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I Johdanto  
Opinnäytetyönäni tutkin kuvakirjaa ilmaisu-
muotona. Tutkielma pohjautuu kokemuksiini 
Mustahattumies-runon kuvittajana ja kirjamuo-
toon saattajana. Tutkielmassani huomioni kiin-
nittyy kuvamaailman syntyprosessiin, kuvan ja 
sanan suhteeseen sekä laajemmin kirjamuodon 
mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Tutkielmani 
kautta pyrin osoittamaan kuvakirjan potentiaa-
lin itsenäisenä taidemuotona sekä merkityksen 
aikansa kuvakulttuurin heijastajana. Pyrin myös 
puolustamaan kuvakirjojen asemaa digitalisoitu-
vassa kuvakulttuurissa.

Kuvakirjan potentiaali ilmaisumuotona kiehtoo 
minua, sillä se tuntuu tarjoavan suuremman 
vapauden kuin yksittäisiin kuviin perustuva 
kuvataide. Näen kuvakirjat ilmaisuvoimaisena 
formaattina, joka taipuu moneen ja sallii leikin. 
Kuvakirjoissa minua kiehtoo niiden materiaali-
nen olemus, kerronnan muoto sekä formaatille 
ominainen intiimiys.

Kuvantekijän näkökulmasta kuvakirjojen maail-
ma näyttäytyy ristiriitaisena.  Kirjamuoto on ins-
piroiva, mutta vapauden säilyttäminen sen teossa 
on vaikeaa. Lastenkuvakirjaan, sen sisältöön ja 
muotoon liittyy paljon olettamuksia ja asenteita. 
Kuvantekijänä noiden esiolettamusten tunnista-
minen ei ole itsestään selvää. Tutkielmani kautta 
haluan tulla tietoiseksi noista olettamuksista ja 
tehdä ne näkyviksi. Päättötyöni taiteellista osuut-
ta ohjaa halu tehdä tilaa omalle ilmaisulle kuva-
kirjan alalla.
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Tutkimusasenne

Tutkielmani kannalta merkityksellistä on 
omavaltainen lähtöasetelma. Haluan tehdä ku-
vakirjan, jossa valtani ja vapauteni säilyy mah-
dollisimman suurena.  Taiteellinen tutkimus ei 
tarkoita minulle vain kuvan tekemisen reflek-
tointia kirjalliseen muotoon, vaan lähtökohdan 
luomista sellaiseksi, että pystyn säilyttämään tut-
kivan asenteen läpi kirjan teon. Kuvakirjan alalla 
kuvatunlaiset vapaat lähtökohdat ovat poikkeuk-
selliset. Valitsin kuvakirjan tekstiksi sellaisen, 
joka puhuttelee minua, mutta istuu huonosti 
suomalaiseen kuvakirjatraditioon. Kuvajälkeni 
muotoutumisesta, sen miellyttävyydestä ja sopi-
vuudesta vastaan vain itselleni.

Tutkielmani kautta kysyn, minkälaiseksi muo-
toutuu kuvakirjan tekoprosessi näistä lähtökoh-
dista? Minkälaiseksi muodostuu kuvamaailma 
ja suhde kuvan ja sanan välille?  Kysynkin 
siis minkälaiseksi muodostuu kuvakirja, jota 
tehdessä tietoisesti en suostu ”annettuun”. 
Asennoitumistani tutkimuksen lähtötilaan kuvaa 
ote teoksesta Otsikko uusiksi, Taiteellisen tutki-
muksen suuntaviivat (Hannula, Suoranta, Vaden 
2003, 70):

”Kriittinen hermeneutiikka aloittaa siitä mikä on 
tässä ja nyt. Ensin kuunnellaan perinteistä tul-
kintaa, sitä, miten asiat ikään kuin ”itsestään” 
esittävät itsensä. Toiseksi epäillään perinteistä 
tulkintaa, sen hyvyyttä, kohdallisuutta, sattu-
vuutta. Asioiden ja ilmiöiden itsestään selvyys, 
niiden oletetut merkitykset kyseenalaistetaan. 
Uutta tulkintaa rakennetaan arvostelemalla.” 

Mustahattumies- kuvakirjaa tehdessä kieltäydyn 
siis kaupallisuuden vaateiden, kohderyhmien tai 
yleisen miellyttävyyden ja sopivuuden ajattele-
misesta. Mitä kuvakirjasta sitten tulee? En tiedä.  
Kuten edellä mainittu teos asian ilmaisee;

”Taiteellisessa tutkimuksessa tapahtuvan 
kohtaamisen täytyy olla aina hieman häily-
vää, olemusta ja paikantumista hätyyttelevää. 
Häilyvyys on tutkimuksessa kuin tutkimuksessa 
luonnollista ja kuuluu itse tutkimusprosessiin. 
Vaikka lopputulos on tuntematon, sen asenteen 
ja tavan, jolla tutkimusta tehdään, ei tarvitse 
olla epäselvä.” (emt. 49)

Taiteelliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan 
tutkimukseni tarkentuu omaan kokemukseeni. 
Kokemukseni Mustahattumies-kirjan tekijänä 
ovat ainutkertaisia. Tutkijana olen osa tutki-
muskohdettani. Kuvakirjan teon kautta pyrin 
löytämään ja tekemään näkyväksi ”annettuja” 
käsityksiä kuvakirjasta sekä kyseenalaistamaan 
niitä. Uskon, että omat käsitykseni heijastavat 
yleisiä käsityksiä. Tie yleiselle tasolle vie siis 
oman etsintäni kautta. Otsikko uusiksi -teoksen 
kirjoittajat kuvaavat taiteellisen tutkimuksen yh-
deksi tarjolla olevista välineistä, jolla hahmottaa 
missä ja miten olemme suhteessa itseemme ja 
ympäristöön (emt. 14). 

Tutkimukseni on keskustelua, jota käyn kuvieni 
kanssa, sekä pyrkimystä avata se muille luet-
tavaksi. Keskustelun luonne on ”häilyvä”, sen 
tarkoituksena ei ole niinkään etsiä vastauksia, 
vaan pikemminkin tuoda esille jotakin formaatin 
omimmasta luonteesta. Pyrin avaamaan kuvieni 
takana olevaa ajatustyötä kirjoittamalla kuvista, 
eli kuvaamaan runon säkeiden ympärille kuvitte-
lemaani maailmaa. Toisin sanoen sitä, mitä runo 
minussa herättää ja mitä pyrin kuvillani ilmaise-
maan. 

Tutkielmassani on mahdollista nähdä muistelu-
työn piirteitä, erona on vain, että muistelu viittaa 
johonkin menneeseen. Minulle kirjoittaminen 
tarkoittaa kuvanteon aktiivista auki purkamista, 
jolla on vaikutusta myös kuvien syntyyn. Kuten 
Hannula, Suoranta ja Vaden (2003) asian ilmai-



8

sevat: Taiteellinen tutkimus on osa kohdettaan ja 
muuttaa sitä (emt. 32). Aineistona toimivat omat 
kokemukseni kuvanteosta, työskentelyajan muis-
tiinpanot sekä valmiit kuvat.

Tutkielmani tekoa ohjaa halu laajentaa ja tarkas-
tella omaa ilmaisua sekä tulla tietoiseksi kuva-
kirjoja muovaavista tekijöistä, niin yleisellä kuin 
yksityiselläkin tasolla. Kysymykset omasta posi-
tiosta jakavat tutkimuksen kahteen; oman kuva-
jälkeni luomistyöhön ja avaamiseen sekä valmiin 
kuvakirjan paikantamiseen osana kuvakirjan 
kenttää.  Paikantamisen tarpeen selittää halu kat-
soa kuvakirjanalaa omaa kuvallista työskentelyä 
laajemmin, sillä toimin myös kuvittamisen ja 
kuvakirjan opettajana. 

 Tausta

Minulla on taustalla kokemus yhden kuvakir-
jan teosta. Ensimmäinen kuvakirja jonka tein, 
oli nimeltään Hei Hommiin! Kirja ilmestyi 
Kariston kustantamana vuonna 2011. Tein kir-
jan yhteistyössä runoilija Ismo Puhakan kanssa. 
Hei Hommiin! oli pitkälti kustannustoimittajan 
muotoilema kokonaisuus, sillä hän rajasi aihe-
maailman.  Työskentely kustannustoimittajan, 
runoilijan ja minun välillä sujui hyvin, joskin 
etäällä toisistamme. Kustannustoimittaja keskit-
tyi työstämään runoja runoilijan kanssa, joten 
sain paljon vapautta kuvieni suhteen. Tosin 
en saanut niistä erityisemmin palautettakaan. 
Suurimmaksi osaksi runot tulivat minulle val-
miina ja dialogi runoilijan kanssa oli vähäistä. 
Asetelma lienee tyypillinen kustannusmaailmas-
sa. Vaikka sainkin työskennellä kenenkään puut-
tumatta kuviini, esikoisen työstämistä leimasi 
epävarmuus. Mietin usein onko kuvajälkeni liian 
outoa. Pelkäsin myös menettäväni työn.  Näin 
jälkikäteen ajatellen kuvajäljestä näkyy tuo pelko 
ja tietty riskittömyys. 

Kuvakirjaa tehdessä kuvantekoni tuntui tulevan 
ohjatuksi. Tämän tuntemuksen taustalta hahmo-
tan sekä sisäisiä, että ulkopuolisia tekijöitä. Itseni 
ulkopuolisilla syillä tarkoitan kustannustoimit-
tajan tapaa ohjata prosessia, mikä väistämättä 
vaikutti lopputulokseen. Sisäisillä syillä tarkoitan 
kuvamaailmaa ohjaavia tekijöitä, esimerkiksi 
suomalaisen kuvakirjatradition vaikutusta sekä 
pohdintojani siitä mikä on hyväksyttyä alalla. 
Kuvantekoani ohjasi lastenkirjoille tyypillinen 
kuvasto sekä omaksumani käsitykset kuvakirjas-
ta. Kysymykset, joita kysyn tässä tutkielmassa, 
heräsivät siis jo esikoiskirjaa työstäessä.

1.
Paula Ahola
kansi teoksesta Hei Hommiin!
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Mustahattumies

Kuvakirja ei päästänyt minua otteestaan, 
vaan päätin palata sen tekoon opinnäytetyö-
ni aiheena.  Tekstiksi valikoitui runo nimeltä 
Mustahattumies, joka kuten esikoisenkin teksti, 
on Ismo Puhakan käsialaa.  Runon tunnelma 
on kummallinen ja latautunut. Sen päähenkilö 
on mustahattuinen mies, jota kukaan ei tunne.  
Tunnistan runosta pelon ja ilon leikin jonka 
väliin joutuu, kun kohtaa jotain vierasta. Runo 
on kuin kahden lapsen dialogia, arvuuttelua siitä 
kuka tuo outo hahmo on. ”Mistä lie tullut, noi-
ne huopahattuineen?” Runossa on minulle tuttu 
sävy; maailma, jossa olen monesti käynyt, lempi-
leikki. Siihen oli helppo tarttua.

