ja kutsuvan lukijan tarttumaan kir-
jaan. Lisäksi keltainen värikylläinen kansi sopii mielestäni syksyyn erinomaises-
ti, ja vie mielikuvat tippuvien lehtien ja sienien luo. 

4.4. Perspektiivi
Vanhoja Sykkyrämyyrä-aiheisia A1-kokoisia maalauksia yhdistää tietty vääris-
tynyt, latistettu perspektiivi, jossa etäisyydet hämärtyvät ja hahmot noudattavat 
toisinaan arvoperspektiiviä. Tätä samaa tunnelmaa halusin ehdottomasti tuoda 
myös kirjani kuvituksiin. 

Tämän lisäksi minulle oli selvää, etten kuvittaisi kirjaa Sykkyrämyyrän sil-
min, vaan kuvitukset tulisivat olemaan kokonaisuuksia hallitsevia tilanneku-
via, joissa lukija seisoo sivustakatsojana. Lasten kuvakirjoissa on usein ristiriita 
minä-kertojan ja kuvituksen välillä, joka harvoin näyttää tilannetta kertojan 
näkökulmasta. 

Mutta lapsilukija pystyy todennäköisesti tulkitsemaan tarinaa helpommin 
tällaisesta sivustakatsojan perspektiivistä, kuin että kuvitus olisi tehty kertojan 
silmin, sillä kuvitus tarjoaa lapselle kontekstin, jonka mukaan lapsilukija tulkit-

see tarinaa. Mikäli tämä pitää paikkansa, objektiiviset kuvitukset auttavat lasta 
luomaan omia mielikuvia tarinan juonesta. (Colomer ym. 2010, 197-199.)

Halusin, että lapsilukijalla on mahdollisuus hahmottaa, missä Sykkyrämyyrä 
sijaitsee suhteessa tarinan tapahtumiin ja tarjota lukijalle paikkaa etsintäpar-
tion yhtenä jäsenenä.

Nodelmanin (1990, 148-149) mukaan useimmissa lastenkirjoissa käytäntönä 
on vähätellä perspektiiviä, mutta sen keinoja käytetään hyväksi silloin kun ha-
lutaan kiinnittää huomio johonkin tiettyyn suuntaan tai tilanteeseen.

 Nikolajevan mukaan hahmon sijoittelu kirjan sivulla (keskellä, pienenä lai-
dassa) ilmentää hahmon mielentilaa ja itsetuntoa. Lisäksi luonnehdintaa voi 
alleviivata ilmeillä ja kehonkielellä. (Colomer ym. 2010, 36-37) Tätä tekniikkaa 
käytin ahkerasti kirjan kuvituksissa, sillä kasvottomien hahmojen kanssa on 
otettava kaikki keinot käyttöön, jotta lapselle saa välitettyä halutun tunnelman. 

Sykkyrämyyrä on pienenä kuvitusten alalaidassa ja sivuilla, niska alaspäin 
painettuna varsinkin kirjan alussa, alleviivaamassa sen huonoa itsetuntoa. 
Hahmot joita on kuvattu alhaalta, vähemmän kuvioitua taustaa vasten vai-
kuttavat eristäytyneiltä ja erottuvat helpommin ja vaikuttavat olevan tilanteen 
tasalla hallitsemalla ympäristöään. Ylhäältä alaspäin kuvatut hahmot taas su-
lautuvat osaksi ympäristöään tai ovat sen vankeja. (Nodelman 1990, 150.) 

Näitä keinoja käytin kuvittaessani murtuneen Sykkyrämyyrän Kotikolossa, 
poistaen taustalta kaiken, vain sivun ylälaidassa voi nähdä vallitsevan epäjärjes-
tyksen. 

Aukeamaa aikasemmin taas kuvitin sekasortoa asettelemalla kyläläisiä pääl-
lekäin, sotkeutuen toisiinsa, häivyttäen hahmojen rajoja ja maalaten sen niin 
täyteen, että lukijallekin tulee kaoottinen olo pelkästä katsomisesta.

Viimeiselle aukeamalle nostin taas pelkästään Sykkyrämyyrän, iloisena kellis-
telemässä, kun hahmo on seikkailun myötä ymmärtänyt kuka oikein on.

Mielessäni näin jokaisen kuvituksen toimivan myös eräänlaisena patternipin-
tana, josta voi löytää pieniä yksityiskohtia tapahtumakuvauksien lisäksi. Onnis-
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Kuva 9. 
Esimerkki kuinka aukeaman kuvitus eli kus-
tantamolta saatujen kommenttien perusteella. 
Alkuperäisessä kuvituksessa oli jätetty tyhjää 
tilaa tarinalle aukeaman oikeaan laitaan. Syk-
kyrämyyrä ja Kärkäskäs keskustelivat tekstissä, 
jolloin hahmot tuli siirtää tekstin yhteyteen. 
Lopulta jätin tarinallisen tekstin kokonaan pois 
tältä aukeamalta, ja jätin kuvitukseen vain pie-
niä koloja huudakhduksille, jotka toimivat osana 
kuvitusta valmiissa kirjassa. 

tuneissa kuvituksissa silmämme kiinnittää huomiota pieniin hahmoihin ja yk-
sittäisiin esineisiin/asioihin jotka erottuvat massasta (Nodelman 1990, 128-129). 
Määrittelin taustan olemaan aina yksivärisen, muuttuen tapahtumien mukaan, 
jotta hahmoille ja muille elementeille jäisi rauhallinen pinta, jonka päällä elää. 
Näin ollen sain luotua pintoja, joihin lapsilukija voi tukeutua, ja löytäisi jokai-
sella lukukerralla jotakin uutta tarkasteltavaa. 

”Let your decisions be a natural outgrowth of the  
content and mood of the story you are illustrating,  
not the result of some arbitrary whim.” 

       - Uri Shulevitz

4.5. Koko ja taitto
Ensimmäisissä luonnos layouteissa teksti ja kuva oli jaettu alusta loppuun sa-
malla tavalla, kuva oikealla ja teksti vasemmalla puolella. Kuvat kiinnittävät 
huomiomme. Toisin sanoen ensin kiinnitämme huomiomme kuvitukseen koko-
naisuutena, sisäistäen samalla sen värit, tyylin ja näiden määrittelemän tun-
nelman. Näiden jälkeen hakeudumme sanojen ääreen, jotta ymmärtäisimme 
näkemäämme. 

