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Tiivistelmä
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktio-osiosta ja kirjallisesta työstä. Tässä
opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelen taustakirjallisuuden valossa lastenkirjojen kuvituksen
merkitystä lapselle. Lisäksi avaan opinnäytetyöni produktio-osiota, itse kirjoittamani lastenkirjan
kuvitusprosessia ja peilaan sitä esittelemäni taustakirjallisuuden aiheisiin. Kirjallisessa työssäni on
neljä lukua: johdanto, taustatutkimuksen esittely, oman kuvitusprosessin kuvaus ja reflektio.
Johdantoluvussa kerron työskentelystäni sekä neurologisesti tyypillisten että erityistarpeisten
lasten parissa, mikä on toiminut innoittajana lastenkirjaprojektin aloittamisessa. Johdannon lopussa
identifioin tutkimuskysymyksen:’ Mikä merkitys lastenkirjan kuvituksella on?’ johon kirjallisen
tutkimukseni on määrä vastata.
Toisessa luvussa käsittelen lastenkirjallisuuden luokittelua ja erityispiirteitä. Seuraavissa kappaleissa
syvennyn kuvan ja tekstin erityislaatuiseen suhteeseen, värin ja viivan käyttöön ja merkitykseen sekä
sommittelun erityispiirteisiin lastenkirjakuvituksessa ja havainnollistan näitä tunnetuista
lastenkirjakuvituksista valikoimillani kuvilla. Luvun lopussa käsittelen kuvituksen merkitystä
oppimisen tukena ja kommunikaation välineenä.
Kolmannessa luvussa avaan omaa kuvitusprosessiani. Lähden käsittelyssäni liikkeelle kirjani: KattiKalevi Raidallinen menee Japaniin – ainakin melkein tarinasta ja hahmoista sekä niihin liittyvistä
tavoitteistani. Kuvailen luvussa hahmojen luomista ja luonnosteluvaihetta kuvin havainnollistaen.
Kerron tekniikka- ja välinevalinnoistani sekä väreistä ja sommittelusta. Luvun lopussa nosta esille
tekemiäni ratkaisuja pedagogisesta näkökulmasta.
Neljännessä luvussa koostan projektini ja arvioin sen onnistuneisuutta ja mietin mitä olisin voinut
mahdollisesti tehdä toisin. Pohdin lisäksi kirjaprojektini jatkonäkymiä. Lopuksi palaan esittämääni
tutkimuskysymykseen ja sen herättämiin ajatuksiin.
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1 Johdanto

Tässä

taiteen

kandidaatin

opinnäytetyöni

kirjallisessa

osiossa käsittelen

taustakirjallisuuden valossa lastenkirjojen kuvituksen merkitystä lapselle. Lisäksi
avaan

opinnäytetyöni

produktio-osuutta,

itse

kirjoittamani

lastenkirjan

kuvitusprosessia ja peilaan sitä esittelemäni taustakirjallisuuden aiheisiin.
Olen työskennellyt eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa kahdeksan viime vuotta
monissa erilaisissa työympäristöissä: kunnallisissa päiväkodeissa, Montessoripäiväkodissa, alakoulun erityisluokilla, cp-vammaisten lasten luokalla sekä
erityislasten ja -nuorten sopeutumisvalmennuskursseilla ja kesäleireillä. Lapsen
tapa ajatella ja nähdä ympäröivä todellisuus eri ikävaiheissa on tullut minulle sitä
kautta tutuksi ja varsinkin erityislasten kanssa työskennellessä on ollut
välttämätöntä ymmärtää lapsen ajattelua, jotta on voinut auttaa lasta oppimaan tai
ymmärtämään tarvittavia tietoja ja taitoja.
Olen ohjannut paljon luovaa toimintaa, kuten teatteria ja kuvataidetta lapsiryhmille
ja sen ohessa usein kertonut tarinoita, joko itse keksimiäni tai yhdessä lapsiryhmän
kanssa kehitettyjä. Joka kerta tarinaa kertoessani olen kiinnittänyt huomiota siihen,
kuinka lapselle tarina ikään kuin herää eloon. Aikuisen ajattelumaailmassa
satumaisia elementtejä sisältävä kertomus on pääsääntöisesti koko ajan vain
fiktiota, mutta lapsella on usein kyky eläytyä tarinaan siten, että se herää hänen
ympärillään henkiin. Tämän oivalluksen inspiroimana minulle heräsi halu kirjoittaa
kirja lapsille ja kuvittaa se tunnelmallisin akvarellimaalauksin, jotta taas yksi tarina
voisi herätä henkiin.
Työssäni erityislasten kanssa olen käyttänyt kuvittamista jokapäiväisenä työkaluna
avaamaan lapselle vieraita käsitteitä tai purkamaan syy-seuraussuhteita helpommin
ymmärrettävään muotoon. Myös tätä pedagogista aspektia olen hyödyntänyt kirjani
kuvituksessa ja palaan siihen tässä tekstissä.
Opinnäytetyöni kirjallisen osion tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen:
’Mikä merkitys lastenkirjan kuvituksella on?’ ja avata kuvitusprosessin vaiheita
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ideoinnista aina valmiiseen työhön asti. Tutkielmaani valitsemani esimerkit
lastenkirjojen kuvituksista olen rajannut eurooppalaisiin klassikkolastenkirjoihin,
koska tutkimukset osoittavat, että kulttuurilla ja koulutuksen saatavuudella on
vaikutusta siihen, miten lapsi tulkitsee kuvia (Nodelman, P. 1990). Produktioosuuden tarkastelussa keskityn enimmäkseen kuvitustyöhön kuvaamiseen vaihe
vaiheelta ja viittaan suppeammin tarinan syntyyn.