Tuleva kuvakirja sisältää hyvin vähän teks-
tiä, runo on vain kuuden säkeen mittainen. 
Suomalaisessa traditiossa yhteen runoon pohjau-
tuva suurikokoinen kuvakirja on epätyypillinen.  
Suurena innoittajana kirjalle on toiminut rans-
kalaisen kuvittajan Tomi Ungererin kuvakirjak-
lassikko The Three Robbers (1961), joka on yhteen 
runoon perustuva kertomus kolmesta rosvosta. 
Sekä kuvitukseltaan että tekstiltään The Three 
Robbers on hyvin pelkistetty. Tunnelmaltaan 
kirja on samanlainen kuin Mustahattumies, sillä 
se on arvoituksellinen ja hieman pelottava.

Sen jälkeen kun mieleeni juolahti tehdä ku-
vakirja Mustahattumiehestä, oli vaikea tarttua 
enää muihin teksteihin. Mielessäni alkoi pyöriä 
tulevan kirjan kuvamaailma. Päästäkseni käsiksi 
tekstiin, päätin tehdä sen salaa. Kariston kustan-
nustoimittaja ehdotti meille kulkuväline-aiheista 
kirjaa mutta päätin antaa sen vielä odottaa. Jotta 
vapauteni säilyisi mahdollisimman suurena, tar-
tuin siis Mustahattumieheen ilman kustantajaa 
tai kustannussopimusta, vain runoilijan löyhä 
suostumus takanani.

 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen johdannossa kuvaan yleisluon-
teisesti sen aihepiiriä sekä avaan taiteellisen 
osuuden lähtökohtaa ja tutkimusasennettani. 
Toisessa osassa pohdin tutkielman kannalta 
olennaisia käsitteitä sekä esittelen käyttämääni 
tutkimuskirjallisuutta. Kolmannessa osassa ku-
vailen Mustahattumies- kuvakirjan työvaiheita 
sekä pohdin kuvamaailman syntymistä runon 
pohjalta. Neljännessä osassa tarkastelen kuinka 
kuvakirjat heijastavat aikaansa ja toimivat sekä 
taidekasvatuksen välineinä että kulttuurihis-
toriallisina dokumentteina. Pohdin lapsen ja 
kuvakirjan suhdetta sekä pyrin paikantamaan 
Mustahattumies-kirjan kuvakirjojen jatkumossa. 
Tutkimuksen päätelmissä kokoan yhteen synty-
neet havainnot.

Taiteellisen osion, Mustahattumies-kuvakirjan 
kuvat esittelen tekstiosuuden jälkeen. 
Mustahattumies ei siis ole vielä itsenäinen kuva-
kirja vaan löytyy näiden samojen kansien sisältä. 
En halua väheksyä kuvakirjan kokemusta, syy sa-
moihin kansiin liittyy kustannuksiin sekä siihen 
että haaveilen kirjalle vielä löytyvän kustantajan.
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II Käsitteet ja 
kirjallisuus

2.1 Mikä kuvakirja?

Halu luoda mahdollisimman vapaat lähtökoh-
dat kuvakirjan tekoon yhdistettynä tutkimuk-
selliseen kirjoitustyöhön sai minut pohtimaan 
alan vallitsevia käsitteitä. Tutkielmani kannalta 
avainasemassa ovat käsitteet lastenkirja ja ku-
vitus. Tutkimustyön lähtötilassa nuo käsitteet 
tuntuivat rajaavaan jotain tärkeää pois, näistä 
syistä päädyin kyseenalaistamaan ne ja etsimään 
sopivampia sanoja.

kuvitus
Sanaa kuvitus on vaikea määritellä. Sen alue on 
laaja ja kattaa kuvien kirjon kuvakirjojen kuvista 
kaupalliseen kuvastoon ja aina teknisiin havain-
nekuviin saakka.  Artikkelissaan Informatiivinen 
kuva ja kuvallinen informaatio Jaana Niemelä 
(2003, 54) määrittelee kuvituksen kuvaksi, joka 
ei synny itsenäisistä lähtökohdista kuten kuva-
taide, vaan jolla on ulkoa annettu funktio, ”jokin 
aivan tietty viesti” välitettävänään. 

Runoa kuvittaessa minun on vaikea samaistua 
ajatukseen, että runo antaisi minulle tietyn vies-
tin välitettäväksi. Enemmänkin koen että runo ja 
kuva muodostavat jotakin yhdessä.  Minulle sana 
kuvitus kaikuu tekstin ylivaltaa. Oma mielen-
kiintoni on ennemmin kuvataiteen puolella kuin 
kaupallisessa tai informatiivisessa kuvastossa. 
Kuvituksen sijaan siirryn käyttämään sanaa ku-
vakirja, sillä se ei rajaa sisältöä, vaan kuvaa vain 
muotoa.

Muodon nostaminen etusijalle on mielestä-
ni oikeutettua sen ainutlaatuisuuden vuoksi: 
Kuvakirjat yhdistävät kuva- ja sanataiteen oma-
laatuiseksi kerronnanmuodoksi. Kuvakirjojen 
kuvat ja yksittäiset taidekuvat poikkeavat toi-
sistaan. Kuvakirjoissa kyseessä on kuvien sar-
ja, jossa kuvat esitetään yksittäin, aukeamina. 
Tällainen kerronnanmuoto, aukeamien jatkumo, 
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toteutuu vain kuvakirjoissa ja on keskeinen syy 
omalle kiinnostukselleni kuvakirjoja kohtaan. 

Jos diskurssin siirtäminen omassa tutkielmas-
sani kuvittamisesta kuvakirjoihin tuntuu oi-
keutetulta, voi samanlaista nähdä tapahtuneen 
myös kansainvälisessä kuvakirjatutkimuksessa.  
Teoksessaan Play Pen, New Children`s Book 
Illustration (2007) brittiläinen kuvittaja ja kuva-
kirjan tutkija Martin Salisbury puhuu vielä tiu-
kasti kuvittamisesta (”illustration”). Salisburyn 
tuoreimmassa teoksessa Children`s Picturebooks, 
The art of visual storytelling (2012) diskurssi 
on jo selkeästi kuvakirjassa (”picturebook”).  
Luennollaan Helsingin kaupungin talolla (28.11. 
2014), Salisbury totesi alan murroksen vuoksi 
olevan mahdollista, ettei sopivaa käsitteistöä ole 
vielä löytynyt.

kuvakirja
Päädyin käyttämään tutkielmassani yleisluon-
teista käsitettä kuvakirja, jotta samaa sanaa 
voisi käyttää mahdollisimman monissa tilan-
teissa. Kuvakirja terminä on sisällön suhteen 
neutraalimpi kuin lastenkirja mutta kuitenkin 
ongelmallinen, sillä sen voidaan katsoa tarkoit-
tavan kaikkia kirjoja, joissa on kuvia. Ongelma 
piilee siis termin laajuudessa. Kuvakirjalla voi-
daan tarkoittaa yksittäistä taitelijakirjaa, pienen 
painoksen marginaalikirjoja tai kaupallisista 
lähtökohdista tuotettua massatuotantoa. Oma 
mielenkiintoni on kuvakirjoissa, jotka sijoittuvat 
marginaaliin; kuvakirjoissa, jotka tutkivat kuval-
lisen kerronnan ja kirjamuodon mahdollisuuksia 
sekä kuvakirjoissa, jotka kenties rikkovat sovin-
naisuutta ja totuttuja  ikä- ja genreluokituksia.   

Kuvakirja -termin etuna on myös se, että se ei 
rajaa ikäluokkia samalla tavoin kuin vakiintu-
neemmat termit lastenkuvakirja tai lastenkirja. 

Nykykuvakirjoja voi olla vaikea luokitella sel-
keästi osaksi lasten- tai aikuisten kirjallisuutta.  
Kuvakirjojen aiheet ja kuvasto voivat olla lähem-
pänä kuvataidetta kuin vallitsevaa lastenkult-
tuurin kuvastoa. Suomessa kuvakirjat mielletään 
pääosin osaksi lastenkulttuuria. Monissa muissa 
maissa kuvakirjat ovat vapaita näistä rajoista. 
Mielestäni kuvakirjaformaatti taipuu hyvin niin 
lasten kuin aikuisten teoksiin. Kiehtovimmillaan 
sama teos puhuttelee iästä piittaamatta. Miksi 
lapsi ja aikuinen eivät voisi nauttia samanlaisesta 
kuvastosta? 

Kysymys kuvakirjasta ja ikäluokituksista läpäi-
see koko tutkielmani ja nousee erityisesti esille 
historia-, sisältö- ja muotokysymysten kohdalla. 
Ikäluokituskysymyksillä tarkoitan pohdintaa siitä 
kenelle kuvakirja on tehty. Kysymys on osittain 
keinotekoinen ja tuntuukin nousevan enemmän 
kaupallisuuden tarpeesta kuin tekijöiden tavoit-
teista.  

Yleisesti kuvakirja käsitetään painotuotteeksi. 
Mielestäni monistettavuus tuo mukanaan sekä 
mahdollisuuksia että rajoitteita. Toisaalta kaupal-
lisuus asettaa vaatimuksia, toisaalta monistetta-
vuus mahdollistaa taidelaitoksia laajemman ylei-
sön: Vaikka tekijän ja katsojan välissä on yleensä 
useita käsiä (kustannustoimittajat, kirjakauppiaat 
ja lastenkirjojen osalta valitsijan asemassa olevat 
vanhemmat), kuvakirjan on mahdollista kulkeu-
tua myös sellaisiin käsiin, jotka eivät ole tekemi-
sissä taiteen tai taideinstituutioiden kanssa. 
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2.2 Tutkimuskirjallisuus 

Aloittaessani tutkielman tekoa havaitsin, että 
suurin osa kuvakirjan teoriasta keskittyy käsitte-
lemään kuvan ja sanan suhdetta. Kaipaamaani 
kuvakirjaa taidemuotona painottavaa teoriaa oli 
etsittävä kauempaa. Tutkielmani keskeisimmiksi 
teoreetikoiksi nousivat brittiläinen kuvittaja ja 
professori Martin Salisbury sekä lastenkirjalli-
suuden professori Morag Styles Cambridgen 
yliopistosta. Salisbury johtaa lastenkirjojen ku-
vittamisen maisteriohjelmaa Anglia Ruskinin 
yliopistossa Englannissa.  Salisburyn  ja Stylesin 
teos Children`s Picturebooks, The art of visual sto-
rytelling (2012) toimiikin avainteoksena tutkiel-
maani kirjoittaessa. Kyseinen teos käsittelee ku-
vakirjaa laajasti mm. historian, lasten, kuvan ja 
sanan suhteen, tekijöiden, kuvanteon tekniikoi-
den ja kaupallisuuden näkökulmista. Kuvakirjan 
luonnetta avasi myös Helsingin yliopistossa 
toimivan tutkija Sirke Happosen väitöskirja 
Vilijonkka ikkunassa (2007). Molemmat tutkijat 
näkevät kuvakirjan itsenäisenä taidemuotona, 
selkeästi erillisenä muista kuvituksen aloista. 

