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Abstract 
My Master’s Thesis studies the process of creating a picturebook and its storytelling through artistic 
research. The thesis consists of artistic production and a written part.  
 
The artistic production is a picturebook called Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu (2014) written 
and illustrated by me. It was created based on a simple plot line and pictures first, text after that. 
Technique was digital collage and mixed media. The written thesis looks at a picture-led creation 
process of a picturebook story, in the interaction between picture and word. The point of view is in 
the serial nature of the images rather than semiotics of a single image. The main aspiration of this 
thesis is to understand and visualize the multi-faceted process of illustrating a picturebook. This is 
done by analyzing the different phases of the work and the problems and insights that have arisen 
during them, in the light of picturebook research literature. Writing works as a method of inquiry 
by verbalizing the experience and thinking as well as forming new knowledge. 
 
During the illustration process it came clear how important it can be for the contemplation of pic-
tures to have at least some meaningful words to lean on to. The whole picturebook process also 
created a comprehensive visual story-telling strategy relevant to Otso Aarnisen salaperäinen seik-
kailu. In its visual narration, this book uses a change both in color, in the nature of visual elements, 
in the rhythm and in the pictures. Of these all together, the trimedial concept of my picture book 
was created. When I looked at the published picturebook, I saw the connections between the narra-
tion of my own picturebook and Maurice Sendak’s well known picturebook Where the Wild Things 
Are (1963). 
 
The most central finding is related to the importance of a carefully designed overall concept of a 
picturebook. A good concept contributes to making the picturebook work on many levels, by sup-
porting the transmission of the story at all levels of narration: by means of image, word and layout. 
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1. LUKU: 
Lähtökuopat
Tässä luvussa kuvailen työni lähtökohdat, kerron 
tutkimuskysymykseni ja esittelen kokonaisuuden pähkinänkuoressa. 

Taidekasvatusopintojeni alusta saakka suunnitelmani on ollut val-
mistua eräänlaiseen kaksoisammattiin: kuvittajaksi ja taidekasvat-
tajaksi. Minulle on ollut selvää, että teen opinnäytetyöni liittyen 
kuvitukseen. Ennen opinnäytetyöni aloittamista olen tehnyt opin-
tojeni ohessa paljonkin lehtikuvituksia, mutta aina haaveillut ku-
vakirjan kuvittamisesta. On eri asia kuvittaa lyhyitä toimeksianto-
ja, joihin kuuluu yhdestä kolmeen kuvitusta samasta aiheesta, kuin 
kertoa eheä ja mukaansatempaava tarina pitkän kuvasarjan avulla. 
Pidän kuvakirjan kuvittamista raskaan sarjan taidonnäytteenä. Se ei 
ole vain kiinnostavan tarinan välittämistä, vaan myös mahdollisesti 
kokonaisen omalakisen maailman luomista. Opinnäytetyöni on ol-
lut minulle tilaisuus harjoitella kuvakirjan tekemistä, ja sitä on sii-
vittänyt toive omasta debyytistä kuvakirjakuvittajana. 

Toimin vuosina 2013-2014 Sarjakuvakeskuksella kuvituskurssin 
opettajana, ja koin vahvan kokemuksen lehtikuvitustyöstä tärkeänä 
ammatillisena perustana opetustyölleni. Sen sijaan kuvakirjan ku-
vittamiseen liittyvä tietoni on tämän opinnäytetyön aloittamiseen 

saakka perustunut vain lukemalla opittuun. Jotta opettaja pystyisi 
syvällisesti välittämään tietoa taiteellisen työskentelyn menetelmäs-
tä, on hänen itsekin ymmärrettävä prosessia. Jotta voisin tukea op-
pilasta omassa taiteellisessa kuvakirjaprosessissaan, tuntuu tärkeältä, 
että myös minulla opettajana on omakohtainen luottamus siihen, 
että prosessi kantaa. Kuvakirjan tekemisestä löytyy useita oppaita. 
Ne ohjeistavat erilaisiin työn vaiheisiin, mutta mikään opas ei voi 
kuitenkaan antaa kokemuksen tuomaa näkemystä ja ammatillista 
varmuutta.