2 Taustaa

Tässä luvussa käsittelen aluksi lastenkirjallisuuden luokittelua ja erityispiirteitä.
Seuraavissa kappaleissa nostan esille kuvituksen eri elementtejä ja niiden
merkitystä. Tässä yhteydessä esittelen myös muutamia esimerkkejä tunnetuista
lastenkirjakuvituksista.

2.1 Satukirja vai kuvakirja?
Lastenkirjallisuus luokitellaan usein kuvakirjoihin ja kuvitettuihin satukirjoihin.
Tutkimukseni perusteella tähän luokitteluun ei ole olemassa selkeää rajausta.
Yleisimpien määritelmien mukaan kuvakirjassa on suppeasti tekstiä, ja kuvia
vähintään yksi joka aukeamalla tai siinä kuvat näyttelevät muutoin merkittävää
roolia siten, ettei tarina toimisi yksinään ilman kuvitusta. Kuvitetussa satukirjassa
sen sijaan kuvat ovat vain koristamassa tarinaa, joka viestittää kaiken tarpeellisen
tarvitsematta kuvituksen tuomaa lisäinformaatiota.
Aikuisille suunnatussa fiktiivisessä tekstissä kuvitukset ovat useimmiten lähinnä
dekoratiivisia

elementtejä,

joiden

merkitys

rajautuu

vain

visuaaliseen

miellyttävyyteen. Lapsille suunnatuilla satukirjan tai kuvakirjan kuvituksilla on
kuitenkin huomattavasti laajempi psykologinen ja pedagoginen merkitys. Lasten
vanhemmat ja kasvatuksen ammattilaiset ovat lisäksi yleisesti sitä mieltä, että lapset
ovat vastaanottavaisempia kuville kuin tekstille. (Nodelman, P. 1990). Seuraavissa
kappaleissa erittelen lastenkirjan kuvituksen eri piirteitä ja niiden merkitystä.
3

2.2 Kuva ja teksti

Kuvakirjassa, kuva ja teksti toimivat tasavertaisina elementteinä. Kirjoittajan ja
kuvittajan haasteena on välttää päällekkäisyyttä ja tarpeetonta toistoa. Kuvat
kertovat parhaiten miltä hahmot näyttävät, millaisessa ympäristössä ne liikkuvat ja
jossain määrin välittävät tunteita. Teksti sen sijaan viestittää parhaiten aikaa,
puhetta ja ajatuksia. Yhdysvaltalainen kirjailija ja kuvittaja Maurice Sendak sanoi
aiheesta vapaasti suomentaen: ”Koskaan ei tulisi kuvittaa tarkalleen, mitä on
kirjoitettu. On löydettävä tekstistä tilaa, jotta kuvat voivat tehdä työnsä. Sitten on
päästettävä sanat valloilleen siellä, missä ne tekevät työn parhaiten. Se on hupaisaa
jonglöörausta.” (Goodwin, P. 2005.)
Useimmissa tapauksissa kirjailija kirjoittaa kuvakirjan tarinan ensin ja toinen
henkilö, kuvittaja kuvittaa valmiin tarinan. Sen sijaan että kuvittaja toisi esille omaa
taiteellista tyyliään, ovat hänen tyylivalintansa alisteiset tekstin tyylille. Lopullinen
työ on jossain määrin kuitenkin tyylien vuoropuhelua tekstin ja kuvituksen välillä.
Parhaimmillaan tekstin ja kuvituksen tyyli on harmoniassa silloin, kun kirjailija ja
kuvittaja on yksi ja sama henkilö, mistä Beatrix Potter on oiva esimerkki.
(Nodelman, P. 1990.)