Kun olemme sisäistäneet tekstin tarjoaman informaation käännymme kuvi-
tuksen puoleen uudelleen, tarkastellen sitä uudessa valossa. Tämän takia teksti 
on usein kirjan vasemmalla puolella, koska kulttuurissamme on tapana edetä 
vasemmalta oikealle, ja näin ollen tekstin jälkeen katsomme kuvitusta vielä uu-
delleen, ennen kuin siirrymme uudelle aukeamalle. (Nodelman 1990, 242-243.)

 Alunperin tekstiä oli määrä olla runsaasti per sivu ja ajattelin tällaisen muut-
tumattoman leiskauksen rauhoittavan kokonaisuutta, mutta kirjan kasvaessa, ja 
tekstimassan lyhentyessä, ratkaisu vaikutti monotoniselta ja lattealta. 
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Pääosin kirjassa kuvitus ja teksti ovat yhä omilla sivuillaan, mutta järjestys 
vaihtelee rikkoen linjaa, ja mukana on satunnaisesti vinjettikuvituksia. 

Kokonaan kuvitettuja aukeamia on mukana kolme, joissa tekstin määrä vaih-
telee, ja jotka toimivat tärkeiden tilanteiden alleviivaajina. Näissäkin tapahtu-
mat liikkuvat vasemmalta oikealle yhtä poikkeusta lukuunottamattam, kuten 
länsimaisissa kuvakirjoissa yleensä (Nodelman 1990, 163). 

Ensimmäiselle koko aukeaman kuvituksen yhteyteen piti alunperin tulla 
huudahdusten sijaan leipätekstiä, ja tästä syystä kustantamo näki tarpeelliseksi 
muuttaa päähenkilö vasemmasta laidasta oikeaan, johon häneen viittaava teks-
ti alunperin oli ajateltu. 

Taiton edistyessä ja sivumäärän vakiintuessa jätin kuitenkin tekstin pois ja 
sijoitin huudahduksia tilalle, mutten nähnyt tarpeelliseksi kääntää enää kuvan 
lukusuuntaa. Nämä aukeamat toimisivat myös kokonaan ilman tekstiä, mutta 
painoteknisistä syistä sivumäärää oli hankala lopulta enää lisätä. 

Kuvitus on taitossani pääosassa. Halusin tekijänä kiinnittää lukijan huomion 
ensimmäiseksi visuaaliseen maailmaan, sillä se rakentaa vahvan pohjan tari-
nalle. 

Tekstin taas halusin säilyttää omalla sivulla puhtaasti selkeyden vuoksi, kuten 
vanhemmissa kuvakirjoissa on ollut tapana. Henkilökohtainen mieltymykseni 
määritteli tätä valintaa, liian usein oman lukukokemukseni on pilannut teksti, 
joka on taitettu kuvan päälle, niin että sitä on miltei mahdoton lukea. Halusin 
myös huomioida vanhemmat lukijat, kuten isovanhemmat, joille kuvan päälle 
aseteltu teksti tuottaa usein haasteita. 

Ennen kustannussopimuksen saamista olin suunnitellut kirjasta 32-sivuisen 
kokonaisuuden, mutta kustantajan myötä kokonaisuus kasvoi miltei puolella. 
Olin itse sokeutunut kuvien ja tekstin suhteen, ja sainkin palautetta, että aukea-
mat etenivät liian tiuhaan tahtiin kuin mitä lastenkirjalle on suotavaa. 

Koska kuvat näyttävät pieniä hetkiä, on tekstin toimittava yhteensitovana 
elementtinä, niin että meillä on alku, keskikohta ja loppu. Sanojen täytyy pal-

jastaa meille miten yksi tapahtuma/hetki johtaa seuraavaan, jonka kuvituksissa 
näemme. (Nodelman, 1990, 244-245.) 

Minun ongelmani tässä kohtaa oli liian monen tapahtuman sisällyttäminen 
tekstiin per aukeama, ja kustantaja halusi tästä syystä laajentaa kuvitettavien 
aukeamien määrää. Aluksi mietin niin monen lisäaukeaman tarpeellisuutta, 
mutta näin jälkikäteen olen kiitollinen saamastani palautteesta, tarinan rytmi 
parani lisäysten myötä huomattavasti. 

Maria Nikolajevan mukaan tarinan visuaalinen kuilu sivujen välillä voidaan 
sitoa yhteen myös esimerkiksi verbaalisella kiinnostuksen herättäjällä, kuten 
kysymyksellä "mitä seuraavaksi tapahtui?". Niin kutsutun houkuttimen (engl. 
page turner) avulla lapsen ja tarinan välillä tapahtuu vuorovaikutusta passiivi-
sen nielemisen sijaan. (Colomer ym. 2010, 31.) 

Itse hyödynsin tätä keinoa aina mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi aukea-
massa, jossa etsintäpartio saavuttavat Tirulirut, jätän lukijalle avoimeksi minkä 
hirviön he kohtaavat, rakentaen jännittävän tunnelman, joka purkautuu kun 
lukija kääntää seuraavalle aukeamalle ja kohtaakin pulaan joutuneen Toukan. 

Kirjan koon päätin ennen kuin tarina oli kunnolla edes koossa. Minulle oli 
tärkeää hahmottaa mihin kokoon olen suunnittelemassa kuvituksia, jo ennen 
kuin tiesin tarkalleen mitä kuvittaa. 

Teos on kompakti, vaakasuuntainen kirja. Aivan kuvittamisen alkuvaiheessa 
kysyin ystäväpiiriltäni sosiaalisen median kautta, pitävätkö he enemmän vaaka 
vai pystysuuntaisista lastenkirjoista (vanhempana, alan ammattilaisena, muu-
ten vain) ja vaikka tilanne oli aika tasainen, voitti pystysuuntainen kirja kyse-
lyn. 

Useammat kuvakirjat ovat leveämpiä kuin ovat korkeita. Leveys mahdollis-
taa kuvittajalle taustan kuvittamisen hahmon ympärille, ja näin ollen välittää 
informaatiota paikoista joissa hahmot ovat. (Nodelman 1990, 47) Itse päädyin 
osin tästä syystä vaakasuuntaiseen kirjaan, mutta myös sen takia, että koen sen 
sängyssä iltasatua lukiessa parempana vaihtoehtona. 
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Uri Shulevitz (1985, 95) mainitsee myös, kuinka vaakasuuntainen kirja joh-
dattaa lukijaa tulkitsemaan tarinan horisontaalisti. Tämä tuki omaa tarinaani 
paremmin kuin vertikaalinen lukusuunta. 