Kuvakirjan olemusta hahmottaakseni ja saadak-
seni näkemyksiä valitsemieni näkökulmien suun-
nasta, tutustuin useisiin kuvakirjaa käsitteleviin 
teoksiin. Maria Nikolajevan teos How picture-
books work( 2006) sekä eri kirjoittajien artikke-
leista koottu Kuvittaen- Käyttökuvan muotoja, 
merkityksiä ja mahdollisuuksia, avasivat(2003) 
sekä kuvan ja sanan että lapsen ja kuvakirjan vä-
listä suhdetta. 

Historiaosuuteen olen käyttänyt lähteinäni pää-
osin eurooppalaisia ja angloamerikkalaisia lähtei-
tä aiheen laajuuden vuoksi. Pidän sitä perustel-
tuna koska olemme olleet kyseisten kulttuurien 
vaikutuksille alaisia. Uskon myös, että suomalai-
seen kuvakirjantraditioon on vaikuttanut venä-
läisten lastenkirjojen kuvamaailma, jota sivuan 
muutamien esimerkkien osalta. Tutkielmani 

sisältää myös kuvia useista kuvakirjoista, jotka 
ovat toimineet minulle innoittajina.
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III Runosta 
kuvakirjaksi Mustahattumies

Tuo tyyppi ja sen outo huopahattu alkaa 
huolestuttaa, ei hämärässä oikein erota sen 
kasvojakaan.

Mistä se lie tullut noine huopahattuineen ja 
miten selittyy sen liikkumattomuus, kuin oudon 
esineen.

Vaan kenpä mahtaa tietää mitä kummaa mus-
tahattu sisältää, sen sisään mahtuu muutakin 
kuin mustahattumiehenpää. 

Moinen hattu on vain kuori, sen sisällä on tuli-
vuori. Tai kenties hän on tehnyt sinne puutar-
han ja perennapenkin.

Entä jos mies luonnoltansa onkin tosi tuhma 
ilkeä, tai jos ottaa hatun päästä pois ja alkaa 
itkeä.

Entä jos se nousee tuoliltaan ja alkaa tans-
simaan, oisko meillä tarjota sille kupponen 
simaa.

Höpö höpö höpö höpö höpsis höpinää

                                 

                                 Ismo Puhakka
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3.1 Mustahattumiehen 
työvaiheet

Kuvakirjan kokemus rakentuu paitsi kuvista, 
kerronnasta ja tunnelmasta, myös materiaalisista 
seikoista, kuten koosta ja muodosta, paperista ja 
painojäljestä. Mustahattumies-kirjan muodoksi 
valitsin perinteisen suorakulmion muodon. Vielä 
en tiedä kirjan lopullista kokoa, mutta haaveilen 
suurikokoisesta kirjasta.

Kuvakirjan tekoprosessiin sisältyy vain sil-
le ominaisia, kirjamuotoon liittyviä piirteitä. 
Opinnäytetyöni taiteellisessa osuudessa keski-
tyn vain Mustahattumies-kirjan sisäaukeamiin. 
Rajaan siis ulkopuolelle kansien, esilehtien ja 
tittelisivujen suunnittelun. Pidän rajausta oikeu-
tettuna sillä sisäaukeamilla tapahtuu kerronnan 
kannalta kaikki olennainen ja tutkielmani kan-
nalta merkityksellinen.

Kuvakirjan kuvia tehdessä on oltava kaiken ai-
kaa tietoinen tulevan kirjan koosta ja muodosta. 
Kuvat on sommiteltava mielessään aukeamien 
muotoisille näyttämöille. Aukeamien keski-
kohdassa on näyttämöiden sokea piste, jonne 
sidontatekniikasta riippuen ei ole mahdollista 
sijoittaa mitään merkittävää. Kuvia tehdessä on 
huomioitava myös tekstille jäävä tila. Aukeamien 
sommittelu ei ole siis täysin vapaata, mutta antaa 
silti tekijälle paljon ilmaisullista liikkumavaraa.

Kuvakäsikirjoitus
Aloitin kirjan teon jakamalla säkeet aukeamil-
le tekemällä kuvakäsikirjoituksen. Kuvakirjan 
sivumäärän tulee painoteknisistä syistä olla 
kahdeksalle jaollinen. Koska tekstiä oli vähän, 
Mustahattumies-kirjan sivumäärä tulisi olemaan 
pienin mahdollinen eli 24 sivua. Tämä tarkoit-
taa, että käytettävänäni oli yksitoista aukeamaa. 

Työnäni oli siis yksitoista koko aukeaman kuvaa, 
joissa kuljettaa tarina.

 Tekstin jakaminen osoittautui vaikeaksi. Tulin 
siihen tulokseen että runo on liian lyhyt, jotta 
saisin riittävän sivumäärän täytetyksi. Pyysinkin 
runoilija Puhakkaa kirjoittamaan lisää säkeitä. 
Hän vastasi että teksti tuntuu jo hieman vanhalta 
eikä hän koe tarvetta palata sen pariin. Nähtyään 
ensimmäiset kuvat hän kuitenkin muutti miel-
tään. Hän kysyi haluanko säkeisiin jonkun tietyn 
aiheen, joka houkuttelisi kuvantekoon. Vastasin 
että vaikkapa tulivuori ja ruusutarha. Sain säkeet 
tekstiviestillä hetken kuluttua. 

Kirjan edistyessä tarkastelin valmiita aukeamia 
rinnakkain sekä palasin useita kertoja kuvakä-
sikirjoituksen ääreen, jotta näkisin aukeamien 
rytmin. Pyrkimyksenäni oli pitää huoli, etten 
sijoita kuvamassaa aina samalle puolen aukea-
maa tai toista sommitelmaa aukeamalta toiselle, 
ellei se ole tietoista ja tarkoituksenmukaista. 
Monotonisten sommitelmien välttämiseksi tein 
kuvakäsikirjoituksen viidesti ennen lopullisen 
muotoutumista. Viimeisen version teimme yh-
dessä runoilijan kanssa.

Toinen syy kuvakäsikirjoituksen tekoon on tie-
toisuus sivunkäännön draamasta. Tässä kohtaa 
yksittäisten kuvien ja kuvakirjan kuvien teko 
eroaa.  Kuvakirjan luonne piilee sivunkäännön 
mahdollistamassa aika- ja tilakokemuksessa. 
Sivunkääntö luo ja kontrolloi rytmiä sekä mah-
dollistaa yllätykset eri tavoin kuin yksittäinen 
kuva. Artikkelissaan Monenlaisia kuvia Riitta 
Brusila (2003,10) pohtii kiinnostavalla tavalla 
kuvan ja sanan erilaista luonnetta. Brusila pai-
kantaa kuvan ikuiseen preesensiin. Kuva voi vain 
ehdottaa jotakin tapahtuvaksi.  Brusila näkee 
tämän vastakohtana tekstille, joka etenee lineaa-
risesti.  Kuvan temporaalisuus luodaan kuvien 
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sarjalla tai jatkumolla, joka ehdottaa jotakin 
tapahtuneeksi kuvien välissä.  Sivunkäännön 
mahdollistaman aikasiirtymän vuoksi olennaista 
on pohtia mitä kohtauksen tapahtumien kulusta 
näyttää ja mikä voi jäädä tapahtuvaksi kuvien 
väliin.

Tekniikka
Rinnakkain kuvakäsikirjoituksen kanssa työstin 
myös ensimmäistä aukeamaa.  Kirjan ensimmäi-
nen kuva syntyi hitaasti sillä sitä tehdessä hain 
sekä uutta kuvajälkeä että tekniikkaa. Kuvat 
muotoutuivat kollaasin ja piirroksen yhdistel-
mäksi - sekatekniikalla toteutetuiksi. Käytin 
kuvien teossa erilaisia piirtimiä (tussit, puu-
värit, lyijykynä) sekä kirjaa varten keräämääni 
kollaasimateriaalia (vanhoja lehtiä ja kirjoja). 
Tekniikkana Kollaasi  on leikinomaista ja sopi 
tavoittelemaani absurdiin ja hieman hajanaiseen 
tunnelmaan.

Käytin Fotoshop-kuvakäsittelyohjelmaa kuvien 
viimeistelyyn ja kokoamiseen. Valmiit kuvat 
saattavat olla kahden tai useamman kuvan yhdis-
telmiä. Halusin käyttää kuvankäsittelyohjelmaa 
niin, ettei sitä näe. Toisin sanoen kuvankäsittely 
ohjelmat ovat vain väline, pyrin käsintehdyn 

näköiseen kuvajälkeen. Tietoisuus mahdolli-
suudesta muokata ja korjata kuvia jälkikäteen 
kuvankäsittelyn keinoin kuitenkin rentoutti 
työskentelyäni.

Halusin tietoisesti säästää kuvissani mahdollisim-
man paljon materiaalien tuntua esim. leikattujen 
palojen saumat saavat näkyä, kuten myös kumin 
jäljet. Minua viehättää tietty kömpelyys ja ha-
paroinnin jäljet, joita en tahtonut myöhemmin 
poistaa tai peittää.Innoitusta luonnosmaiseen 
kuvajälkeen olen saanut erityisesti kahden kuvit-
tajan, Joanna Concejon ja Beatrice Alemagnan 
kuvajäljistä.

Valmiiden kuvien käyttö sai minut varpailleen 
tekijänoikeuslainsäädännön vuoksi.  Koska käy-
tän ihmisten kasvokuvia, myös tunnistettavuus 
huolestuttaa. Pyrin siihen että jokainen kirjan 
hahmoista on tunnistamaton. Jokainen valoku-
vapohjainen hahmo sai vähintään uudet silmät, 
suurin osa myös muuta kuten hiukset, viikset tai 
vaatteet.

Osa hahmoista on venäjänkielisestä teoksesta, 
joka käsittelee petroskoilaisia kulttuurimiehiä 
sadan vuoden takaa. Kyseinen kirja löytyi kirjas-
ton kierrätyshyllystä. Siinä esiintyvien ihmisten 

2.
Beatrice Alemagna
kuvitus teoksesta Un Leone a Parigi
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valokuvia on satoja ja ne ovat noin postimerkin 
kokoisia. Valitsin kuvista muutamia ja käytin 
niitä kuvakirjassa. Yllätyksekseni yksi käyttämäni 
kulttuurimiehen kuva tuli minua myöhemmin 
vastaan facebookissa. Hän oli tunnettu karjalai-
nen säveltäjä. Tapaus sai minut varovaiseksi hah-
mojen käytön suhteen.

Mitä pidemmälle kirja eteni, sitä enemmän ha-
lusin piirtää itse hahmoni. Piirtäminen tuntui 
lopulta sekä helpommalta että turvallisemmalta. 
Yllätyksekseni huomasin, että kollaasin tekemi-
nen on paljon piirtämistä hitaampaa. 