Opintojeni kiteytymänä olen halunnut tehdä kuvakirjan, joka ei 
olisi vain esteettinen elämys, vaan samalla tosi ja merkityksellinen 
itselleni, kertoisi jotakin syvempää elämästä ja maailmankuvastani. 
Toisin sanoen kuvakirja, jonka sanoman takana voin seistä. Tästä 
syystä olen tehnyt kuvakirjan tarinan itse. Tarkoitukseni ei ole ollut 
sisällyttää tarinaan koko elämän- tai taidekäsitykseni kattavaa filo-
sofista rakennelmaa, vaan yksinomaan valita aiheeksi oivallus, jo-
ka puhuttelee minua. Vaikka tarkoitukseni oli alunperin kirjoittaa 
teksti ensin, päädyin lopulta tekemään kuvitustyön ennen tekstiä. 
Tämä on merkityksellinen lähtökohta opinnäytetyölleni. Puhunkin 
tässä työssäni tarinan tekemisestä ja kertomisesta kuva edellä, mikä 
viittaa juuri kuvien ja tekstin syntyjärjestykseen. Kuvakirjani sai ku-
vitus- ja kirjoitustyön valmistuttua kustannussopimuksen ja julkais-
tiin viimein keväällä 2014. 

Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu -kuvakirjan valmistuminen kes-
ti verrattain pitkään, ja minulla on työvaiheesta paljon erilaista ma-
teriaalia. Kirjan julkaisun jälkeen kirjoitin luonnoksiin, työvaiheku-
viin ja prosessipäiväkirjamerkintöihin perustuen kuvakirjaprosessin 
sen kronologisessa järjestyksessä itselleni auki, jotta kaikkea olisi 
helpompaa hahmottaa. Prosessia muistellessani ja auki kirjoittaes-
sani työn vaiheet, tiettyihin kuvituksiin liittyvät ongelmakohdat ja 
oivallukset alkoivat järjestyä ja niiden merkitykset avautua minulle. 
Jälkikäteen valmiita kuvituksia ja aivan lopuksi valmista kuvakirjaa 
katsomalla ja prosessikuvausta lukemalla on helpompaa hahmottaa, 

mitä mahdollisuuksia kuvakirjan kuvitustyössä on, ja kuinka niitä 
olen itse toteuttanut. Toisaalta olen alkanut sen avulla myös hah-
mottaa muutamia kiinnostavia näkökulmia, joita en osannut vielä 
kyseisen prosessin aikana käyttää hyödykseni. Kirjoittaminen toi-
mii työssäni kokemuksen ja ajatusten sanallistamisen keinona, kuin 
myös ajattelun ja uuden tiedon muodostamisen välineenä. 

Esikoiskuvakirjani kuvitustyö toimii eräänlaisena tutkimusmatkana 
kuvakirjan kuvittamisen maailmaan. Matka suuntautuu maastoon, 
joka on itselleni vieras, mutta jossa monet ovat kulkeneet ja kul-
kevat. Siellä risteilee erilaisia polkuja ja reittejä, toiset tallatumpia 
ja toiset enemmänkin vain tarkkaavaiselle silmälle näkyviä viitteitä 
mahdollisista kulkupaikoista. Lähden matkalleni ikäänkuin kau-
punkilaisena. Aiemmat kokemukseni perustuvat lyhyisiin päiväret-
kiin ja nopeasykkeiseen metropolielämään (lyhyet toimeksiannot, 
lehtikuvitus). Lähden liikkeelle avoimin mielin, tarkoituksenani 
kulkea alueen päästä päähän, ja saada alueesta jonkinlainen koko-
naiskokemus. En halua kuitenkaan vaeltaa valmiiksi muiden mää-
rittelemää reittiä (toisen kirjoittama tarina, kuvakirjaoppaat), vaan 
valita polkuni oman kiinnostukseni mukaan ja pyrkien luottamaan 
intuitiooni. Lähden liikkeelle paikasta, joka ei ole suosituin lähtö-
piste (tarinan itse luominen), mutta toivon, että sitä kautta voi-
sin aidommin löytää juuri minulle sopivan reitin, jotakin itselleni 
merkityksellistä, ja kukaties matkan varrella käydä näköalapaikoilla, 
joilla monille niin tuttu maisema näkyykin harvemmin kuvatusta 
suunnasta. 