Otin kuitenkin huomioon vaakasuuntaisten kirjojen hankaluuden pitämällä 
kirjan kokonaisleveyden kapeana, näin ollen aukeamista ei tullut liian leveitä, 
jotta kirjaa pystyisi pitämään yhdellä kädellä. 

Olen aiemmin kuvittanut lastenkirjoja, jotka ovat olleet huomattavan leveitä, 
mutta näitä kirjoja on lähinnä käytetty opetustarkoituksessa, joilloin avatun au-
keaman on ollut tarkoitus toimia ”tauluna” sen äärelle kerääntyneille lapsille ja 
vanhemmille. Myönnän että perinteiseen iltasatujen lukemiseen tällaiset kirjat 
ovat formaattinsa puolesta hankalia. 

Minä olen Sykkyrämyyrä -kirjan pieni koko tulee myös päähenkilön määrit-
telemänä. Kyseessä on pieni ja vaatimaton päähenkilö, joten koin pienikokoisen 
kirjan sopivan tarinan pohjaksi. 

Nodelmanin mukaan kirjan koko vaikuttaakin myös siihen, kuinka reagoim-
me kirjaan. Isoista kirjoista oletamme löytää vallattomia ja energisiä tarinoita 

 Kuva 10. 
Minä olen Sykkyrämyyrä! on korkeudeltaan 
samoissa mitoissa Tammen kultaisten kirjojen 
kanssa, mutta sen leveys on suurempi. Koko on 
kuitenkin niin pieni, että kirjaa on helppo pitää 
lukiessa myös yhdellä kädellä.

EEKuva 11. 
Ihmetellään Kromosomeja -kirja suunniteltiin 
leveäksi, koska sen haluttiin toimivan opetustau-
luna. Kuvassa esillä etulehdet, joissa pojan ja 
tytön kromosomisto.

EKuva 12. 
Maurice Sendakin kuvittama Grimmin satu-
kirja Mili kultaseni toimi inspiraationa taittoa 
suunnitellessa.
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ja pienistä taas hauraita ja herkkiä. Tämä vaatii pienien kirjojen kuvittajalta 
itsehillintää, ettei kirja tule liian täyteen. (1990, 44.) 

Itse koitin vältellä tätä efektiä jättämällä aukeaman toisen puolen pääsääntöi-
sesti ainoastaan tekstille. Toivoin myös kirjan koon rohkaisevan pieniä lukijoita 
tarttumaan kirjaan, sitä on helppo kantaa mukana ja selailla kuvia itsekseen, 
vaikkei lapsi vielä osaisi lukea. Korkeus kirjassa on sama kuin esimerkiksi Tam-
men kultaisissa kirjoissa mutta leveyttä on jonkin verran enemmän.

Suurin inspiraationi taittoon tarjosi eriskummallinen lastensatu, joka kirja-
hyllystäni löytyi ja on omasta lapsuudestani; Grimmin vanha satu nimeltään 
Mili kultaseni, jonka on kuvittanut Maurice Sendak. Siinä teksti on jaettu 
selkeästi toiselle, ja kuvitus toiselle sivulle, mutta mukana on myös pelkästään 
kuvituksille varattuja aukeamia. Tuo outo kirja on jäänyt lapsuudestani mieleen 
kuvitusten puolesta kiehtovana ja mystisenä, vaikka itse tarina olikin lapsena 
lähinnä pelottava.

4.6. Kustantaminen
Kuvittajana olen paininut useampaan otteeseen riittämättömyyden tunteen 
kanssa, ja epäilys omia taitoja kohtaan on aika ajoin läsnä. Sykkyrämyyrien 
kohdalla epäluottamus itseeni ei kohdistunut niinkään taiteellisiin kykyihini, 
vaan ennemminkin hahmomaailman vaikeaselkoisuuteen. 

Epäilin, että luomani maailma on liian erikoinen ja luotaantyöntävä, jotta se 
voisi oikeasti nähdä päivänvaloa kustannetun kirjan muodossa. Tätä epäilystä 
ruokki hyvin muutamat kariutuneet kustannusneuvottelut muutaman suoma-
laisen kustantamon kanssa. Sain mm. kuulla, että vaikka työni visuaalisesti 
olikin erittäin omaperäinen ja kiehtova, ei se sellaisenaan istunut kustantamon 
ohjelmaan ja minua kehoitettiin ottamaan yhteyttä pienempiin kustantamoi-
hin. 

Toukokuussa 2017 olin saanut miltei kaikki kuvitukseni 30-sivuiseen kuvakir-
jaan maalattua, ja olin asennoitunut tekemään kirjan omakustanteena. Kesä-

kuussa minuun otettiin kuitenkin yhteyttä turkulaisesta Kustannusosakeyhtiö 
Sammakkosta. He olivat kiinnostuneita tapaamaan minut ja keskustelemaan 
kirjasta. 

Tämä iloinen käänne toi mukanaan uuden kysymyksen kuvittajan toimin-
taan; millaisia kompromisseja tekijänä olin valmis tekemään, että kirja julkais-
taan? Kustannusmaailma painottaa enemmän kirjalliseen kuin kuvitukselli-
seen puoleen. Halusin pitää kokonaisuuden käsissäni, mikä oli yksi syy, miksi 
halusin kirjoittaa tarinani. 

Usein teksti on olemassa ennen kuvituksia, ja kirjasuunnittelu lähtee käyntiin 
kustantamoissa vasta kun teksti on hyväksytty. Kuitenkin kuvakirjojen kohdalla 
on tärkeää olla antamatta liiaksi painoarvoa pelkästään tekstille, sillä kuva ja 
teksti antavat lukijalle varsin erilaista informaatiota. Kirjan teksti antaa oike-
astaan vain keinoja tulkita kuvan kertomaa tarinaa ja toisinpäin. (Nodelman 
1990, 40.) 

Myös Anja Hatva (1993,50) on samoilla linjoilla, ja mainitsee kuinka välttä-
mättä paras lopputulos ei synny aina niin, että ensin luodaan teksti, jota kuvite-
taan. Oman kirjani kohdalla ensin syntyivätkin mielikuvat tilanteista, joissa ( jo 
visuaalisesti olemassa olevat) Sykkyrämyyrät toimivat, ja joiden pohjalta lähdin 
ideoimaan juonikokonaisuutta. 

Kuvakirjojen kanssa työskennellessä tasapäistäminen esimerkiksi palkkioiden 
suhteen tuntuu nurinkuriselta, sillä kuvituksien tekemiseen kuluu useasti enem-
män aikaa ja useimmilla kustantamoilla kuvittajille jaettavista provisioista on jo 
luovuttu, toisin kuin kirjailijan osalta. 