2.3 Väri ja viiva

Värejä ja niiden psykologista vaikutusta on laajalti tutkittu jo kymmeniä vuosia ja
tutkimusten perusteella on päädytty erilaisiin luokittelujärjestelmiin, joista yksi
yleisimmistä on jaottelu kylmiin ja lämpimiin väreihin. Punaisen, keltaisen ja
oranssin sävyjen on katsottu olevan stimuloivia ja aktivoivia, kun taas sinisen,
turkoosin ja vihreän sävyjen on havaittu olevan vaikutukseltaan rauhoittavia ja
rentouttavia. Tätä tutkimustietoa on hyödynnetty esimerkiksi käyttämällä sinisen ja
vihreän sävyjä aggressiivisuudesta ja ahdistuksesta kärsivien potilaiden hoidossa
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sekä punaisen ja oranssin sävyjä masennuspotilaita hoidettaessa (Best, J. 2012.)
Myös mainonnassa ja yritysten graafisen ilmeen suunnittelussa väripsykologiaan
kiinnitetään paljon huomiota.
Mitä nuoremmille lapsille kirja kuvituksineen on suunnattu, sitä enemmän
kuvituksissa suositaan puhtaita, kirkkaita primääri- ja sekundäärivärejä.
Tutkimukset osoittavat, että syy siihen miksi lapset suosivat kirkkaita värejä on se,
että heidän silmänsä eivät ole vielä täysin kehittyneet ja tästä syystä kirkkaat ja
korkeakontrastiset värit erottuvat parhaiten heidän näkökentässään tehden
kirkasvärisistä kohteista kiinnostavampia ja stimuloivampia. (Pancare, R, 2018).
Lisäksi kirkkaat värit ilman synkkiä varjoja luovat tarinaan kevyen ja iloisen
yleistunnelman, mikä on etenkin pienelle lapselle mieluinen. Mauri Kunnaksen
Koiramäki-sarjan kuvitukset (ks. kuva 1) on hyvä esimerkki kirkkailla perusväreillä
luodusta iloisen aktiivisesta tunnelmasta.

Kuva 1: Mauri Kunnaksen teoksesta: Koiramäen lapset kaupungissa, Otava 1982

Satukirjan kuvittajalla on mahdollisuus ilmaista väritunnetta usein eri keinoin
esimerkiksi värin voimakkuutta ja värikylläisyyttä vaihtelemalla (Fritze, S. 2005).
Lewis Carrollin Liisa ihmemaassa kirjassa on John Tennielin kuva, (ks. kuva 2)
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jossa Liisalla on kokous eläinten kanssa. Kuva huokuu salaperäistä väritunnelmaa;
sen väritys on pääasiassa synkkä ja tumma ja vain kuvan vasempaan alareunaan on
jätetty kirkasvärinen valoisa alue. Jopa ilman tekstiä kuvasta välittyy mielikuva
salaisesta tapaamisesta iltahämärässä.

Kuva 2: John Tennielin kuva Lewis Carrollin teoksesta: Liisan seikkailut ihmemaassa. Gummerus
2016

Joskus satukirjan tekstissä kerrotaan jokin tapahtuma kuten ’poika kaatui portaissa’
täysin neutraaliin sävyyn ottamatta kantaa siihen, miten kuulijan tai lukijan tulisi
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asennoitua tapahtumaan. Vasta kuva antaa viitteen tapahtuman tunnelmasta
(Nodelman, P. 1990.) A. A. Milnen Nalle Puhissa Puh putoaa puusta ja sanoo
’Apua!’ pudotessaan. Kuva (ks. kuva 3) on kuitenkin kirkassävyinen ja
kevyttunnelmainen eikä viestitä mitään suurta ja kamalaa tapahtuneen.

Kuva 3: E.H. Shephardin kuva A. A. Milnen teoksesta: Nalle Puh 80-vuotisjuhlakirja. Werner
Söderström 2006