En kulje ennalta merkittyä vaellusreittiä, vaan tutkimusmatka-
ni on yksilöllinen reitti, pitkin kulloinkin hyvältä tuntuvia tien-
pätkiä, polkuja ja tiheikköjä. Matkalleni tulee ehkä seisahduksia, 
vaikeakulkuisuuden tai jonkin uuden kohtaamisen vuoksi. Näissä 
pysähdyspaikoissa pyrin myöskin sanallistamaan ja sitä kautta hah-
mottamaan ja löytämään yhteyksiä kuvakirjantutkimukseen. Tämä 
kädessäsi oleva kirja on matkakertomukseni. Pyrin siinä sijoitta-
maan löytöni kartalle ja samalla rikastamaan omaa matkakertomus-

tani kokeneiden tutkimusmatkailijoiden aluetta koskevien kartoi-
tusten avulla (aiempi tutkimus), ja keskustellen niiden kanssa. Olen 
pyrkinyt kuvaamaan matkaani rehellisesti ja avoimesti, ja valinnut 
siihen nykyisiä ja tulevia kanssakulkijoitani ajatellen reittini kiin-
nostavimpia ja merkityksellisimpiä vaiheita. 

1.1. Tutkimustehtävä

Tutkimukseni keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää ja tehdä nä-
kyväksi kuvakirjan kuvittamisen monitahoista prosessia. Tutkin ku-
vakirjan tarinankerrontaa ja sen toteuttamisprosessia oman taiteel-
lisen työskentelyni kautta, analysoiden tekemäni esikoiskuvakirjan 
tekoprosessin aikana esiin nousseita merkityksellisiä työn vaiheita, 
ongelmakohtia ja oivalluksia.

Työni alussa keskeisiä kysymyksiä ovat:

1) Millaisin keinoin kuvittaja rakentaa tarinaa? 
2) Millaiset vaiheet, ongelmakohdat ja oivallukset saattavat 
edistää kuvakirjan ratkaisuprosesseja?

Työstä nousevat oivallukset eivät voi nousta ohjesäännöiksi tai mil-
lään tapaa ehdottomiksi lausumiksi, vaan ne ovat enemmänkin yk-
silöllisten reittien varrella tehtyjä huomiota, löydettyjä löytöjä ja nä-
köalapaikkoja. Näköaloja jotka saattavat olla nähtävissä monestakin 
suunnasta tai löydettävissä monienkin eri reittien avulla, mutta toi-
saalta ne myös saattavat näyttäytyä eri paikasta katsottuna erilaisi-
na ja eri lailla merkittävinä. Ehkä niitä ei tule nähneeksi edes jotain 
toista reittiä kulkeneena.   

Tarkastelen tutkimuksessani kuvakirjan tarinan syntymistä ku-
va edellä, ja välittymistä kuvan ja sanan välisessä vuorovaiku-
tuksessa. Pyrin nostamaan esiin prosessin kannalta merkityksel-
lisiä ilmiöitä. 
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kuvitustyöstä1. Opinnäytetyöni on eräs kertomus kuvakirjan kuvit-
tamisesta muiden kertomusten joukossa. Mikä tekee työstä mer-
kityksellisen, on sama mikä jokaisesta: yksilöllinen matka joka on 
kuljettu. Opinnäytetyöni on hyvin kokemuksellinen ja sen keskei-
set huomiot kietoutuvat improvisaatioon, kuvalliseen tarinanker-
rontaan, kollaasitekniikkaan ja omaan kuvilla kertomisen tapaani. 
Toiveenani on että tästä työstä nousee esiin joitakin kiinnostavia 
näkökulmia, jotka valottavat kuvakirjaa ja sen kuvitustyötä ehkäpä 
hieman uudesta suunnasta.