Työskentelytavoista
Useimmiten minulla oli selkeä kuvallinen idea, 
jonka mukaan piirsin aukeaman valmiiksi ja 
etsin siihen sopivat hahmot ja palat. Toisinaan 
kuva lähti liikkeelle täysin ilman suunnitelmaa, 
enkä tiennyt lainkaan millainen sommitelma 
kuvaan tulee kun tartuin kynään ja paperin pa-
loihin.  Intuitiivinen kuvantekotapa on minulle 
uutta ja osoittautui nautinnolliseksi.  

Aloin kutsua työskentelytapaani tuhoamisen 
metodiksi. Usein lähdin liikkeelle selkeästä 
kuvallisesta ideasta. Idean muuttuessa kuvaksi 
työskentelin usein varovaisesti joka johti jäykis-
tyneeseen jälkeen. Tästä tuohtuneena ”tuhosin” 
työn.   Vapauttava tuhoaminen vei useimmiten 
työtä eteenpäin, toisinaan kuva vain tuhoutui. 
Kuvia tehdessä pidin tärkeänä uskallusta kokei-
luihin. Yritys onnistui vaihtelevin menestyksin, 
mutta yhä useammin huomasin luopuvani luon-
noksista.

Kuvajälkeni on aiemmin ollut hallittua. 
Kuvalliset ideani ovat olleet pitkälti suunniteltuja 
ennen kuin olen tarttunut piirtimiin.  Uuden 
metodin vuoksi kuvajälkeni tuntui elävän ja 
muuntuvan kirjan myötä. Tässä projektissa pää-
tin antaa sen tapahtua, sillä halusin pitää kiinni 

tutkimuksellisesta otteesta. Päätin siirtyä seu-
raamanaan ”sivusta” kuvajälkeni muuttumista. 
Kuvallisen etsinnän prosessi on nähtävissä esi-
merkiksi hahmoissa, joita kirjassa on toteutettu 
useilla tekniikoilla. 

Lopputyöni kuvallista ja kirjallista osuutta työs-
tin vuoden 2014 alusta vuoden 2015 alkukuu-
kausiin.   Jouduin useita kertoja keskeyttämään 
tutkielman teon työkiireiden vuoksi. Pitkästä 
aikavälistä tuntuu olleen sekä hyötyä että haittaa. 
Toisaalta kuvaideat kypsyivät ilman kiirettä, toi-
saalta kuvamaailma tuntui ajoittain vanhenevan 
ja menettävän kiinnostavuutensa. Minulle ideaa-
lia olisi työskennellä tiivis ajanjakso intensiivises-
ti kuvakirjakokonaisuuden parissa.

3.
Jonna Concejo
Kuvitus teoksesta I cigni selvatici
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3.2 Sanoista kuviksi

Mustahattumies-runo antaa kuvantekijälleen 
paljon vapautta.  Runo on lyhyt ja sijoittuu 
todellisuuteen vain löyhästi. Se ei kuvaa miljöö-
tä, aikaa, tilannetta tai muita ihmisiä. Kuvailu 
kohdistuu ainoastaan mustahattumieheen, eikä 
siitäkään sanota mitään varmaa. Runo ei kerro 
päähenkilöstään muuta, kuin että sillä on musta 
huopahattu ja että henkilö vaikuttaa oudon liik-
kumattomalta.  Runossa ei myöskään kerronnal-
lisesti tapahdu juuri mitään. Se ei sisällä juonta.  
Runo rakentuu arvuuttelulle, ehdotuksille.

Runon tunnelma innoitti minua kuvittele-
maan maailmaa mustahattumiehen ympärille. 
Aukeamat ovat kuin ikkunoita, joissa näytän 
kohtauksia tästä maailmasta. Rakentamani 
maailma on kummallisten hahmojen, kasvien ja 
puiden maailma. Se on musta ja vaalean vihreä. 
Se on myös pelottava ja hieman naiivi. Se on 
minun luomani, sellaisena ainutlaatuinen. 

Kuvittelemani maailma voi olla kaukana runoili-
jan mielikuvasta, sillä se onkin omaa tulkintaani, 
kehitelmääni. Vaikka se on omani, on sen lähtö-
kohtana toisen luoma maailma. Nuo maailmat 
ovat kuin kerroksia toistensa päällä tai kehiä 
toistensa ympärillä. Ne luovat kokonaisuuden, 
joka jollekin kolmannelle avautuu taas erilaisena. 
Tällaisen lähtökohdan, toisen sanat lähtökohtana 
kuvanteolle koen inspiroivaksi.  Jos jatkaisimme 
mustahattumiehen tarinaa, uskon että kuvani 
vaikuttaisivat edelleen tekstiin ja toisin päin. 
Kuten runoilija Puhakka asian ilmaisi: Hyvät 
runot ovat sellaisia, johon jokainen voi sijoittaa 
itsensä, oman maailmansa.

Kysymyksiä hahmoista, ajasta 
ja miljööstä

Luettuani runon mielsin sen dialogiksi, erään-
laiseksi leikiksi. Tärkeä osa ensimmäisen kuvan 
asetelmassa on kahdella lapsella, sillä sijoitin 
runon arvuuttelun mielessäni heidän suuhunsa. 
Ensimmäisessä kuvassa aikuiset tuntuvat touhu-
avan omiaan, kuka mihinkin, omaan suuntaansa 
ja ajatuksiinsa vaipuneena. Lapset asetin avoi-
miksi tarkkailijoiksi, tilanteessa läsnä oleviksi.  
He ovat tarinan toiset päähenkilöt ja hahmoina 
sellaisia, joihin ajattelen lukijan samaistuvan.

Kuvakirjoja tehdessä koen hahmojen teon 
vaikeaksi. Silti ne ovat yksi oleellisimmista. 
Hahmoni tuntuvat kätkeytyvän mielellään, 
kääntävän selän tai olevan juuri kääntymäi-
sillään pois. Mustahattumies on itse tällaisen 
hahmon arkkityyppi, jolle kuvatunlainen 
leikki sopii. Muiden hahmojen liikekielen ha-
lusin olevan kuin katunäkymältä poimittua: 
Sattumanvaraista, koomista ja absurdia. Kollaasi 
tekniikkana on leikkiä. Poimin ilmeen sieltä, toi-
sen täältä. Kokonaisuudesta muodostuu hieman 
hajanainen tunnelma. Kokoan itse omat katunä-
kymäni ja huvittelen erilaisten päiden ja silmien 
vaihtelulla. Erityinen huvini oli kerätä vanhoista 
lehdistä poiskääntyneitä ihmisiä kuviini. Osa 
hahmoista sai kirjassa elinkaaren ja esiintyy useil-
la aukeamilla.

Mustahattumies on tarinan kiistaton keskus, 
mutta häntä katsotaan kuin ulkopuolelta.  
Kuvieni kautta halusin tuoda tarinaan yhteisön. 
Ulkopuolisuuden tematiikka kiehtoo minua. 
Ulkopuolisuuteen sisältyy mahdollisuuksia, se 
voi olla valittua tai pakotettua, pelottavaa tai 
rohkeaa.  Ulkopuolinen voi olla vain suhteessa 
johonkin. Kuvieni kautta pyrin kertomaan teks-
tin rinnalla tarinan siitä kuinka Mustahattumies 
sulautuu osaksi yhteisöä.  Ensimmäisellä auke-
amalla mies on yksin, etäisyyden päässä muista 
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ihmistä. Kun tarina etenee, Mustahattumies 
lähenee ihmisiä, kunnes viimeisellä sivulla sulau-
tuu osaksi juhlivaa massaa. Alkuasetelmassa runo 
poimii miehen tarkastelun kohteeksi, oudoksi ja 
epäilyttäväksi. Halusin kuvan muilla hahmoilla 
hieman ”kumota” tekstiä. Loin tunnelman, jossa 
yksikään muista hahmoista ei lähemmin tarkas-
teltuna näytä aivan tavanomaiselta.

Kuten totesin, runo ei anna vihjeitä miljööstä 
tai ajasta. Sijoitin automaattisesti kertomuk-
sen jonkinlaiseen menneeseen maailmaan.  
Kuvamaailmaa on silti vaikea paikantaa mille-
kään tietylle vuosikymmenelle. Mustahattumies-
hahmo voisi olla sadan vuoden takaa, muut 
kirjan henkilöt 1930-50- luvuilta. Ehkäpä sijoitin 
kuvamaailman menneeseen, koska olen viehätty-
nyt vanhojen kuvakirjojen kuvajäljestä. Ehkäpä 
kuvakirjani heijastaa postmodernismia, joka 
lainaa vanhasta. Vaikkakin kuvamaailma viittaa 
menneeseen, pidän kuvamaailman kokonai-
suutta epätyypillisenä, kenties jopa uudistavana 
kuvakirjan saralla. Syy voi olla tavassani yhdistää 
kollaasia ja piirrosta. 

Miljööksi piirsin metsäisen kahvilan. 
Luonnostelin sisäkahviloita, mutta rajatut tilat 
eivät luonnistuneet. Lopulta päädyin suoma-
laisittain epätyypilliseen puistokahvilaan.  Minua 
houkuttelee piirtää puita ja kasveja.  Osaltaan ne 
luovat tarinan salaperäistä tunnelmaa.

Kuvan ja sanan suhde

Kuvakirjoissa kuvan ja sanan suhde voi rakentua 
monella tavalla. Valtaosassa kuvakirjoja kuva on 
edelleen sanalle alisteinen. Näin rakentuneissa 
kirjoissa kuvat heijastavat tai uusintavat tekstillä 
kerrotun tarinan tapahtumia. Toisin sanoen, 
teksti on itsenäinen ja rakentaa merkityksellisen 
tarinan ilman kuviakin. Yhä useampi nykyku-
vakirja kuitenkin kumoaa tämän väittämän. 
Nykykuvakirjoissa kuvat voivat ottaa tekstin 
lailla vastuuta tarinan kerronnasta ja nousta pää-
asiaan kirjan kokemuksessa. Kuvat voivat myös 
viedä tarinaa uudelle tasolla tai olla jopa ristirii-
dassa tekstin kanssa. ( Salisbury et al 2012, 92-96; 
Nikolajeva et al 2006, 1-26)

Kuvakirjan tutkijat ovat pyrkineet luokittele-
maan eritavoin rakentuneita kuva- ja sanasuh-
teita. Tehtävä on vaikea ja luokitukset tuntuvat 
ontuvilta. Nykykuvakirjojen moninaisuuden 
ymmärtämistä helpottaa kuitenkin tanskalaisen 
Torben Gregensenin jaottelu, jota Nikolajeva & 
Scott siteeraavat teoksessaan How Picturebooks 
work (2006, 6-21). Gregensen jakaa kuvakirjat 
a) kirjoihin, jotka eivät sisällä tarinaa. b) kirjoi-
hin, jotka saattavat sisältää sanoja mutta joissa 
kerronta on kuvien vastuulla, c) kirjoihin, joissa 
kuvat ja sanat ovat kerronnan kannalta yhtä tär-
keässä osassa ja d) nk. kuvitettuihin kirjoihin, 
joissa teksti on täysin itsenäinen. 