Tämä osaltaan vaikutti taustalla siihen, että olin asennoitunut pitämään puo- 
liani kustantajan tapaamisessa. Ajattelin, että nyt kuulisin muutosehdotuksia 
omaan kuvalliseen ulosantiini, pahimmassa tapauksessa minua pyydettäisi te- 
kemään kaikki uusiksi, muokata hahmoista lähestyttävämpiä ja samalla kadot-
taa Sykkyrämyyrien ydin. Tekstin kanssa minulla ei ollut vielä niin henkilökoh-
taista suhdetta, niinpä mahdolliset muutosehdotukset eivät ahdistaneet.
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Todellisuudessa kustantajan tapaaminen meni aivan päinvastoin. Kuvitustyy-
liä kehuttiin omaperäiseksi ja visuaaliseen ulosantiin ei haluttu puuttua lain-
kaan. Sen sijaan teksti odotetusti kaipasi työstöä. 

Kuten edellisessä luvussa mainitsin, olin kustantamon näkökulmasta typistä-
nyt kuvallista antia liikaa suhteessa tekstissä tapahtuviin käänteisiin, ja syksyllä 
2017 kuvalisäyksiä oli tullut niin paljon, että 30-sivuisesta kirjasta oli kasvanut 
50-sivun kokonaisuus. 

Kuvittajan näkökulmasta nämä muutokset olivat pelkästään positiivisia ja mi-
nut yllätti kustantajan kyky nähdä tarinani taakse hahmojen maailmaan, niin 
että kehitysehdotukset eivät tuntuneet sellaisilta kompromissilta, mitä etukäteen 
olin pelännyt. En joutunut luopumaan, vaan päinvastoin, avaamaan lisää.

 Luulen, että ennakkoluuloinen asenteeni kustantajan tapaamiseen, ja kuvi-
tusten esittelemiseen pohjatui kirjaproduktion alkuvaiheelle, jolloin sain kritiik-
kiä hahmojani kohtaan esimerkiksi kouluympäristössä. 

Opinnäytteen väliseminaarissa mainitsin etsiväni kohteliasta tapaa pysyä jää-
räpäisenä, sillä aika ajoin hahmojen kehittäminen eteenpäin tuntui loputtomal-
ta valintojen perustelulta. Kaikki eivät ymmärtäneet visuaalisia ratkaisujani ja 
mietin, hakkaanko turhaan päätäni seinään, kun pidän kiinni valinnoistani. 

Tiesin, että mielipiteitä on yhtä monta kuin sanojaakin, ja kaikkia olisi mah-
dotonta ikinä miellyttää, mutta silti ratkaisujen tekeminen ja niissä pitäytymi-
nen tuntui välillä haastavalta. 

Behind the Scenes of Artistic Creativity kirjassa mainitaan kuinka erään luonneh-
dinnan mukaan luovuuden tunnusomaisina piirteinä voidaan pitää periksi-
antamattomuutta, itsepäisyyttä ja tarvetta pyrkiä esteiden yli ja ratkaista niitä 
odottamattomin tavoin (Chemi, Jensen, Borup, Lone 2014, 50). Haluaisinkin 
uskoa, että oma järkähtämättömyyteni Sykkyrämyyrien kohdalla oli merkki 
luovuudesta, eikä vain itsepäisyydestä. 

Sanotaan myös, että luovuus on jonkinlaista mentaalista toimintaa, oivallus, 
joka syntyy ihmisen pään sisällä. Mutta se on harhaanjohtava päätelmä sillä, 

luovuus ei synny pään sisällä itsekseen, vaan henkilön ajatusten ja sosiokulttuu-
risen kontekstin vuorovaikutuksesta. (Csikszentmihalyi 2013, 22.) 

On hyvä muistaa, että toisten ihmisten antama palaute on erittäin tärkeässä 
roolissa luovan työn parissa, vaikka palaute ei aina miellyttäisikään. Koke-
muksen karttuessa oman jääräpäisyyden "äänen" oppii myös tunnistamaan 
paremmin. Näin ollen itsepintainen kiinni pitäminen joistakin ratkaisuista on 
helpompaa perustella itselle ja muille, samalla tavalla kuin toisissa ratkaisuissa 
kehittää ajatusta eteenpäin muiden kommenttien perusteella. 

Tämän takia nykyisin työskentelen työhuoneella, jossa on monta luovan alan 
eri osaajaa, kuten valokuvaajia, tuottajia, liikkuvan kuvan tekijöitä ja animoin-
tiin erikoistuneita graafikoita. Näin ollen saan tarvittaessa kaipaamaani vas-
takaikua uusille ideoilleni, sekä toisinpäin, annan sitä mielelläni myös muille, 
vaikkei ala välttämättä olekaan omaa osaamistani. Koen myös, että tällainen 
eri alojen yhteinen työtila edesauttaa uusien mielenkiintoisten ideoiden ja yh-
teistöiden syntyä.

Edellä mainitsemani kritiikki liittyi pääasiassa siihen, ettei silmättömiä hah-
moja nähty lapsille sopiviksi. Jotkut kokivat etteivät lapset pysty samaistumaan 
hahmoon, jonka naamaa eivät voi nähdä. Tämän kritiikin pohjalta tein suun-
nittelussa täyskäännöksen ja esittelin Sykkyrämyyrän silmien kanssa, ja loppu-
tulos oli todella suloinen. 

Samaan aikaan, vaikka visuaalisesti astuinkin kenties lähemmäksi länsimais-
ta ajatusta sopivasta lastenkirjakuvituksesta, henkisesti en kokenut hahmoja 
enää omikseni. Pitkällisen pohdinnan jälkeen tein päätöksen, että otan vastaan 
mieluummin kritiikin silmittömistä hahmoista, kuin että kuvitan kirjasarjan 
hahmoilla, jotka eivät tunnu omilta. Uskon edelleen, että päätös oli oikea. Tä-
män jälkeen työni eteni huimaa vauhtia eteenpäin muutamassa kuukaudessa. 

Perustelen edelleen päätöstäni esimerkiksi Aasiasta tutulla kuvastolla, siellä 
lapsille koetaan sopivana niin Hayao Miyazakin luomat henkimaailman 
otukset, kuin Pokemonitkin. 
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Vaikka edellä mainitut ovatkin animaatio- eivätkä kirjakuvituksia, toimivat 
ne mielestäni tässä yhteydessä vertailukohtana. Ensinnäkin kaikki niistä suin-
kaan ole suurisilmäisiä ja suloisia ilmestyksiä, ja mikä tärkeintä hahmoilla on 
luonnetta. 