Toisinaan kuva ja teksti ovat syystä tai toisesta ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi
Antoine

de

Saint-Exupéryn

Pikku

Prinssi,

joka

on

tunnettu

monimerkityksisyydestään, on yhdenlainen tarina lapselle ja toinen aikuiselle.
Aikuiselle tarina on surumielinen kertomus täynnä piilomerkityksiä, mutta lapsi
näkee tarinan kirkassävyisten kuvitusten kautta, joissa mittasuhteet ovat leikkisästi
pielessä ja vain yhdessä kuvassa impressionistinen harmaasävyinen tausta luo
surumielistä tunnelmaa (ks. kuva 4).
Lastenkirjakuvitusten viiva luo osaltaan kuviin myös tunnelmaa. Viiva voi olla
hentoa, vahvaa, kevyttä tai rosoista. Esimerkiksi Tove Jansson on tunnettu
viivankäytöstään vaihtuvien tunnelmien luojana. (Fritze, s. 2005.)
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Kuva 4: Kuva Antoine de Saint-Exupéryn teoksesta: Le Petit Prince. Gallimart 2007

2.4 Sommittelu

Niin tarinassa kuin kuvissakin lapsi on satukirjan keskiössä ja aikuinen väistyy
sivualalle (Fritze, s. 2005). Jos aikuinen esiintyy kuvissa, on hän usein abstrahoitu,
rajattu osittain kuvan ulkopuolelle tai sommittelullisesti sijoitettu sivualalle ja lapsi
on esitetty aktiivisena toimijana kuvan keskiössä. Esimerkiksi Antoine de SaintExupéryn Pikku Prinssin kuvituksissa tarinan minäkertoja, aikuinen lentäjä ei
esiinny lainkaan.
Lastenkirjojen kuvat on usein sommiteltu lapsen perspektiiviä simuloivasti ja
rajattu pieniin yksityiskohtiin, tai tästä poiketen ne voivat olla koko aukeaman
kokoisia kuvia täynnä pieniä yksityiskohtia, joita lapsi voi tutkia pitkiäkin aikoja,
kuten Mauri Kunnaksen kirjoissa.
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2.5 Kuvituksen kognitiivinen merkitys

Useat psykologiset tutkimukset osoittavat, että kuvitus auttaa leikki-ikäistä ja sitä
vanhempaa lasta muistamaan paremmin tarinan yksityiskohdat jälkikäteen
kysyttäessä, ja lukutilanteessa kuvat pitävät lapsen mielenkiintoa yllä pidemmän
aikaa kuin pelkkä tarina ilman kuvia. (Greenhoot, AF. et. al. 2014). Kuvat auttavat
nuoria lapsia myös ymmärtämään ja järjestämään informaatiota. Lastenkirjan
kuvilla on myös semanttinen merkitys. Kuvat toimivat oppimisen tukena ja yksi
kuva viestittää enemmän kuin monivirkkeinen selitys esiteltäessä lapselle
ennestään vieraita konsepteja. (Nodelman, P. 1990.) Lapsi on varsin kyvykäs
jäsentämään maailmaa kuvataiteen keinoin ja taiteella on tärkeä merkitys ajatusten
ja tunteiden esille tuomisessa. Lapsen sanavaraston ollessa vielä kehittymässä on
kuvilla erityinen merkitys kommunikaation välineenä niiden toimiessa symboleina,
eräänlaisena merkkikielenä. (Machin, D. 2014).

3 Oma prosessi

Tässä luvussa avaan oman kuvitusprojektini vaiheita viitaten aluksi lyhyesti tarinan
syntyyn ja syventyen sitten tarkemmin kuvitusprosessin vaiheisiin ideoinnista
luonnostelun kautta valmiisiin kuviin asti. Esittelen myös kuvia työskentelyn eri
vaiheista havainnollistaakseni prosessin kulkua. Osion lopussa käsittelen tekemiäni
ratkaisuja pedagogisesta näkökulmasta.

3.1 Tarina lähtökohtana

Satukirjani nimeltään ”Katti-Kalevi Raidallinen menee Japaniin – ainakin melkein”
on tarina 4-vuotiaasta Rullastiina-nimisestä tytöstä ja tämän villalangasta
9

neulotusta

pehmolelukissasta,

Katti-Kalevista.