Tekstin vähyydestä, näennäisestä yksin-
kertaisuudesta huolimatta, en pidä tulevaa 
Mustahattumies-kirjaa yksinkertaisena teoksena. 
Mustahattumies- kirjan kuva- teksti -suhteen 
luokittelun tekee vaikeaksi se, että kyseessä ei ole 
tarina vaan runo. Runo oli olemassa jo ennen 
kuvakirjaa, joten kirjan voisi luokitella kuulu-
van viimeiseen, kuvitettujen kirjojen ryhmään. 
Toisaalta koen, että teos muodostuu runon ja 
kuvan yhteisvaikutuksesta. Kuvani eivät toista 
tekstin tapahtumia vaan tuovat niihin jotakin 
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uutta. Merkitys rakentuu kuvan ja tekstin yhteis-
vaikutuksesta. 

Tehtäväni kuvantekijänä on rakentaa maailma 
runon ympärille. Koen rakentavani tuota maa-
ilmaa nimenomaan runon ympärille, en sen 
varaan. Teoksessa How Picturebooks Work Maria 
Nikolajeva ja Carole Scott (2006, 8-26) käyt-
tävät termejä expanding tai enhancing sellaisten 
kuvakirjojen yhteydessä, joissa kuvat laajentavat 
kertomusta. Mielestäni Mustahattumies-kirjan 
kuvan ja sanan suhde rakentuu osittain tälle pe-
riaatteelle. Nikolajevan mukaan näin rakentuvat 
kirjat jättävät merkityksen rakentamisen lukijal-
le, mikä mahdollistaa erilaiset tulkinnat. Koen, 
että Mustahattumies-kirjan sanat ja kuvat ovat 
jollakin tapaa etäällä toisistaan. Niiden välillä on 
paljon tilaa ja aikaa. Ehkäpä lukijan tehtävä on 
kuroa kiinni tuo etäisyys?

Lapset ja yhteisö rektioineen ovat kuvieni mu-
kaan tuomaa. Ajattelen kuvieni laajentavan teks-
tiä tuomalla siihen uusia pienempiä tarinoita. 
Teoksen kuvan ja sanan suhdetta voisi kuvata 
myös vastakohtaisuuden käsite. Tilanteesta jossa 
kuva ja sana kertovat eri tarinaa Nikolajeva ja 
Scott käyttävät vastakohtaisesti rakentuneen 
suhteen käsitettä (”counterpoint”), Tällaisessa 
kuvakirjassa kuva ja sana tarjoavat vaihtoehtoista 
informaatiota, mikä mahdollistaa useita lukuta-
poja ja kertomuksia. Kertomuksessa asiat voivat 
tapahtua yhtä aikaa tai niitä voidaan näyttää 
eri näkökulmista. (Nikolajeva et al 2006, 8-26) 
Miellän kuvieni rakentuvan pitkälti juuri leikit-
telylle hahmojen erilaisten näkökulmien ja suh-
tautumistapojen varaan. 

Onnellinen loppu?

Runon viimeisessä säkeessä pohditaan olisiko 
mahdollista antaa Mustahattumiehelle kup-
ponen simaa, jos se nousee tuoliltaan ja alkaa 
tanssimaan. Ehkäpä nuo säkeet ohjasivat aja-
tuksiani kohti Mustahattumiehen hyväksymistä 
osaksi yhteisöä kertomuksen lopuksi. Aloin 
myös pohtia kuinka paljon loppuratkaisuun vai-
kutti kuvakirjojen vaade onnellisesta sellaisesta. 
Kuvakirjojen traditiossa onneton loppu on poik-
keus. Paha saa useimmiten palkkansa. Tarinaan 
sisältyy opetus tai vähintään jonkin asteinen 
huojennus. Kirja, joka ei täytä tällaisia ehtoja, 
voi olla ongelma myös kustantajalle. Silti mietin 
voisiko Mustahattumies jäädä yhteisön ulkopuo-
lelle? Haluaisiko se edes mukaan? 

Mielikuvissani tarina päättyy ehdottomasti juh-
liin. Luulen tuon mielikuvan takana olevan Tove 
Janssonin kuvakirjat (Kuka lohduttaisi Nyytiä 
1960, Vaarallinen matka 1977) jotka ovat olleet 
minulle innoituksen lähteinä. Janssonin juhlissa 
hahmot ovat yhdessä jollakin omituisella taval-
la - säilyttäen yksinäisyytensä. Tuon tunnelman 
tavoittaminen kiehtoo minua. Vaikka kyseen-
alaistin loppuratkaisuni, halusin kuitenkin päät-
tää kertomukseni juhlaan. 
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IV Mustahattu-
mies kuvakirjojen 
jatkumossa
 

4.1 Kuvakirja ja 
taidekasvatus

Kuvakirjat heijastavat aikansa ihanteita, aatteita 
ja taidevirtauksia. Historiallisesti katsottuna ne 
nousevat esille voimakkaiden ideologioiden ja 
taidekasvatusliikkeiden, kuten esim. venäläisen 
avantgarden ja englantilaisen Arts & Crafts 
-liikkeen myötä (Suzuki 2012, 10-11; Happonen 
2007, 47). Kuvakirjojen kulttuurisena tehtävänä 
on nähty vuoroin uuden muotokielen tai ideolo-
gian lanseeraus, vuoroin kulttuuriperinteen säi-
lyttäminen ja siirtäminen sekä siihen integrointi. 
Historiallisesti katsottuna kuvakirja vaikuttaakin 
oivalliselta välineeltä taidekasvatukselle. 

Suomessa kuten Ruotsissakin ensimmäinen 
kotimainen kuvakirja sai alkunsa puhtaasti kan-
sallistunteen ilmauksena sekä halusta kehittää 
kotimaista lastenkirjallisuutta. Ensimmäisenä 
suomenkielisenä lastenkuvakirjana pidetään 
R.W. Åkerblomin kuvittamaa teosta Kuvia 
Suomen lasten elämästä, joka julkaistiin vuonna 
1882. Kuvakirjalla oli selkeä tehtävä vahvis-
taa suomen kieltä ja kansallista identiteettiä. 
(Laukka 2012, 12).  Näkisin, että näin puolitoista 
vuosisataa myöhemmin suomalaisille kuvakir-
joille voisi yhä antaa samaisen tehtävän globaali-
en kuvakirjamarkkinoiden vallan voimistuessa. 

Kulttuuriperinteen siirtämisen ohella kuvakir-
jojen on nähty toimivan portaana kirjallisuuden 
pariin. Näkemykseen kätkeytyy ajatus siitä, että 
riittävän lukutaidon saavuttamisen jälkeen kuvat 
käyvät tarpeettomiksi. Suppeimmillaan kuvakir-
jat nähdään vain kolmesta seitsemään vuotiaille 
tarkoitetuiksi. (Salisbury 2007, 109)

Kulttuurissamme tekstin asema on kuvaa vah-
vempi. Artikkelissaan Monenlaisia kuvia Riitta 
Brusila (2003, 11) toteaa, että länsimaisessa kult-
tuurissa teksti on totuttu mieltämään intellek-
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tuellien ajatusten välittäjänä. Brusilan mukaan 
kuvat mielletään tunnepitoisina ja populaareina. 
Kuvat on nähty jopa vahingollisina, sillä niiden 
on pelätty rajoittavan mielikuvitusta.  

Huomaan tekstin ylivallan näkyneen myös 
omassa nuoruudessani kasvaessani kuvat hävisi-
vät pois kirjoista ja kuvakirjat unohtuivat pitkäk-
si aikaa. Kuvakirjat voivat toimia portaana kirjal-
lisuuteen, mutta se on vain yksi niiden tarjoama 
mahdollisuus. Näkisin, että kuvilla ja kuvallisella 
kerronnalla on annettavaa myös myöhempinä 
ikäkausina. 

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna ku-
vakirja mielletään pääsääntöisesti osaksi las-
tenkulttuuria. Kustantajien asenteet ja haluk-
kuus julkaista kuvakirjoja kaikille ikäryhmille 
vaihtelee maasta toiseen. Esimerkiksi Japani ja 
Ranska ovat maita, joissa aikuisten kuvakirja on 
vakiinnuttanut asemansa mediana, jota ei pidetä 
älyllisesti vähemmän haastavana kuin pelkkään 
tekstiin pohjautuvia teoksia. 

Kuvakirja ja lapsi
Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä vai-
keampi lapsen on itse sanallistaa kokemustaan. 
Näistä syistä lapsen kokemus kuvakirjasta jää 
osin saavuttamattomiin. Tutkimukset kuitenkin 
osoittavat, että kuvakirja on lapselle mieluinen 
ja kiinnostava formaatti. (Salisbury et al 2012, 
80-86) 

Kuvakirjojen kautta lapsi pääsee kuvallisen kie-
len äärelle; viivojen, värien ja muotojen maail-
maan. Kuvat vetoavat lapsen aisteihin ja eläy-
tymiskykyyn.  Pidän usein toistetusta lauseesta 
”kuvakirja on lapsen ensimmäinen taidenäytte-
ly”, sillä sen kautta kuvakirjan kuvaston voi näh-
dä eroavan arkisesta kuvastosta, ehkäpä nousta 

arkikuvaa merkityksellisemmäksi. (Heinimaa 
2001, 155). Toivoisin, että suhtautumistapa ku-
vakirjoista taidenäyttelynä juurtuisi myös kus-
tantajien, vanhempien ja muiden kirjoja lapsille 
valitsevien mieliin. Yhtä lailla kuin kuvakirjat 
nähdään astinlautana kirjallisuuden pariin, olisi 
ne mahdollista nähdä portaina kuvataiteisiin. 
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Lapsille sopivaa?

Valitettavan usein lapsille suunnatut kuvakirjat 
ovat sovinnaisia ja riskittömiä. Mikä sitten on 
lapsille sopivaa?  Kysymys voidaan esittää kos-
kemaan sekä sisällöllisiä että kuvakieliin liittyviä 
seikkoja. Vastaus vaihtelee aikojen ja kulttuurien 
välillä. Kuvakirjat kertovat siitä mitä milloinkin 
pidetään lapsille sopivana. 