Toiseksi edellämainituissa itseäni viehätti myös ajatus siitä, ettei hahmoja tar-
vitse jakaa mustavalkoisesti hyvään ja pahaan, vaan molemmat puolet löytyvät 
kaikista hahmoista. 

Kolmanneksi hahmot ja tarinat eivät ole puhtaasti suunnattu vain lapsille, 
vaan ne viehättävät nuorempien ohella myös aikuisia. Tätä ajatusta haluan tuo-
da esiin mahdollisissa myöhemmissä kirjoissani.

”I don’t write for children. I write 
— and somebody says, ‘That’s for children!’” 

       -Maurice Sendak

Lisäkuvitusten mukana tuli muutamia toiveita muuttaa muutamien kuvituk-
sien asetelmia, joiden avulla tuotiin päähenkilöä enemmän esiin ja helpotettiin 
lukijan tulkintaa. Esimerkiksi, eräällä aukeamalla ei näkynyt lainkaan Sykky-
rämyyrää, vaikka tekstissä hänen ajatuksensa tulivatkin ilmi. 

Päätimme kustantajan kanssa tuoda hahmon pienenä sivun alalaitaan, jotta 
lapsen olisi helppo yhdistää tuumailut Sykkyrämyyrään. Näiden muutosten 
myötä sain kustantajalta hyväksynnän siirtyä toteuttamaan lopullisia kuvituk-
sia, ja sovimme yhdessä jatkavamme keväällä 2018 tekstin hiomista loppuun. 

Lisäkuvitusten tekeminen oli opettavaista, sillä itse en ollut ymmärtänyt kuin-
ka paljon visuaalisesti olin oikaissut tarinan suhteen. Jälkikäteen alkuperäisiä 
aukeamia tarkasteltuna ymmärrän hyvin, miksi osa kustantamoista ei tarttunut 
kirjaideaani, sillä se tuntui etenevän töksähdellen ja hyppien. 

EKuva 13. 
Esimerkkikuvastoa Hayao Miyazakin animaa-
tioista. Ylärivi: Henkien kätkemä ja Prinsessa 
Mononoke. Alarivi: Naapurini Totoro ja Prin-
sessa Mononoke. 

HKuva 14. 
Sequental Imaging -kurssin aikana luonnoste-
lemani Sykkyrämyyrä silmillä. Hahmossa oli 
myös enemmän pyöreyttä.Vaikka silmillä va-
rusteltu hahmo oli kenties söpömpi ja aikuisten 
mielestä nuorempia lapsia puhuttelevampi, en 
kokenut hahmoa enää omakseni.
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Tarkoitukseni välttää toisintoa kuvassa ja tektissä johti siihen, että kuvituk-
set ja teksti olivat paikoin liian kaukana toisistaan toimiakseen saumattomasti 
yhdessä. Lisäkuvitukset toimivat sidosaineena näiden hyppyjen välillä ja tätä 
kautta sain kuvituksellisen rytmin toimimaan mielestäni paremmin. 

Sain lisäkuvitukset valmiiksi keväällä 2018, ja tämän jälkeen siirryin hi-
omaan tekstiä. Kustantajani oli samaan aikaan Kanadassa, mutta onneksi 
Sammakon muu henkilökunta otti vetovastuuta ja sain tarvittavaa palautetta. 

Kuvituksia tehdessäni olin havahtunut tarinan loppuosan töksähtelevyy-
teen, etenkin toiseksi viimeinen aukeama oikoi mielestäni liikaa, eikä viitannut 
tarpeeksi kirjan alun lähtökohtiin. Sykkyrämyyrän sisäinen dilemma ei ollut 
tarpeeksi läsnä, joten muutin viimeistein aukeamien tekstiä niin, että toin alun 
pohdiskelun takaisin mukaan. Alleviivasin kuinka seikkailuun tempautuminen 
ja aktiivinen fyysinen toimiminen ja uuden ystävyyden löytyminen auttoi Syk-
kyrämyyrää löytämään vastauksia myös oman olemassaolon pohtimiseen. 

Muita tarinan sisäisiä muutoksia en tekstiin enää tehnyt, vaan toukokuus-
sa 2018 keskityimme kustantamon kanssa hiomaan kirjan kielioppia kuntoon. 
Sain huomata kuinka alkeellisella tasolla osaamiseni oli, tekstissä oli korjatta-
vaa niin pienien kuin isojen alkukirjainten osalta, omistuspäätteitä puuttui ja 
repliikkejä seuraavien johtolauseiden paikoissa oli epäjohdonmukaisuuksia.

Koko prosessia tarkasteltaessa opin tässä vaiheessa eniten uutta, sillä aiem-
min tehdessäni vain kuvituksia kirjoihin, en kokenut olevani niin suuresti osa 
kokonaisuutta, sillä kukaan aiempi kustantaja ei ollut keskittynyt kuvituksiin 
samanlaisella pieteetillä, kuin mitä Sammakon kustantajat keskittyivät kieliopin 
ja ilmiasun hiomiseen. Olen tästä erittäin onnellinen, sillä opin valtavasti uutta, 
ja jatkossa osaan tarkastella tekstiä aivan eri kulmasta. Omien virheiden kautta 
esimerkit jäivät hyvin mieleen, ja tulevien kirjojen kanssa niihin osaa kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Alunperin aikatauluksi kirjan valmistumiselle oli kustannussopimuksessa 
määritetty kesäkuun alku. Lopullisesti kirja lähti painoon kuitenkin vasta 17.6. 

2018, sillä kokonaisuus kävi monien silmien läpi tarkistuskierroksen. Alkupe-
räisellä aikataululla tekstiin olisi jäänyt monta harmittavaa epäkohtaa, joten 
aikataulun joustavara oli onni.

Kirja saapui painosta heinäkuun puolivälin tietämillä, ja se onnistui mieles-
täni erinomaisesti. Kirja painettiin Virossa, ja olin etukäteen hieman pelännyt 
lopputuloksen värien toistuvuutta, sillä minulla ei ollut niin hyviä kokemuksia 
kyseisestä painosta aiemmin. 

Valitsin kirjan paperiksi silkkisen, päällystämättömän Munken Puren, sillä se 
oli tuttu aiemmista projekteista, ja luotin sen minimoivan riskiä värien suttui-
sesta toistuvuudesta. 