Edessäsi olevaan opinnäytetyöhön sisältyy kuvittamani ja kirjoitta-
mani lasten kuvakirja Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu (Tammi 
2014), ja kuvakirjan tutkimuskirjallisuuden valossa kuvituskoke-
musta ja kuvakirjaani reflektoiva ja analysoiva kirjallinen työ. Työni 
keskiössä on esikoiskuvakirjan luomisprosessi keskeisine ongelma-
kohtineen ja ratkaisuineen. Tarkastelen erityisesti tarinan synty-
mistä ja välittämistä kuva edellä erilaisin kuvakirjan keinoin. Pyrin 
nostamaan esiin niin kuvitusprosessin kuin kuvan ja sanan vuoro-
vaikutuksen kannalta kiinnostavia ilmiöitä. 

Aloitan kertomalla luvussa 2. taiteellisesta työskentelystä joka toi-
mii tutkimusmatkailijan asenteenani. Kerron lisäksi tässä työssä 
käyttämästäni lähdekirjallisuudestani. Luvussa 3. kerron kuvittami-
sesta, kuvakirjasta sen erilaisine määrittely-yrityksineen, ja alaluvus-
sa 3.2. mainitsen lisäksi pari sanaa kuvakirjan yleisöstä. Tämän jäl-
keen alaluvussa 3.3. kerron omasta taustastani, joka on vaikuttanut 
tutkimuksen kannalta keskeisiin tekniikkoihin ja lähestymistapoi-
hin. Pyrin myös paljastamaan esioletukseni aiheesta, ja alaluvussa 
3.4. kerron hieman, mikä omasta mielestäni tekee hyvän kuvakir-
jan. Lopuksi esittelen muutamia merkittävimpiä henkilökohtaisia 
kuvakirjaesikuviani. Luvussa 4. kerron kuvitustekniikastani ja esit-
telen toteuttamani kuvakirjan. Luku 5. kertoo tutkimukseni ku-

1 Mm. Eskonen 2012, Heikkilä-Perkiö 2008, Luyi 2017, Partanen 2018, Ra-
tilainen 2006, Taskinen 2014, Valojärvi 2009.

Kuvan semiotiikan tuntemus on kuvittajan perustaito. Kuvittajan 
tulee hahmottaa kuvan merkkikieltä, sen sisäiseen rakenteeseen ja 
elementtien välisiin jännitteisiin perustuvia viestejä. Olen tehnyt 
kuvittajan työtä päätoimisesti vuodesta 2010 saakka ja kuvan ra-
kentamisen keinot ovat minulle työni edellytys. Tässä opinnäyt-
teessäni en kuitenkaan keskity siihen, minkä jo tunnen, vaan tar-
koitukseni on suunnata huomioni itselleni tuntemattomampaan 
alueeseen, tarinan välittämiseen ja kertomiseen ei kuvan sisällä, 
vaan kuvien välillä. Liikun tutkimuksessani tarinan ehdoilla, pyr-
kien tavoittamaan tietoa nimenomaan kuvakirjan kuvasarjallisuu-
den ja kokonaisilmaisun keinoin. Näin ollen en analysoi kuvan si-
säistä rakennetta pelkän yksittäisen kuvan tulkinnan vuoksi, vaan 
mikäli teen sen, näkökulmani kohdistuu tarinan luomiseen, raken-
tamiseen ja välittämiseen kuvien välisessä jatkumossa.

Taidekasvattajana olen halunnut minulle henkilökohtaisen taide-
muodon, kuvituksen, kautta välittää syvällistä asennetta, joka pätee 
niin taiteeseen kuin elämäänkin. Kuvittajana olen halunnut kertoa 
tarinan koskettavasti ja luoda kiinnostavan, persoonallisen maail-
man ja monitasoisen kuvakirjan. Erityisesti kuvituksen opettaja-
na ja tutkijan roolissani olen lähtenyt tämän työn avulla hakemaan 
omaan kokemukseeni perustuvaa, jaettavaa, sanallistettua tietoa ja 
artikuloituja oivalluksia kuvakirjan kuvitustyöstä. Nämä motiivit 
ovat ohjanneet minua opinnäytetyötä tehdessäni. 