Osa nykykuvakirjoista ei kaihda aiheita, jotka ta-
vallisesti pidetään kaukana lastenkulttuurin ulot-
tumattomissa. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi. 
pelko, kuolema, sairastuminen ja yksinäisyys. 
Salisbury ja Styles pitävät Skandinaviaa lasten-
kuvakirjojen aiheiden kannalta avarakatseisena 
kulttuurialueena. (Salisbury et al 2012, 113)

 Norjalaiset kuvakirjat ovat tunnettuja paitsi ko-
keellisista kuvamaailmoistaan myös pelottomista 
aihevalinnoista.  Katje Vermeiren kuvittama kirja 
Mare en de Dingen(2010) käsittelee ikääntymistä, 
sairastumista ja kuolemaa erityisen herkällä ja 
kauniilla tavalla. Aihepiiriltä kirja on surullinen, 
mutta käsittelee asiaa, joka koskettaa jossakin 
vaiheessa useimman lapsen elämää.  Selkeästi 
enemmän terapiakäyttöön soveltuvia ovat Svein 
Nyhusin ja Gro Dahlein tuotanto. Norjalainen 
tekijäpari on ottanut käsiteltäväkseen mm. 
vanhemman masennuksen ja perheväkivallan. 
Kuvajälki nostaa esiin lapsen kokemuksen tapah-
tumista. Äidin masennuksesta kertova Häret til 
Mamma (2007) kuvaa lapsen mahdotonta teh-
tävää pyrkiä pitämään huolta vanhemmastaan. 
Tilanne on etäännytetty sadun keinoin; lapsi 
yrittää selvittää poissa olevan äitinsä valtavaa sot-
kuista hiuspehkoa. Toinen samaisen tekijäparin 
kirja Sinna Mann (2003), kertoo lapsen koke-
muksesta perheväkivallan keskellä. Kuvituksen 
keinoja ovat mm. hahmojen kokoerojen vaih-
telu. Kuvakirjassa on monimutkainen tunne-
lataus, saduille epätyypilliseen tapaan hyvä ja 
paha sekoittuvat. Rakas vanhempi voi käyttäytyä 

väkivaltaisesti ja muuttua pelottavasta ja suuresta 
heikoksi ja katuvaksi. 

Artikkelissaan Yksi kuva, tuhat sanaa? Satukuvan 
merkitys lapselle Aira Huovinen (2003, 24) näkee 
satukuvan tehtäväksi avata toisenlaisen maail-
man. Maailman, joka toimii sadun logiikalla ja 
joka on tarpeeksi etäällä todellisuudesta. Tämän 
etäännytyksen, deformaation kautta lapsi voi 
käsitellä vaikeita tunteita tietäen olevansa silti 
turvassa.

Taidekasvattajan ja suomalaisen lastenkirjan 
puolestapuhujan Maria Laukan mukaan kuva-
kirjalla on aina kasvatuksellinen luonne, huoli-
matta siitä ovatko tekijät tai lukijat siitä tietoisia. 
Laukan mukaan kuvakirjat eivät ole arvovapaita, 
vaan ilmaisevat esim. tiettyä ihmiskuvaa (Laukka 
1997, 65)

En tiedä, onko Mustahattumies-kirjalla kasva-
tuksellinen luonne, mutta epäilen, että se on 
lapselle hieman pelottava, vähintään jännittävä. 
Toivon, että kirjan kautta on mahdollista käsi-
tellä pelkoa vierasta ja tuntematonta kohtaan. 
Mustahattumiehestä kun ei tiedä mikä se on, 
hyvä vai paha. Kuvieni hahmot suhtautuvat 
Mustahattumieheen eri tavoin, osa kummeksu-
en, osa silmänsä sulkien. Runo on kuvaus paitsi 
oudosta tyypistä myös ennakkoluuloista. 

Mustahattumies- runo on kuin aikuisille tehty 
lastenlaulu. Sellaisena se kiinnostaa minua suo-
raan. En mieti lapsia tai kohderyhmiä. Runo 
kulkee sujuvasti kahdella tasolla, siinä piilee leik-
kiä viattomuudella. Aikuinen voi nähdä hahmos-
sa mitä haluaa, mielenterveysongelmia, syrjäyty-
mistä tai yksinäisyyttä. Uskon, että lapsille runo 
kulkee toisella tasolla. Lapsille hahmo voi tuoda 
mieleen rosvon tai taikurin, satumaailmaan si-
joittuvan hahmon. Aikuinen voi nähdä hatun 



25

sisällön pohdinnassa vertauksia miehen mielen 
maisemaan. Lapsille uskon kerronnan aukeavan 
sellaisenaan, suorempaa: Mies jonka hatun alla 
on tulivuori!

Mustahattumies-kirjan kerroksellisuus tekee siitä 
lastenkuvakirjaksi epätyypillisen. Teemoina pel-
ko ja toiseus eivät ole tavallisia. Myös kuvamaa-
ilma sekä kuvan ja sanan suhde on lastenkirjojen 
valtavirrasta poikkeavaa. Ajattelen moniselittei-
syyden mahdollistavan erilaisten tarinoiden ker-
ronnan. Mustahattumies ei selitä itseään.

Klassikkoteoksessa Satujen lumous psykologi 
Bruno Bettelheim (1976, 212) avaa satujen moni-
merkityksellistä luonnetta. 

” Sadut puhuvat sekä meidän tietoisuudelle 
että piilotajunnallemme, eikä niiden sen vuoksi 
tarvitse välttää ristiriitoja, koska meidän piilota-
junnassamme joka tapauksessa on samanaikai-
sesti erilaisia, keskenään ristiriitaisia pyrkimyk-
siä” 

Bettelheimin mukaan sadut menevät lapsen 
kannalta pilalle, jos niiden merkitystä selitetään 
yksityiskohtaisesti.  Bettelheim uskoo lapsen kas-
vaessaan löytävän intuitiivisesti sadun kätketyt 
merkitykset. Uusien merkitysten kautta valmiina 
annetusta sadusta on mahdollista luoda tarina 
itselleen. (emt. 206, 207)

Tämän päivän kuvakirjat kilpailevat huomios-
ta elokuvien, animaatioiden ja pelien kanssa. 
Näkisin, että yksi kuvakirjojen mahdollisuus on 
niiden ylivoimaisuus käyttöliittymänä. Kuvakirja 
on lapsen käsiteltävissä, se mahdollistaa omatah-
tisuuden ja tarjoaa aikuiselle ja lapselle tilaisuu-
den vuoropuheluun ja yhteiseen kokemukseen. 
Vaikeatkin tunteet voi kohdata etäännytettynä, 
yhdessä vanhemman kanssa.

4.
Kuva Svein Nyhus
teoksesta Sinna Mann
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4.2 Poimintoja kuvakirjan 
traditiosta

Kirjoitin tämän kappaleen paikantaakseni 
Mustahattumies-kirjan kuvakirjojen jatkumoon. 
Halusin etsiä kuvakirjojen historiasta esimerk-
kejä, joista löydän jotakin minua puhuttelevaa. 
Kuvakirjan historia paljastui kiehtovaksi, sekä 
kuvajäljen että sen historiallisten kytkösten joh-
dosta. Mielenkiintoni on erityisesti kokeellisissa 
kuvakirjoissa, jotka ilmentävät aikansa taide- ja 
aatesuuntia. Toivon minua innoittaneiden esi-
merkkien myös avaavan taidemuodon mahdolli-
suuksia ja ainutlaatuisuutta.

Euroopan sisäiset, eri kulttuurien kuvakirjatradi-
tiot saattavat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. 
Maakohtaisiin kuvakirjatraditioihin vaikuttaa 
paitsi kielialueen koko, varallisuus ja taiteen ase-
ma, mutta myös maan lähihistoria esim. sotien 
osalta. Kuvakirjat ovat siis historiallisia, sosiaa-
lisia ja kulttuurillisia dokumentteja.  (Salisbury 
2012, 75) 

Huomion arvoista on, että kuvakirja sellaisena 
kuin sen nykyään tunnemme, on suhteellisen 
uusi ilmiö. Kuvitettujen kirjojen historia on pal-
jon pidempi. Tässä tekstissä huomioni kiinnittyy 
nk. moderniin kuvakirjaan. Kuvakirjan muotou-
tuminen nykymuotoonsa on pitkän kehityksen 
tulos. Väitöskirjassaan Vilijonkka ikkunassa Sirke 
Happonen(2007, 43) luonnehtii tätä kehitystä;

”Esteettisen, kertovan ja viihdyttävän lastenku-
vakirjan kehitys on ollut pitkä prosessi. Yhtäältä 
siihen on vaikuttanut näkemys lapsen moraa-
lisesta ja tiedollisesta valistamisesta, toisaalta 
ajatus kauneusarvojen välittämisestä ja yleisön 
hauskuuttamisesta. Nämä näkemykset ovat 
eläneet vuorovaikutuksessa toisiinsa ja samaa 
vastakkain asettelua voi yhä aistia kuvitetun 
lastenkirjallisuuden alueella.” 

Modernin kuvakirjan katsotaan kehittyneen 
1800-luvun loppuun mennessä. Modernilla 
kuvakirjalla tarkoitetaan kuvakirjaa, jossa teksti 
ja kuvat ovat yhtä tärkeässä asemassa, ja jos-
sa kerronta perustuu kuvan ja sanan liitolle 
(Happonen 2007, 43). Vuosisadan aikana ku-
vakirjojen suosio kasvoi huomattavasti, osittain 
koska kirjastot halusivat kehittää lastenkirjo-
jen konseptia ja siten lisätä lastenkirjallisuutta 
(Chwast et al 2008, 228). 

Salisbury & Styles  esittävät 1800- ja 1900- luku-
jen vaihteeseen sijoittuneen lastenkirjojen kulta-
ajan. Ajanjakson aikana painotekniikka kehittyi 
merkittävästi ja mahdollisti yhä suuremmat pai-
nosmäärät. Kehitykseen vaikutti myös yleisten 
asenteiden muutos lapsuutta kohtaan. Monet 
ajan tunnetuista taiteilijoista tekivät kuvakirjoja. 
(Salisbury et al 2012, 18) Kokeellisemmat kuva-
kirjat eivät useinkaan saaneet suurta levikkiä, 
koska kasvattajat ja kirjaston hoitajat määrit-
telivät, mikä on lapsille sopivaa kirjallisuutta 
(Chwast et al 2008, 230-232).

Yksi kuuluisimmista 1800-luvun kuvakir-
jaklassikoista kuuluu myös suomalaiseen sa-
tukuvastoon. Kirja on Heinrich Hoffmanin 
Der Struwwelpeter joka julkaistiin alunperin 
vuonna 1845. Ilmestyessään kirja saavutti välit-
tömän suosion ja käännettiin pian useille kie-
lille. Suomenkielinen versio julkaistiin nimellä 
Jöröjukka - Iloisia juttuja ja hullunkurisia kuvia. 
Sirke Happonen kuvaa Jöröjukan olevan läpi-
kuvitettu, tarkoittaen tällä kuvitustyyliä, jossa 
tekstin jokainen hetki esitetään kuvin. Jöröjukka 
on nähty myös sarjakuvan esi-isänä. (Happonen 
2007, 47)

1800-luvun loppupuolella heräsi Euroopassa, 
kuten myös Venäjällä, laaja kiinnostus kansanpe-
rinteeseen.  Etsittiin kansallisia erityispiirteitä ja 
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haluttiin taltioida tietoutta teollisuuden jalkoi-
hin katoavasta elämäntavasta. Haluttiin luoda 
taidetta, joka kuvastaisi ja välittäisi tietyn kansan 
symbolisia arvoja ja sisältäisi viittauksia histo-
riaan ja luontoon. Kansanperinnettä tutkittiin 
sen kaikissa ilmenemismuodoissa, mutta erityi-
sen tunnetuksi tulivat kansansadut ja tarinat. 
Venäläinen taiteilija Jelena Polenova omistautui 
kansansatujen kuvittamiseen ja oli ensimmäinen, 
jolle kuvittaminen ja kirjagrafiikka merkitsivät 
pääasiallista ilmaisumuotoa. Polenova matkusteli 
kansan parissa luonnostellen, kuunnellen tari-
noita sekä keräten ja luoden samalla aineiston 
kuvitustensa pohjalle. Jelena Polenovan kuvituk-
set jättivät jälkensä kuvakirjoihin ja vaikuttivat 
monen taiteilijan, mm. Suomessa paremmin 

kuvittajana tunnetun Ivan Bilibin, maalausjäljen 
muotoutumiseen. (Atrostsenko 2013, 53- 63)

1920-luvulla tärkeimmät Pietarin taiteli-
joista työskentelivät lastenkirjojen parissa. 
Vallankumouksen jälkeen haluttiin luoda ideolo-
gisesti uusi moderni venäläinen ihminen. Taide 
ja lastenkirjat nähtiin tärkeänä tekijänä tässä 
muotoiluprosessissa. Kiinnostaviksi aikakauden 
kuvakirjat tekevät omaleimaisen muotokielen 
lähtökohdat. Avantgardetaiteilijat olivat innoit-
tuneet ja ottaneet vaikutteita lasten luovuudesta. 
Kuvataiteilijat saattoivat ripustaa lasten piirus-
tuksia salonkeihinsa omien töidensä rinnalle.  