Perry Nodelman (1990,48) mainitsee myös kirjassaan kuinka “Rouheampi 
paperi kutsuu lukijan koskemaan ja näin ollen kasvattaa intiimiyden tunnetta—“. Yhdyn 
tähän väittämään, ja siitä huolimatta, ettei Munken ollut kovinkaan “rouhea” 
sanan varsinaisessa merkityksessä, se on päällystämätön ja tuntuu siksi sormissa 
miellyttävältä. 

Kansiin halusin vanhanaikaista, orgaanista tuntua, joten siihen valittiin kan-
gasmainen kansipaperi, johon kuitenkin pystyi tulostamaan nelivärikuvituksen. 
Kirjan kokoformaatti tuntui käsissä hyvältä, ja istui myös pienemmän lukijan 
syliin hyvin. 

Olin aiemmin lukenut tarinaani keskeneräisiä ja lopullista versiota lapselleni, 
mutta kun sen pääsi ensimmäistä kertaa testaamaan kunnolla iltasatuna, tuli 
tarinaan ihan erilainen tunnelataus. 

Positiivisena yllätyksenä itselle tässä vaiheessa konkretisoitui, kuinka sopivan 
mittainen tarina oli meidän miltei 5-vuotiaalle kuuntelijalle. Vaikka sivumäärä 
melkein tuplaantui alkuperäisestä, ei tarina tunnu pitkäveteiseltä, vaan aukea-
mat etenevät sulavasti eteenpäin, eikä lukijakaan ehdi kyllästyä tarinaan, ei 
edes toistuvina iltoina. 
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Minä olen Sykkyrämyyrä! ilmestyi painosta heinäkuun puolivälissä, ja kirjakaup-
poihin sitä on tämän luvun kirjoitushetkellä juuri ilmestymässä. Toivon elo-
kuun ja syyskuun aikana törmääväni siihen mahdollisimman monessa kirja-
kaupassa, ja löytävän sieltä tiensä suomalaisiin koteihin. Nähtäväksi jää kuinka 
yleisö löytää kirjan, ja ottaako se sitä omakseen. 

Omassa tuttavapiirissäni lapsikuuntelijat ovat Sykkyrämyyriin suhtautuneet 
ihanan avoimesti, ja juuri niin kuin halusinkin heidän tarinaan ja hahmoihin 
suhtautuvan: mielenkiinnolla.

Kirjani on rakennettu niin, että sitä on mahdollista jatkaa kirjasarjan muo-
dossa. Jätin tietoisesti vastaamatta joihinkin kirjan herättämiin kysymyksiin, 
kuten missä Sykkyrämyyrä asuu, onko hänellä perhettä, tai miten Toukalle käy, 
tuleeko hän takaisin. Samalla pidin huolta, että ensimmäisen kirjan tarinan-
kaari pysyy eheänä, siinä on tarinallisesti alku, keskikohta ja loppu, eli muo-
dostaa selkeän kokonaisuuden, joka on tärkeää etenkin lastenkirjallisuudessa 
(Shulevitz 1985, 32-33). 

Suunnittelin kirjan etu- ja takalehdille yksinkertaisen kartan Sykkyrämyyrän 
maailmasta. Siinä näkyy neidonhiuspuumetsää, Kotipuistokko, puro, marja-

5. Luku
Päätäntö
Tässä luvussa käyn läpi taiteellisen osion valmistumisen jälkeisiä tun-
nelmia. Missä näen itseni kirjoittavana kuvittajana tulevaisuudessa, ja 
millaista tulevaisuutta toivon Sykkyrämyyrille?

pensaita ja sieniä, jotka alleviivaavat vuodenaikaa, sekä tunneli, johon Toukka 
jumiutui. Ajatuksena seuraavien kirjojen kohdalla on muuttaa tämä karttakuvi-
tus vastaamaan jatko-osien vuodenaikoja, ja kuvittaa jonkin olennainen ele-
mentti liittyen uusiin aiheisiin. 

Itse kirjan kuvitukset olen pyrkinyt rakentamaan niin, että ne herättävät ky-
symyksiä, joihin aikuislukijat voivat mielensä mukaan keksiä vastauksia, mikäli 
tarina ei niitä tarjoa. Tässä suhteessa en ole huolissani siitä, että aikuislukija 
tulkitsisi tarinaani tai maailmaani "väärin" kuten 1. luvussa oli puhetta, vaan 
koen ennemminkin rikkautena sen, jos aikuislukija pääsee keksimään sadun 
lukemisen ohella selityksiä lapselle. 

Ajatus kirjasarjasta on jo pitkällä mielessäni, ja kenties nyt kun ensimmäinen 
kirja on ilmestynyt, on aika siirtyä kirjoittamaan seuraavia osia. Juoniaihiot 
minulla on olemassa kahteen seuraavaan kirjaan.

 Tarkoituksenani on tutustuttaa lukijakunta verkkaiseen tahtiin muihinkin 
hahmoihin Sykkyrämyyrän ohella. Tästä syystä etsintäpartio koostuu niin eri-
laisista hahmoista, sillä halusin, että jo ensimmäisestä kirjasta on mahdollista 
havaita hahmoja, joiden persoonasta ja elämästä lukija oppii vasta esimerkiksi 
kolmannessa osassa. Näin ollen tietty tuttuus säilyy läpi sarjan, vaikka olennot 
ovatkin niin toisistaan poikkeavia. 

Sykkyrämyyrien yksi lähtökohta on tarjota lapsille kuvitettu maailma, joka 
rikkoisi jollakin tasolla totuttuja visuaalisia normeja ja käsityksiä siitä, millaisia 
lastenkirjojen hahmojen tulisi olla. 

Siksi erityisen tärkeäksi koin kommentin, joka osui silmiini kirjaani liittyen. 
Kommentissa henkilö oli pahoillaan suomalaisten kuvittajien pelottavasta 
tyylistä, jossa ei olla otettu lapsia huomioon ja jossa pitäisi olla “—hauska, sa-
dunomainen kuvitus, ihana pehmeä värimaailma ja kuvissa paljon yksityiskoh-
tia, joita lasten on kiva etsiä.—”. 

Kommentti alleviivaa hyvin ennakkokäsityksiä siitä, millaista lastenkirjakuvi-
tuksen aikuisen näkemyksen mukaan tulisi lapsen mielestä olla, jotta se ei olisi 
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pelottavaa. Itse olen kommentin kirjoittajan kanssa pitkälti samaa mieltä, ja al-
lekirjoitan nuo luetellut elementit hyväksi lastenkirjan osiksi, en vain näe miksi 
Sykkyrämyyrät eivät istuisi saman luokittelun alle. 