Jokaisella kuvittajalla on omanlaisensa tyyli, tekniikka ja tapa teh-
dä. Itselleni on usein ollut kiinnostavaa tutustua toisten kuvitta-
jien ja taiteilijoiden tapoihin tehdä, ja kuulla ajatuksista taustalla. 
Ne auttavat näkemään omaa ajattelua pidemmälle ja kehittämään 
omaa tekemisen tapaa, ehkä jopa kyseenalaistamaan vakiintunei-
ta malleja. Koulussamme on vuosien varrella tehty lukuisia kan-
didaatin ja maisterin opinnäytteitä kuvakirjan omakohtaisesta 

lusta, eli taiteellisen työni valmistumisprosessista. Kerron kuvitus-
työn vaiheista erilaisiin tielleni tulleisiin ongelmakohtiin jaoteltuna 
omissa alaluvuissaan, ja pyrin kuvaamaan tekemäni ratkaisut ku-
hunkin ongelmaan. Luvun lopulla katson kuvakirjaani kriittisesti, 
ja alaluvussa 5.9. teen lyhyen yhteenvedon tutkimustuloksista, joita 
pohdin laajemmin 6. luvussa. Tässä johtopäätöksistäni kertovas-
sa kappaleessa palaan myös kuvittaja-opettajan kaksoisammattiini, 
ja pohdin tutkimustulosten ja koko työn merkitystä tutkimuskysy-
mysten kannalta itselleni, ja kuvituksen kentälle yleisesti. Työni lo-
pussa luvuissa 7. ja 8. mainitaan lähteet ja liitteet.
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talla, kautta ja herättämänä tapahtuva ajattelu on samalla niin tai-
teilijan kuin tutkijankin ajattelua. Tutkimusta tästä tulee vasta, kun 
tutkija itsereflektion ja analysoivan otteen kautta pyrkii hahmotta-
maan työlleen laajemmalle yleisölle avautuvan muodon. Taiteelli-
sen tutkijan pyrkimys kriittisen otteen löytämiseksi omaa työsken-
telyään kohtaan on tärkeää, jotta muutkin pystyvät hahmottamaan 
mahdollisia merkityksiä uudelle tiedolle.4 Näin ollen tulee tutki-
jan jatkuvasti ottaa taiteellisesta kokemuksesta pieni askel poispäin, 
pystyäkseen samalla reflektoimaan sitä.5 Tästä edestakaisesta sisäi-
sestä liikkeestä muodostuu taiteilija-tutkijalle tärkeä väline.

Taiteellinen tutkimus pyrkii löytämään itselleen ominaisen ja it-
senäisen tavan yhdistää taiteellinen työskentely sekä tutkiva ote ja 
asenne. Taiteellisen tutkimuksen piirissä on usein käytetty kriitti-
sen analyysin ja narratiivisen kirjoittamisen yhdistelmää, kun ha-
lutaan tulkita henkilökohtaisesta kokemuksesta nousevaa tietoa 
yleisemmällä tasolla.6 Tämä pätee myös omaan tutkimisen tapaani. 
Kirjoitan toisaalta kuvatakseni työni aikana tapahtuneita vaihei-
ta, ongelmakohtia ja ajattelua, ja toisaalta sanallistaakseni edellisten 
herättämiä uusia oivalluksia. Kuvitustyön monikerroksisen ongel-
manratkaisun vaiheissa saattaa ajattelu ratkaisujen taustalla jäädä 
näkymättömäksi, ellei sitä pyri sanallistaen tuomaan nimenmaan 
näkyväksi. Kirjoitan  ymmärtääkseni ja oppiakseni uutta. Tutki-
ja Laurel Richardson puhuu kirjoittamisesta tietämisen ja selville 
saamisen tapana, tutkimisen ja analyysin menetelmänä. Tällainen 
maailman ja kokemuksen sanallistaminen ei koskaan voi täsmälli-
sesti ja täydellisesti onnistua vangitsemaan tutkittavaa maailmaa, 
vaikka kuinka siihen pyrkisimme.7 Sen kautta voimme kuitenkin 
tutkia, kuinka hahmotamme tutkimaamme maailmaa, sen suhteita 
ja itseämme siinä.