5.
Kuva Jelena Polenova
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Omissa töissään he tutkivat tarkoituksellisen 
naiiveja sommitelmia. (Suzuki 2012, 10)

Tunnetuimpia aikakauden kuvakirjoja lienevät 
Samuil Marshakin kirjoittamat  ja Vladimir 
Lebedevin kuvittamat teokset. Lebedev leikitte-
lee geometrisillä muodoilla, perspektiivin littey-
dellä sekä elementtien toistolla.  Tyylissä on näh-
tävissä vaikutteita kubismista ja suprematismistä. 
Lebedevin kuvitustyyli lähenee abstraktiota, 
mutta pysyttelee kuitenkin lapsille puhuttelevana 
hahmojensa ansiosta.(Suzuki  2012, 10-11)

1950- luku toi kuvakirjoihin uuden aikakauden. 
Modernin taiteen vaikutteet vapauttivat sekä tyy-
liä että aiheita.  Realismi oli yhä valtavirtaa, mut-
ta neo-impressionismin, neo-expressionismin  
ja  minimalismin vaikutteet olivat nousemassa 
pintaan. Sodan jälkeisen vauvaboomin seurauk-
sena kustantamot huomasivat uuden yleisönsä ja 
alkoivat ottaa riskejä teemojen, taiton ja tyylin 
osalta.  Kustantajat sallivat kuvittajien venyttää 
kuvakirjaformaatin rajoja. (Chwast 2008, 229, 
235)  

1950- luvulta lähtien kuvakirjojen parissa työs-
kenteli kasvava joukko graafisia suunnittelijoita, 
jotka olivat opiskelleet taidekouluissa typogra-
fiaa, piirtämistä ja maalausta. Muutos kuvakir-
joissa näkyi graafisena leikittelynä. Taitto nousi 
tärkeään asemaan ja typografia vahvaksi visuaa-
liseksi elementiksi.  Sitä mukaan kun ymmärrys 
aukeaman potentiaalista visuaalisen näyttämönä 
lisääntyi, sanat vähenivät. Salisbury kuvaa ajan-
jakson paljastaneen kuvakirjan uniikin luonteen 
ja tehneen siitä vakuuttavan taidemuodon. 
(Salisbury et al 2012, 29) 

Yksi kiinnostava tuon ajan taitelija oli tsekki-
läinen  Kveta Pakovska. Pakovskan kuvakirjat 
tutkivat kirjamuodon mahdollisuuksia ja sivun-
käännön draamaa. Pakovskaa sanotaan kuvakir-
jan uudistajaksi, sillä hän ymmärsi kuvakirjan 

kokonaistaideteokseksi. Pakovskan kuvakirjat 
ovat persoonallinen yhdistelmä expressiivistä 
maalausjälkeä ja 1950- luvulle tyypillistä pelkis-
tettyä graafista leikittelyä.(Salisbury 2007, 48)

 Tultaessa lähemmäs tätä päivää kuvakirjojen 
aiheet ovat laajentuneet niin yksityisellä kuin 
yhteiskunnallisellakin tasolla. Yhteiskunnallisia 
aiheita voivat olla esim. työväenluokkaisuus 
tai ympäristöuhat. Yhteiskunnallisten aiheiden 
ohella lastenkirjojen teemat ovat tulleet yhä lä-
hemmäs arkea ja lasta. Kuvakirjoissa vallalla ollut 
valkoihoinen keskiluokkaisuus on alkanut mur-
tua. (Salisbury et al 2012, 32- 46)

Kuvakirjojen historia kytkeytyy erilaisten ku-
vanteon- ja tekniikan kehitysten historiaan. 
Siirtyminen digitaalisen kuvankäsittelyn aikaan 
vaikutti kuvakirjoihin huomattavasti 1980-lu-
vulta alkaen.  Digitaalisen kuvan alkuvuosi-
na tietokonejäljellä tuntui olevan itseisarvo. 
Pahimmillaan kuvankäsittelyn jäljen voi nähdä 
polkeneen kädenjäljen. Samaan aikaan kuvankä-
sittely ohjelmien astuessa näyttämölle myös glo-
baalit yhteydet nopeutuivat ja laajenivat. Kehitys 
sai aiemmin eriytyneet kulttuurit hylkäämään 
oman kuvakirjatraditioin ja hakemaan vaikut-
teita ”kaikesta länsimaisesta”.  Nykypäivänä ku-
vankäsittelyohjelmat ovat muuttuneet enemmän 
työkaluiksi, joiden jälki voi olla tietoisen näky-
mätöntä. Konejälki tuntuu silti edelleen olevan 
kaupallisten lastenkuvakirjojen valtavirtaa. ( 
Salisbury 2007, 7, 9)
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6.
Vladimir Lebedev
kansi teoksesta Baggage

7.
Kveta Pacovska
teoksesta Tour A Tour
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Nykykuvakirja

Tänä päivänä kirjastojen ja kasvattajien valta 
kuvakirjoihin on huomattavasti vähentynyt, 
mutta uutena uhkana taidemuodolle voi nähdä 
markkinoiden samankaltaistavan vaikutuksen 
(Chwast et al 2008, 235). Globalisaation myötä 
myös kuvakirjojen markkinat ovat kasvaneet ja 
2000-luvulla kuvakirjoja tuotetaan yhä enem-
män suoraan kansainvälisille markkinoille. 
Kehityksen voidaan nähdä polkevan jalkoihinsa 
pienien kulttuurialueiden omasta traditiosta 
ammentavat kuvakirjat. Onneksi yhä useammat 
maat ymmärtävät oman kielen ja tradition tär-
keyden ja haluavat tukea kotimaista tuotantoa. 
Valitettavasti nämä teokset pääsevät vain harvoin 
kansainväliseen levitykseen, vaikka ne usein 
edustavat kuvakirjojen kärkeä. ( Salisbury 2007, 
6-9)

Laajenevien globaalien markkinoiden rinnalla 
voi nähdä myös toisenlaisen, joskin pienemmän 
kehityskulun. Luennossaan Helsingin kaupun-
gintalolla (28.11 2014) Martin Salisbury kertoi 
uusien kuvakirjasta kiinnostuneiden pienkustan-
tamoiden määrän olevan kasvussa. Toisin sanoen 
tietoisuus kuvakirjasta taidemuotona kasvaa.

Tietoisuuden myötä kuvakirjat muuttuvat 
yhä kokeellisemmiksi. Yksi kiinnostava kuva-
kirjojen muoto on täysin tekstitön kuvakirja. 
Tekstittömät kuvakirjat voivat tuntua yksinker-
taisilta, mutta kätkevät sisäänsä kompleksisen ja 
sofistikoituneen kerronnan muodon. Tekstitön 
kuvakirja on kulttuurissamme harvinainen ilmiö. 
Tekstittömät kuvakirjat voivat rakentua joko 
kerronnan varaan tai muotoon ja tunnelmaan. 
Yhtä kaikki, tekstittömät kuvakirjat vaativat 
lukijaltaan tutkimista ja havainnointia, jotta 
ne muuttuvat ymmärrettäviksi. Erityisen hy-
vin ne toimivat pienillä lapsilla, jotka saattavat 
täyttää kirjan ”hiljaisuuden” omalla tarinallaan. 
Tekstittömillä kuvakirjoilla on myös oma poten-

tiaalinsa olla universaalisti luettavissa. (Salisbury 
et al 2012, 97-99)

Nykypäivän kuvakirjat voivat olla vaikeasti luo-
kiteltavia, sillä taidemuotojen raja-aidat ovat hä-
märtyneet.  Kuvakirjat lähestyvät taidemuotona 
sarjakuvaa ja taitelijakirjoja.  Ne voivat olla suun-
nattuja aikuisille, lapsille tai sekä että.  Voi myös 
kysyä kuinka merkityksellistä pohdinta näistä 
rajoista on?  Usein määrittely- ja luokituskysy-
mykset tulevat vastaan kirjojen markkinoinnissa. 
Kirjakauppiaat eivät tiedä miten markkinoida tai 
mihin sijoittaa kirjat kaupoissaan, jos kohdeylei-
sö on hämärtynyt. Kasvavassa määrin taiteilijat 
ovat kuitenkin kiinnostuneita tekemään kuva-
kirjoja, joiden lähtökohdat ovat jossain aivan 
muualla kuin markkinoinnissa. (Salisbury et al 
2012, 98.) Tällainen kehitys on tärkeää, sillä se 
vie taidemuotoa eteenpäin, laajentaen sitä uusille 
ennen tutkimattomille vesille.

2000- luvun kuvakirjat käsittelevät filosofi-
sia teemoja, joissa etsitään arkeen kätkeytyviä 
syvempiä merkityksiä. Kuvakirjat ovat usein 
monimerkityksellisiä kokonaisuuksia, joissa tär-
keässä osassa on huumori ja postmoderni ironia. 
Kirjoista löytyy eri tasoja, eri-ikäisille lukijoille. 
Postmodernille ajalle leimaa antavat piirteet ovat 
monitulkinnallisuus, sääntöjen rikkominen ja 
epävarmuus. Ei siis ihme, että aika tuottaa haas-
tavia kuvakirjoja. Toisaalta niiden rinnalla on ti-
laa myös menneisyyden romanttisille ja lapsuutta 
idealisoiville kuvakirjoille.