Tarinan

juoni

kertoo

väärinymmärryksestä, jonka seurauksena Rullastiina luulee perheensä olevan
menossa Japaniin, vaikka todellisuudessa tarkoitus on mennä japanilaiseen
ravintolaan. Rullastiina projisoi omia tuntemuksiaan lelukissaansa, joten kun häntä
jännittää, hänen mielestään kissaa jännittää ja kun häntä hymyilyttää, hän näkee
kissan suupielten kääntyvän hymyyn. Tarinassa Rullastiina tekee ja toteuttaa
suunnitelman salakuljettaa Katti-Kalevi ravintolaan perheen mukana, äidin
kiellosta huolimatta.
Rullastiina on touhukas pieni tyttö, jonka paksut pitkät hiukset sojottavat joka
suuntaan vain minuutteja letityksen jälkeen, ja jonka sukat ovat aina makkaralla,
koska hänellä on yksinkertaisesti liian kiire asetella niitä kunnolla. Tämän luonteen
toivon välittyvän kuvituksistani katsojalle.
Tarinaa luodessani halusin sen sisältävän satumaisia elementtejä, mutta vain siltä
osin, mikä on tarinan Rullastiina-hahmon kuvitelmaa. Sijoitin tarinani keskelle
tavallista lapsen arkea ilman lentäviä sankareita, taikuutta tai kahdella jalalla
käveleviä eläinhahmoja. Lapsen kyky kuvitella on jo sinänsä taianomainen ja
mielestäni tuo taika jää sivualalle, jos tarinassa on liikaa mielikuvituksellisia
elementtejä. Toivon että Rullastiina on lapsille samastuttava hahmo, joka
houkuttelee heidät heittäytymään omiin mielikuvitusmaailmoihinsa keskellä
jokapäiväistä arkea.

3.2 Hahmojen luominen

Kun tarina oli kirjoitettu valmiiksi ja se oli elävänä mielessäni, oli aika siirtyä
kuvitusvaiheeseen. Aloitin prosessin paksu luonnoslehtiö ja lyijykynä välineinäni.
Minulla oli jo alussa hyvin vahva mielikuva tarinan päähahmoista Katti-Kalevi
Raidallisesta ja Rullastiinasta. Tiesin että prosessi olisi aikaa vievä, koska halusin
välittää tuon mielikuvan muuttumattomana kuviksi asti.
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Katti-Kalevi on neulottu kissapehmolelu, jolla on napit silminä ja makkaramaisen
pitkulainen vartalon ja raajojen muoto. Tämän mielikuvan pohjalta hahmo oli
helppo luoda paperille ja se sai lopullisen muotonsa vain muutaman luonnoksen
myötä. Rullastiina sen sijaan oli haastavampi hahmo: Luonnostelun alkuvaiheessa
huomasin, kuinka tottumaton olin piirtämään lapsihahmoja, ja ensimmäisten
luonnosten tytöstä tuli väistämättä liian vanhan näköinen. Taustatyöksi vaadittiin
perusteellista lapsen anatomian ja mittasuhteiden opiskelua ja paljon luonnostelua,
jotta käsi tottui lapsen mittasuhteisiin. Lopulta valmistui ensimmäinen versio, jossa
kaikki oli kohdallaan ja sen jälkeen lukuisten kuvareferenssien avulla syntyivät
luonnokset nelivuotiaasta Rullastiinasta eri asennoissa. Alla olevat kuvat (ks. Kuva
5) havainnollistavat Rullastiina-hahmon kehittelyn vaiheita. Vartalo sai valmiin
muotonsa nopeammin ja liitin siihen sittemmin myöhemmin piirtämäni pään
Photoshopissa.

Kuva 5: Hahmon luomisen vaiheita

Kuvitusta suunnitellessani listasin tekstiä tarkastellen tarvittavat kuvat, siten että
jokaiselle selitystä vaativalle tekstiosuudelle olisi kuva ja että kuvat jakautuisivat
melko tasaisesti suhteessa tekstiin. Lopulta päädyin kansikuva mukaan lukien
yhteentoista kuvaan.
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3.3 Tyyli

Taiteellista tyyliäni on usein luonnehdittu sanalla herkkä. Värit ja niiden
sekoittaminen on ollut minulle aina lähellä sydäntä. Koska tarina on itse
kirjoittamani, oli minulla mahdollisuus olla uskollinen omalle herkälle tyylilleni ja
katsoin sen myös olevan linjassa tarinan tyylin kanssa.
Nykyään markkinoilla olevien lastenkirjojen tyyli on usein voimakasta ja
lennokasta, jopa sarjakuvamaista. Herkkä akvarellityyli oli ominaisempaa
kotimaisille

kuvituksille

lastenkirjakuvitusten

ennen

1980-lukua,

kansallisromantiikan

sävyttämät

jolloin
juuret

kotimaisten
olivat

vielä

voimakkaammin näkyvillä. Seuraava kuva (ks. kuva 6) on yksityiskohta eräästä
kuvituskuvastani, joka on hyvä erimerkki tyylini pehmeästä herkkyydestä.