Etenkin runsaiden yksityiskohtien maalaaminen on ollut kantava teema ku-
vituksissani, sillä olen oppinut pienten lasten havaitsevan mieluummin yksityis-
kohtia kuin kokonaisuuksia (Hatva 1993, 120). 

Toivoisinkin lasten löytävän Sykkyrämyyrät aikuisten ennakoluuloista huo-
limatta, sillä yksikään oman lähipiirini lapsista (oma lapseni mukaanlukien) 
ei ole kokenut Sykkyrämyyriä pelottavana. Tässä tulee mainita, että tiedostan 
toki, että he ovat kohdanneet kuvituksiani ja Sykkyrämyyriä jo pidemmällä 
aikajänteellä, verrattuna uuteen lukijakuntaan, joka törmää hahmoihini nyt 
ensimmäistä kertaa kirjakaupan hyllyllä. 

Haluan tähän yhteyteen nostaa vielä Hatvan kirjoittaman mielenkiintoi-
sen huomion tutkimustuloksesta, jossa vertailtiin lasten ja aikuisten reaktioita 
semanttiseen sisältöön: lapset katselivat sekä ikäviä että mukavia kuva-aiheita 
neutraaleja pidempään. Aikuiset taas pyrkivät suuntaamaan katseensa epämiel-
lyttävyyksistä muualle. Tutkijat selittivät tuloksia sillä, että lapsen on selviy-
tyäkseen osattava ottaa huomioon positiivisia ja negatiivisia tunnetiloja. (Hatva 
1993, 121.) 

Lastenkirjakuvituksia lukijana tarkasteltaessa tämä olisi hyvä tiedostaa, evä-
tessä lapsilta jotakin pelottavana tai epäsopivana pitämää kuvitusta. Onko ky-
seessä aikuisen luonnollinen ensireaktio, vai onko kuva oikeasti niin epäsopiva, 
ettei sitä lapselle voi näyttää. 

Kirjan ilmestymisen lisäksi lokakuussa on tulossa näyttely liittyen sen kuvi-
tuksiin. Sykkyrämyyrät -nimeä kantava näyttely järjestetään Kuvittajat ry:n 
ylläpitämässä Galleria Kuvituksessa. Se on Suomen ainoa kuvitustaiteeseen pe-
rehtynyt galleria, jossa järjestetään vuosittain 10 jurytettyä ja kuratoitua näyt-
telyä. Vuosi 2018 on sen ensimmäinen toimintavuosi, ja yhden näyttelyn kesto 
vaihtelee kuukauden molemmin puolin. 

Näyttelyyni olen tuomassa esille originaaleja guassimaalauksia kirjasta ja 
printtejä valmiista kuvituksista, sekä keraamisia patsaita kirjan hahmoista ja 
sen kasvillisuudesta. Näyttelyn avajaiset toimivat samalla pienimuotoisena kir-
jan julkistustilaisuutena.

Tässä vaiheessa, kun ensimmäinen osa on ilmestynyt, käynnistän hiljalleen 
kirjoitustyön seuraavan kirjan osalta. Aion jatkaa samalla linjalla käsitellen eri-
laisia tunteita ja henkilöiden käytösmalleja kirjan tarinoissa. 

Seuraavan osan kantava teema tulee olemaan karhunpalvelus; kiteytyen 
äitien ylisuojelevaisuuteen. Toukka tulee palaamaan Kiitäjänä seuraavassa, ke-
vääseen, tai alkukesään sijoittuvassa osassa. 

Ammatillisesti tarkoitukseni on laajentaa Sykkyrämyyrien maailmaa kirjan 
myötä myös lisensoinnin puolelle. Suunnitelmissa on tehdä tulevaisuudessa ai-
heeseen liittyen kangaskuoseja, tapetteja ja muuta sisutukseen liittyviä tuotteita.

Tarkoituksena on myös katsoa Suomen rajojen ulkopuolelle, ainakin Aasia 
kiinnostaa markkina-alueena, ja uskon hahmojenkin olevan tervetulleita saa-
mani alustavan kiinnostuksen perusteella. Lisäksi ajatuksissa on myös laajentaa 
kuvitusmaailmaa animoinnin puolelle. Mahdollisuuksia Sykkyrämyyrien kans-
sa näen yllin kyllin.

Oma toimenkuvani päätoimisena kuvittajana jatkuu, aion työstää Sykkyrä-
myyriä muiden toimeksiantojen ohella tulevina vuosina ja rakentaa uusia kirjo-
ja, ja siihen liittyviä osasia, pikkuhiljaa, pala kerrallaan. 

Pidemmällä tähtäimellä toivon tietenkin Sykkyrämyyrien vakiinnuttavan 
oman paikkansa suomalaisessa ja länsimaisessa visuaalisessa tarinankerron-
nassa, kiinteänä osana lapsille suunnttua kirjallisuutta. Olen ylpeä jo tähän 
mennessä saavuttamistani virstanpylväistä, hahmoni elävät nyt ainakin yhden 
kirjan sivuilla, eivätkä pölyty pöytälaatikossani. 

Tuleville (lasten)kirjakuvittajille neuvoisin pitämään mielen avoimena ja uu-
sille ilmaisutavoille herkkinä. Lukijakunnan tottumuksia ei muuteta päivässä, 
mutta mikäli kuvittajat pyrkivät ylläpitämään ja kehittämään erilaisia ilmaisu-
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tapoja tämän hetkisten normien lisäksi, näen että meillä on monipuolisempi ja 
rikkaampi tulevaisuus. Kuvittajat ovat selkeästi jo liikkeellä, seuraavaksi huo-
miota tulisi kuluttajien lisäksi kiinnittää kustannusmaailmaan. 

Tähän peräänkuuluttaisin varsinkin isojen kustantamojen vastuuta, nähdä 
kirjaideoita muustakin kuin markkinoinnin näkökulmasta. Onneksi Suomessa 
on tällä hetkellä viriämässä varsin eläväinen pienten kustantamojen ja erityises-
ti aktiivisten kuvittajien muodostamia yhteisöjä. 



7170

Pääasialliset painetut lähteet:

ed. Colomer, Teresa; Kümmerling-Mei-

bauer, Bettina; Silva-Díaz, Cecilia 2010. 

New directions in picturebook research. New 

York: Routledge.

Csikszentmihalyi, Mihaly 2013 (1996). 

Creativity: The Psychology of Discovery and 
Invention. New York: HarperCollins Pub-

lishers.