Haluaisin nähdä Mustahattumies-kirjan ihaile-
mieni filosofisten kuvakirjojen jatkumossa. Yksi 
minuun vaikuttanut teos on saksalaisen Wolf 
Erlbruchin teos Duck, Death and Tulip (2007). 
Kirja kertoo ankasta, joka tutustuu hahmoon 
nimeltä Kuolema. Ankka ja Kuolema ystävysty-
vät ja käyvät pohdiskelemaan elämää, kuolemaa 
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ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ankka poh-
tii kuulemiaan vaihtoehtoja kuoleman jälkeisistä 
vaiheistaan. Hän on kuullut toisten uskovan 
tulevansa enkeleiksi, toiset taas kertovat maan-
alaisesta paikasta, jossa ankkoja paahdetaan. 
Kertomuksen lopussa ankka kuolee ja Kuolema 
laskee hänet veteen. Kirja ei anna vastauksia, 
mutta käsittelee aihetta hellästi ja humoristisesti. 
Myös Erlbruchin pelkistetty kuvajälki puhuttelee 
minua. Elbruchin kuvaamisen tapa on vähä-
eleinen ja hienostunut. Kuvien voima on hah-
mojen, ilmeiden ja eleiden varassa. Kiehtova on 
kuoleman hahmo, sillä se on yhtä aikaa pelottava 
ja hellyttävä.

 Toinen kuvakirja josta vaikutuin, on belgia-
laisen Kitty Crowtherin teos Le petit homme et 
Dieu (2010). Kuvakirja kertoo pienen miehen 
ja Jumalan kohtaamisesta. Kirjan kuvat ovat 
toteutettu piirroksina. Piirrosjälki on kevyttä ja 

sommitelmat kauniita. Vaikuttavia ovat myös 
hahmot, erityisesti muotoaan muuttava Jumala. 
Aiheesta huolimatta kertomuksen tunnelma on 
kummallisella tavalla arkipäiväinen.

Mustahattumies-kirja ei esitä filosofisia kysy-
myksiä eikä tarjoa vastauksia. Sen luonne on ru-
nonkaltainen. Se näyttää hetkellisen kohtauksen 
omasta todellisuudestaan. Toivon kuitenkin, että 
se siinä on jotain, mitä voi tavoittaa. Toivon sen 
kuin kiteytyneenä kuvaavan niitä hetkiä, joissa 
kohtaa jotain vierasta. Ehkäpä tunnelmassa on 
jotain samaa kuin Italialaisen elokuvaohjaajan 
Federico Fellinin (s. 1920- 1993) elokuvissa: 
Irralliset hahmot näyttelevät kukin oman roolin-
sa päähänpinttymineen. Tästä syntyy absurdin 
kokonaisuus, joka oudolla tavalla muistuttaa 
arkea.  Tätä kokonaisuutta ei voi ohjata tai kont-
rolloida se pitää vain hyväksyä sellaisenaan, kuin 
sirkusesitys.

8.
Kitty Crowther
teoksesta Le petit homme et Dieu
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9.
Wolf Erlbruch
kansi teoksesta Duck, Death and the Tulip
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V Pohdintaa
Tutkielmani alussa halusin luoda asetelman, 
jossa valtani ja vapauteni kuvakirjanteossa säi-
lyisi mahdollisimman pitkälle omissa käsissäni. 
Kuvakirjan kenttä näyttäytyi minulle kiinnosta-
vana, mutta myös rajoittautuneena. Kuvakirjaan 
tuntui latautuneen paljon erilaisia odotuksia, 
jotka koskivat sekä sen muotokieltä että sisältöä. 
Tarkastelemalla omia valintoja joita tein kuvakir-
jaa tehdessä, uskoin saavani tietoa kuvakirjasta 
yleisemmin.  

Taiteellinen tutkimus vaatii kylmäpäisyyttä, sillä 
on luotettava siihen, että oleelliset kysymykset 
löytyvät vasta matkan varrella. Tutkielmani oli 
luonteeltaan kuin keskustelu. Osapuolina olivat 
Mustahattumies-runo, minä kuvantekijänä, val-
miit kuvat sekä kirjallisuuden kautta useat muut 
kuvakirjan luonnetta ja olemusta pohtineet. 
Kuvatunlainen jakomielisyys lienee tyypillistä 
taiteelliselle tutkimukselle. Tutkija on osa koh-
dettaan, eikä pääse etäälle objektiivisesti havain-
noimaan tutkimuskohdettaan. Tutkimuksellinen 
keskustelu oli hidasta, mutta erittäin hyö-
dyllistä oman taiteellisen etsintäni kannalta. 
Alkuasetelman auki purkamisen vuoksi minun 
oli mahdollista tehdä kuvakirjasta juuri sellainen, 
mikä siitä tuli. Taiteellisen tutkimuksen meto-
din (lähtöasetelman luomisen, kirjallisuuden 
ja tekoprosessin) kautta uskon myös päässeeni 
lähemmäs kuvakirjan luonnetta kuin vain teoriaa 
läpikäymällä. 

Keskustelun tuloksena kuvakirjan olemus ja po-
tentiaali taidemuotona tarkentui. Alkuasetelman 
epämääräisen rajoittuneisuuden tunteen sijaan 
tunnistan ne kohdat, joissa oma näkemykseni 
siitä mitä kuvakirja voisi olla, törmää siihen, 
miksi kuvakirja yleisesti mielletään. Tutkielmani 
kautta näen noiden ”annettujen” ennakkoasen-
teiden koskevan kuvakirjojen aihemaailmoja, 
kerrontapainotteisuutta, hahmokeskeisyyttä, 
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kuvajäljen tuotemaisuutta sekä lokeroimista eri-
ikäisille.

Mustahattumies-runon valinta kuvakirjan poh-
jalle oli ensimmäinen askel omavaltaisella tiellä.  
Mustahattumies-kirjan lähtökohdat olivat mo-
nella tapaa tyypillisestä poikkeavat. Tilanne, jos-
sa kuvantekijä saa valita tekstin ja vaikuttaa sen 
sisältöön on kustannusmaailmassa harvinainen.  
Myös runo lähtökohtana kuvakirjalle on epätyy-
pillinen. Runo sallii kuvan ja sanan etäisyyden. 
Kerronta asettuu toissijaiseksi ja pääosaan nousee 
tunnelma ja lataus. Länsimaisten kuvakirjojen 
valtavirta on kerrontapainotteista. Muotoon tai 
tunnelmaan nojaavat kirjat ovat selkeästi margi-
naalissa. 

Mustahattumies-kirjan aihemaailma poikkeaa 
kuvakirjojen valtavirrasta. Päähahmon epäilyt-
tävyys tekee kirjaan jännitettä. Mustahattumies-
hahmon luominen ei käynyt helposti. Vaikeaksi 
hahmojen teon teki niiden kätkeytyvä luon-
ne. Luennossaan Helsingin kaupunginta-
lolla(28.22.2014) Martin Salisbury totesi 
länsimaisten kuvakirjojen olevan hyvin hahmo-
keskittyneitä. Yhden hahmon varassa etenevä 
tarina antaa usein vain yhden näkökulman. 

Tutkimuksellinen ote kuvantekoon vaikutti 
paljon myös kuvajälkeeni. Huomaan, että kuva-
kirjojen kuvamaailman tuotemaisuus sopii huo-
nosti omaan kuvajälkeeni. Kuvakirjojen kuvat 
ovat usein huoliteltuja ja siistittyjä. Kuvajäljen 
eläminen, luonnosmaisuus tai materiaalien tuntu 
loistaa poissaolollaan suurimmassa osassa suo-
malaisia kuvakirjoja. Kaikki nuo ominaisuudet 
tekevät kuvan tekemisen kiinnostavaksi minulle. 
Haluan, että kuvajäljelläni on lupa liikkua ja 
muuttua.  Kaupallisen kuvajäljen luomisessa 
korostetaan kuinka tärkeää on luoda oma selkeä, 
vakiintunut kuvajälki - tuote jota myydä. Ajatus 
sellaisen luomisesta ei tunnu houkuttelevalta tai 
kiinnostavalta. 

Kuvakirjani eroaa suomalaisen kuvakirja val-
tavirrasta paitsi aiheeltaan, hahmoiltaan myös 
värimaailmaltaan. Suurimmassa osassa kuvakir-
joja värit ovat kylläiset ja kirkkaat.  Luennollaan 
Martin Salisbury kertoi brittikustantajien halua-
van markkinoille värikkäitä kirjoja. Tästä syystä 
kustannussopimuksen saaneet kirjat muokataan 
”painokuntoon”, eli niiden värit yhden mukais-
tetaan valtavirtaan sopiviksi. Mielenkiintoista oli 
myös, että eri maille tehdään erilaisia väripainok-
sia ja esimerkiksi Ranskaan menevät painokset 
saavat usein brittikirjoja huomattavasti herkem-
mät värit. 

Mustahattumies-kirjan teon ja tutkielmani 
kirjoittamisen alussa halusin välttää lastenkirja 
käsitteen käyttöä, sillä koin sen liian kapeaksi. 
Tuliko teoksesta siis lasten vai aikuisten kuvakir-
ja? Kuvakirjan ja tutkielman valmistuessa kysy-
mys tuntui menettäneen kiinnostavuutensa. Nyt 
valmista kuvakirjaa tarkastellessa huomaan, että 
sitä voi hyvinkin sanoa lastenkirjaksi. Toivon sen 
olevan sellainen lastenkirja jota katsellessa myös 
aikuinen viihtyy. 

Kutsumalla Mustahattumies-kirjaa lastenkirjaksi 
haluan laajentaa lastenkirja- käsitettä, sitä mitä se 
voi olla. Tekemällä toisinpäin, kutsumalla teosta 
”vain” kuvakirjaksi, suostuisin niihin tiukkoihin 
ehtoihin ja ennakkokäsityksiin, joita minulla oli 
työtä aloittaessa. Samalla tavoin, laajennusmie-
lessä, voisin palata sanan kuvittaminen käyttöön. 
Kuvittaminen voisi olla kuvittelun sukulaistoi-
mintaa. Kirjan kuvat syntyivät runon maailman 
kuvittelun pohjalta.

Kuvakirjat ovat historiallisia ja kulttuurillisia do-
kumentteja. Ne heijastavat paitsi aikansa aatteita 
ja muotokieltä, myös tekniikan kehityskulkua. 
Digitalisoitumisen myötä painetun kirjan asema 
on heikentynyt. Kuvallisen kerronnan mahdolli-
suudet tietokoneiden ja kosketusnäyttöjen myö-
tä muuttuvat uudenlaisiksi.  Minua viehättää 
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kirjamuodon vanhuus ja esineellinen kauneus. 
Samaa kokemusta ei voi tavoittaa koneen kautta. 
Teknologian vallatessa kaiken aikaa uusia alueita 
arkipäivässä, yhä tärkeämmäksi nousee tuntuva, 
käsin kosketeltava maailma. 

 Kuvakirjalla voi nähdä olevan välineellistä ar-
voa, sitä voi käyttää portaana kirjallisuuteen, 
kuvataiteisiin tai se voi toimia terapeuttisesti. 
Haluaisin kuitenkin nähdä kuvakirjat itsenäise-
nä taidemuotona, jonka oma potentiaali riittää 
perustelemaan sen olemassaolon sekä tarpeen 
kehittää sitä. Toivon tutkielmani avanneen tuota 
potentiaalia. 
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