Kuva 6: Yksityiskohta valmiista kuvituskuvasta teoksestani Katti-Kalevi Raidallinen menee
Japaniin – ainakin melkein
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3.4 Tekniikka ja välineet

Työtapani oli yhdistelmä käsin piirtämistä, akvarellitekniikkaa ja kuvankäsittelyä
tietokoneella Adobe Photoshop ohjelmalla. Niin kauan kuin saatan muistaa, olen
rakastanut akvarellitekniikan puhtaita kuultavia vahvapigmenttisiä värejä ja jo
lapsuudessa minulle mieluisimmat kuvitukset olivat akvarellitöitä, joten akvarellin
valinta tekniikaksi oli helppo. Väri on ollut minulle aina viivaa helpompi ja tutumpi
aspekti taidetta tehdessä, joten tussipiirroksen sisällyttäminen tekniikoihin oli sen
sijaan päätös haastaa itseni
Lopullisen muotonsa saaneet lyijykynäluonnokset vahvistin ohutkärkisellä 0,1 mm
paksuisella vedenkestävällä mustalla tussilla, skannasin viivapiirrokset koneelle ja
avasin ne Adobe Photoshopissa, missä siistin ja muokkasin viivaa ja korjasin
zoomattuna yksityiskohtia, joita oli vaikeampi työstää käsin pienessä koossa. Kun
olin

tyytyväinen

viivapiirrokseen,

tulostin

sen

mustesuihkutulostimella

akvarellipaperille ja annoin sen sitten kuivua ennen jatkotyöstämistä, musteen
leviämisen välttämiseksi. Olen liittänyt tähän otantoja luonnoksistani ennen viivan
vahvistamista tussilla ja apuviivojen poistamista (ks. kuva 7).

Kuva 7: kuvitukseni luonnosvaiheen piirroksia
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Käytin maalatessani laadukkaita Rembrandtin taiteilijalaatuisia akvarellinappeja,
joiden pigmentit ovat puhtaita, eikä niissä ole seassa lainkaan valkoista. Yhdistin
laveerausta, märkää märälle -tekniikkaa ja viivapiirrosta. Käytin työskentelyssäni
paljon kerroksellisuutta, joten akvarellityövaihe oli aikaa vievä kerrosten vaatiessa
oman aikansa kuivua ennen seuraavan värikerroksen maalaamista, jotta värit eivät
olisi muuttuneet tunkkaisiksi. Kuva havainnollistaa kahden eri kuvituskuvan
työvaiheita. Vasemmanpuoleisessa maalauksessa vasta ensimmäisiä kerroksia
työstetään, kun taas oikeanpuoleisessa kerroksia on jo useita (ks. kuva 8).
Maalauksen valmistuttua ja kuivuttua skannasin työn toistamiseen koneelle ja
muokkasin muun muassa työn väritasapainoa, valoa ja kontrastia. Työn reunat
häivytin asteittain valkoiseksi.

Kuva 8: Kuvia akvarellimaalausvaiheesta

3.5 Referenssien käyttö
Käytin piirtäessäni paljon kuvareferenssejä. Hain kuvapankeista lasten kuvia eri
asennoissa ja jos tarvitsin spesifin kuvakulman pyysin ystäviäni poseeraamaan
valokuvissa joita käytin sitten piirtäessäni mallina. Syömäpuikkojen käyttöä
esitteleviä piirroksia varten valokuvasin omaa kättäni pitelemässä puikkoja eri
asennoissa, mikä helpotti vaativien käden asentojen toisintamista piirtämällä.
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Kuvareferenssejä käyttäessäni en pyrkinyt toisintamaan alkuperäistä valokuvaa
kokonaisuutena vaan keskityin lähinnä johonkin kuvan yksityiskohtaan, kuten
lapsen jalkojen asentoon lattialla istuessa. Usein käytin useampaa valokuvaa
referenssinä yksittäisen kuvan piirtämiseen.
Käyttämäni kuvareferenssit rajoitin ainoastaan valokuviin. Vältin tietoisesti muiden
taiteilijoiden töiden käyttöä referenssinä, jotten olisi päätynyt tahattomasti
kopioimaan tai ottamaan liiallisesti vaikutteita toisten taiteilijoiden tuotannosta.
Alla on ottamani valokuva omasta kädestäni ja sen pohjalta syntynyt valmis
kuvituskuva (ks. kuva 9).

Kuva 9: Referenssien käyttöä

3.6 Värien valinta

Kuvituskuvani ovat pehmeitä väritykseltään. Yleisen väritunnelman pyrin pitämään
kevyenä ja valoisana luodakseni vaikutelman lapsuuden iloluontoisesta arjesta ja
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tehdäkseni kuvista mieluisia pienillekin lapsille. Erilaisia tunteita ja tunnelmia loin
kuviin sävyttämällä hahmojen ympäristöä kevyesti. Esimerkiksi kuvassa, jossa
Rullastiina piilottelee reppua selkänsä takana, hänen päänsä ja selkänsä ympäristö
on punertavan sävyinen, jotta tytön nolotus ja jännitys, mikä ei tekstissä tule
lainkaan esille, välittyisi lukijalle tai kuulijalle. Kuva, missä Rullastiina maskeeraa
Katti-Kalevia, on sen sijaan varjostettu sivuilta ja valaistu vain keskikohdasta, mikä
hienovaraisesti viestittää toiminnan salaisesta luonteesta (ks. kuva 11).