Hatva, Anja 1993. Kuvittaminen. Helsinki: 

Rakennustieto oy.

Nodelman, Perry 1990 (1988). Words about 
Pictures: The Narrative Art of Children's Picture 
Books. University of Georgia Press. 

Salisbury, Martin 2015 (2004). Illustrating 
Children's Books. Bloomsbury Publishing 

Plc.

Shulevittz, Uri 1997 (1985). Writing with 
pictures: How to Write and Illustrate Children's 

Books. Watson-Guptill Publications.  

Uudistettu painos.

Muut painetut lähteet:

Biddison, Groothus, Partanen, Verweyen, 

Winter 2009. Being somewhere. Omakus-

tanne.

Cotterell, Arthur (toim.) 2005. Mytologia: 
jumalia, sankareita, myyttejä. Bath: Parragon.

Erkintalo, Jenni 2016. Millainen minä? 
Helsinki: Etana edititions.

Kalmari, Sanna; Parisaari, Ulla 2015. 

Leivotaan ihminen. Omakustanne/Rinneko-

ti-Säätiö. 

Kalmari, Sanna; Parisaari, Ulla 2017. 

Ihmetellään kromosomeja. Omakustanne/

Rinnekoti-Säätiö. 

Kozlov, Sergei; Baschmakoff, Natalia 

(suom.) 1989 (1986). Makea porkkanametsä:  

satuja (Kak L'vënok i Čerepaha peli pesnju). 
Porvoo: WSOY.

Saarinen, Sirkka 1990. Suomalais-ugrilaisten 
kansojen folklore. Turku: Turun yliopisto.

Salisbury, Martin; Styles, Morgan 2015 

(2012). Children's Picturebooks: The Art of 
Visual Storytelling. Lontoo: Laurence King 

Publishing Ltd.

Teräs, Mila 2016. Aurinkolinnut. Karisto.

Grimm, Wilhelm; Krohn, Leena (suom.) 

1988. Mili Kultaseni (Dear Mili). Gumme-

rus.

Sähköiset lähteet:

Chemi, Tatiana; Jensen, Julie Borup: 

Hersted, Lone 2014. Behind the Scenes of  
Artistic Creativity: Processes of  Learning, Crea-
ting and Organising. Viitattu 07.02.2017.

Galleria Kuvitus -www-sivut 2018. Ilona 
Partanen: Sykkyrämyyrät. https://kuvittajat.

fi/gallery-exhibitions/ilona-partanen.  

Viitattu 10.08.2018.

Popova, Maria 2012. Grim Colberty Ta-
les: Maurice Sendak’s Last On-Camera Ap-
pearance. https://www.brainpickings.

org/2012/05/09/grim-colberty-ta-

les-maurice-sendak/.  

Viitattu 04.05.2018.

Rock, Michael 1996. Designer as Author. htt-

ps://2x4.org/ideas/22/designer-as-aut-

hor/. Viitattu 30.03. 2017. 

SurveyMonkey -www-sivut 2018. Kysely 
kirjoittavalle lastenkirjakuvittajalle hänen esikois-
teoksestaan ja työprosessiin liittyvistä mahdollisis-
ta kompromisseista. https://fi.surveymonkey.

com/r/YS66JJ3. Viitattu 29.01.2018. 

6. Lähteet



7372

Kirjallisuutta inspiraatioksi:

Beckett, Sandra L. 2013. Crossover Picture-
books. Routledge.

Evans, Janet (toim..) 2015. Challenging and 
Controversial Picturebooks: Creative and Critical 
Responses to Visual Texts. Routledge.

Hellige, Hendrik; Klanten, Robert (toim.) 

Little Big Books: Illustrations for Children's 
Picture Books. Die Gestalten Verlag.

Hänninen, Ville 2017. Kirjan kasvot: Sata 
vuotta suomalaisia kirjankansia. Suomalaisen 

kirjallisuuden seura.

Janosch, 2003. Suuri Panamakirja (Ach, so 
Schön ist Panama). WSOY.

Jansson, Tove 2007 (1960). Kuka lohduttaisi 
Nyytiä? (Vem ska trösta knyttet?). WSOY.

Karjalainen, Tuula 2013. Tove Jansson -Tee 
työtä ja rakasta. Tammi.

Mikkonen, Kai 2011. Kuva ja Sana: kuvan 
ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, ku-
vataiteessa ja ikonoteksteissä. Gaudeamus.

Salisbury, Martin 2007. Play Pen: New 
Children's book Illustration. Lontoo: Lau-

rence King Publishing Ltd.

Weich, John 2014 (2013). Storytelling on 
Steroids. Amsterdam: BIS Publishers.



7574

7. Kuvalähteet:

Kuva 1: 

https://archive.org/details/johamoscom-

meniio00come

Kuva 3: 

Moser, Erwin 1986. Pakkanen puri korppia: 
satuja (Der Rabe im Schnee). WSOY.

Kuva 8, 9: 

Partanen, Ilona 2018. Minä olen Sykkyrä-
myyrä! Turku: Sammakko

Kuva 10: 

Päällä, Jackson, Byron; Jackson, Kathryn 

2006 (1949) Atte Ankka ja hänen ystävänsä. 
(Duck and His Friends) Tammi.

Alla, Partanen, Ilona 2018. Minä olen Syk-
kyrämyyrä! Turku: Sammakko

Kuva 11: 

Kalmari, Sanna; Parisaari, Ulla 2017. 
Ihmetellään kromosomeja. Omakustanne/

Rinnekoti-Säätiö. 

Kuva 12:

Grimm, Wilhelm; Krohn, Leena (suom.) 

1988. Mili Kultaseni (Dear Mili). Gumme-

rus.

Kuva 13: 

Ylärivi, https://www.indiewire.

com/2016/11/spirited-away-returns-to-

theaters-studio-ghibli-hayao-miyazaki-fat-

hom-events-1201746434/

https://vignette.wikia.nocookie.net/too-

nami/images/3/35/Kodama_%28Prin-

cess_Mononoke%29.jpg/revision/lates-

t?cb=20140530223926

Alarivi,

https://www.nytimes.com/2017/10/12/

movies/ranking-studio-ghibli-movies.

html

https://myanimelist.net/featured/919/

Between_Life_and_Death__The_Fo-

rest_Spirit_in_Princess_Mononoke

8. Liitteet:

Liite 1) Kuvakirja, Partanen, Ilona 2018. 

Minä olen Sykkyrämyyrä! Sammakko.



7776