Kuva 11: Valmiita kuvituskuvia teoksestani Katti-Kalevi Raidallinen menee Japaniin – ainakin
melkein

3.7 Sommittelu

Pyrin sommittelussani enimmäkseen minimalismiin. En halunnut, että kuvissa
tapahtuisi liikaa, jotta katsojan huomio keskittyisi olennaiseen. Etenkin tekstiä
selittävissä, kuten niissä jotka esittelevät syömäpuikkojen, olen zoomannut
pelkkään kohteeseen, jättäen kaikki ylimääräiset elementit pois.
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Kuvissa Rullastiina on aina keskiössä aktiivisena toimijana ja niissä muutamassa
kuvassa, missä hänen vanhempansa ovat mukana, ovat he sivualalla, sillä tarina
kerrotaan Rullastiinan näkökulmasta viimeisiä virkkeitä lukuun ottamatta, missä
Rullastiina nukkuu ja äidin ääni tulee esille tekstissä.
Perspektiivin olen pyrkinyt pitämään lapsen tasolla siten että aikuiset ovat silmien
tason yläpuolella ja esimerkiksi ovenkahvat silmien tasolla. Haluan että tarinani
maailma on lapsen maailma missä aikuinen on ainoastaan vieraana.

3.8 Kuvat oppimisen tukena

Tarinani sisältää Japanin kulttuuriin liittyviä elementtejä, jotka ovat oletusarvoisesti
lapselle vieraita. Tällaiset käsitteet selitän tekstissä hyvin yksinkertaisesti viitaten
johonkin lapselle ennestään tuttuun. Esimerkiksi kimonoa kuvaan tekstissä joksikin
mikä ”on vähän niin kuin mekko, mutta jollaisia on japanissa pojillakin” tai
syömäpuikot ovat tekstissä ”kaksi puista puikkoa” joita isä ”käyttää vähän niin kuin
pihteinä”. Tällaisen yksinkertaistetun määritelmän olen täydentänyt käsitteitä
avaavalla kuvituksella. Työssäni erityislasten kanssa olen saanut hyviä tuloksia
käyttämällä kuvaa uusien asioiden opettamisen välineenä sekä liittämällä
sanallisesti uuden käsitteen johonkin mikä on lapselle tuttua, etäisesti uutta asiaa
muistuttavaa.
Lapset,

erityisesti

neuropsykiatrisista

häiriöistä

kärsivät

ovat

usein

ennakkoluuloisia uusien asioiden suhteen. Esimerkiksi ruoat, joita lapsi ei ole ennen
maistanut, voivat aiheuttaa vastahakoisuutta kokeilla. Lupa tarkkailla uutta asiaa
sivusta ennen itse osallistumista, auttaa usein kasaamaan tarvittavaa rohkeutta
uuden kokeiluun. Toivon että kirjani tarina auttaa lapsia uskaltamaan maistaa sushia
tai kokeilemaan jotain muuta uutta.
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4 Reflektio

Tässä

osiossa

arvoin

opinnäytetyöni

produktio-osan

lopputulosta,

sen

onnistuneisuutta sekä mietin mahdollista jatkoa työlleni. Käsittelen myös
teoreettisen tutkimukseni herättämiä kysymyksiä ja ajatuksia.

4.1 Taiteellisten oppimistavoitteiden toteutuminen

Kuten projektikuvauksen alussa mainitsin, on väri ollut minulle aina viivaa tutumpi
ja helpommin lähestyttävä elementti taiteessa. Tavallisesta työskentelytavastani
poiketen

päätin

kuitenkin

haastaa

itseni

ja

tehdä

kuvitusteni

pohjan

viivapiirroksena, jolloin varsinaisella piirustustaidolla on merkitystä mustan
tussiviivan jäädessä näkyviin lopullisessa kuvassa. Lisähaastetta toi aiheena lapsi,
joka oli minulle ennestään suhteellisen vieras piirrettävä.
Vuosia kestäneiden taideopintojenkin jälkeen, yllätyin siitä, miten nopeasti
piirustustaito ja silmän ja käden yhteistyö kehittyvät piirtäessä. Mittasuhteita
opiskellessa ja apukuvioiden avulla piirtäessä, käsi oppii, ja pian uudet piirrokset
syntyvät pitkälti lihasmuistista. Olin iloisen yllättynyt siitä, miten hyvin sain
tuotettua paperille mielessäni kirkkaana olevat lapsihahmot.

4.2 Valmis kirja

Olen tyytyväinen kirjoitus- ja kuvitustyöni lopputulokseen. Tarina oli hautunut
mielessäni jo kauan ja tekstin ensimmäisen puoliskon olin kirjoittanut jo
puolisentoista vuotta sitten. Minulle on ominaista prosessoida luovaa työtä
mielessäni kauan ennen konkreettisen näkyvän työskentelyn aloittamista. Näin
ollen lopullinen tuotos valmistuu usein verrattain lyhyessä ajassa, koska taustalla
on pitkällinen ajatusprosessi.

Tekstin valmistuttua taiteelliseen työhön kului
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tälläkin kertaa vain noin kaksi täyttä viikkoa. Kun aloitan konkreettisen
luomisvaiheen, venyvät työpäiväni lähes poikkeuksetta pitkiksi; myös tämän
kuvitusprosessin aikana työskentelin usein aamuyön tunneille asti, kun en malttanut
keskeyttää työskentelyäni ennen työnalla olevan kuvan valmistumista.
Jos mietin näin jälkikäteen, mitä tekisi projektissa toisin, käsittelisin tekstiä ja
kuvitusta enemmän yhtenä visuaalisena kokonaisuutena koko kuvitusprojektin
ajan. Tällöin taitosta ei tulisi täysin irrallisen työvaihe, ja kuvat voisivat ottaa
enemmän tilaa kirjan sivuilla ja teksti lomittuisi paremmin niiden sekaan.

4.3 Projektin jatko
Tavoitteenani oli jo kirjaa ideoidessani saada se julkaistuksi. Aion ensimmäisenä
tarjota kirjaa kotimaisille kustantajille ja lisäksi hankkia lisätietoa omakustanteen
julkaisemisesta. En ole kuitenkaan halukas myymään hahmojeni kaikkia oikeuksia
kotimaassa, koska tarkoitukseni on kääntää kirjani myös englanniksi ja tarjota sitä
kansainvälisille kustantajille, jolloin sillä on mahdollisuus saavuttaa laajemmat
markkinat.
Suunnitelmissani on jatkaa Katti-Kalevi Raidallisen tarinaa ja tehdä siitä kirjasarja.
Seuraavan kirjani aihe on painajaiset ja pimeänpelko, joka jatkaa samaa teemaa
leikki-ikäisen lapsen arkeen pureutuen.

4.4 Ajatuksia tekemästäni taustatutkimuksesta
Kandidaatin opinnäytetyön puitteissa mahdollisuus taustakirjallisuuden esittelyyn
on varsin rajallinen, etenkin kun kyseessä on produktio-osuuden sisältävä
opinnäytetyö, jolloin prosessikuvaukselle on varattava oma tilansa. Työni
sisältämän tutkimuksen esittely on näin ollen vain pintaraapaisu varsin
kiinnostavasta ja laajalti monesta näkökulmasta tutkitusta aiheesta.
Opinnäytetyöni

teoreettisen

tutkimuksen

lähtökohdaksi

esittämäni

tutkimuskysymys lastenkirjan kuvituksen merkityksestä on huomattavasti laajempi
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kuin ennen aiheesta kirjoitettuun lähdemateriaaliin tutustumistani oletin:
Tutkimusta tehdessäni huomasin, miten lastenkirjakuvituksen historia nivoutuu
yleiseen historiaan ja lastenkirjallisuus ilmentää mielenkiintoisella tavalla omaa
aikaansa. Sosiologian kontekstissa lastenkirjojen kuvittamista sekä kuvitusten
vastaanottoa, tulkintaa ja merkitystä on myös tutkittu paljon suhteessa eri
kulttuureihin ja sosiaaliseen statukseen. Psykologian alalla puolestaan on tutkittu
paljon kuvakirjojen vaikutusta lapsen ja vanhemman väliseen kommunikaatioon,
kielen kehitykseen, oppimiseen ja rooliin varhaisiän sanattoman kommunikaation
välineenä.

Tässä

vain

muutamia

esimerkkejä

lukuisista

näkökulmista

lastenkirjallisuuden kuvituksiin. Olisi mielenkiintoista paneutua joihinkin näistä
aiheista vielä syvemmin jatkossa ja tehdä niistä laajempi tutkimustyö.
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