4 Hernández-Hernández, Kallio-Tavin ja Suominen 2017, 105.
5 Hannula, Suoranta & Vadén 2014, 16.
6 Hernández-Hernández, Kallio-Tavin ja Suominen 2017, 104
7 Richardson 2000, 923-924.

2. LUKU:  
Tutkimusmatkailijan asenteesta

Lähden tutkimusmatkalleni kirjankuvituksen maailmaan taiteilijan 
ja tutkijan kaksoisroolissa. Tämä on taiteelliselle tutkimukselle tyy-
pillinen lähtökohta. Taiteellinen tutkimus tapahtuu syvällä taiteen 
tekemisen käytännöissä, siellä varsinaisen taiteellisen työskentelyn, 
intuitiivisen ja analyyttisen ongelmanratkaisun ja niiden herättä-
mien ajatusten ja synnyttämän uuden tiedon keskellä. Tutkija on 
siis samalla taiteilija, joka kuuluu taiteen tekemisen sisäpiiriin.2  

Taiteilija asettuu työnsä eteen aiemmin eletyn elämänsä ja koke-
mustensa värittämänä subjektina, joka tunnustaa oman keskeneräi-
syytensä, ja asettuu avoimeksi prosessille ja sitä kautta mahdollisesti 
löytyvälle uudelle tiedolle. Kuvittajana minulla on oma henkilöhis-
toriani, kiinnostuksen kohteeni ja kuvitustyöhön liittyvä kokemuk-
seni, joka asettaa työlleni selkeän taustan ja lähtökohdan. 

Kun taiteilija on samalla tutkija, ei olemista, käytäntöjä ja tietoa voi 
rajata kahteen eri maailmaan, joista toinen olisi toistaan todelli-
sempi. ”Taiteilija ja tutkija ovat jatkuvalla tavalla samaa kokemuk-
sen vuota, taiteellinen käytäntö ja tieteellinen käytäntö tapahtuvat 
yhdessä maailmassa, yhdessä ihmisessä, yhdessä olemisessa, vaikka 
kuvittelisimmekin toisin.”3  Taiteellisen työn vaiheet ja niiden taus-

2 Hannula, Suoranta, Vadén 2014, 3-4.
3  Hannula, Suoranta, Vadén 2003, 34.

kratiasta ja metodologisesta yltäkylläisyydestä.11 Taiteellisen tutki-
mustyön alussa tulee olla avoimena sille, mitä tutkimus edetessään 
saattaa tuoda esiin. Hannula, Suoranta ja Vadén kuvaavat, ettei 
mikään kokemuksen osa-alue ole arvioinnin ja kritiikin saavutta-
mattomissa. Kaikenlainen kokemus taiteellisessa tutkimisessa voi 
olla yhtä tärkeää, ja tutkijan tuleekin pysyä valppaana mahdolliselle 
merkitsevälle kompastumiselle tai tuulten puhalluksille. Se, kuin-
ka tutkija ajatteluaan kuljettaa ja merkityksiä lopulta rakentaa, on 
olennaista. Tavoite on juuri kertoa siitä, kuinka taiteellinen koke-
mus ja tieteellinen ajattelu toisiinsa suhteutuvat, kuinka ne vuo-
rovedoin toisiaan ohjaavat ja vaikuttavat toisiinsa, ja kuinka tästä 
kaikesta syntyy kriittisesti itseään katsovaa tutkimusta. ”Muuten 
tieteellinen ja taiteellinen kokemus jäävät joko irrallisiksi tai koko-
naan mykiksi toisilleen.”12 

 Mira Kallio toteaa kaikelle taidekasvatuksen tutkimukselle olevan 
yhteistä käsityksen ihmisen ajattelusta moninaisena, holistisena ja 
monenlaisen mutta samanaikaisen tapahtuman verkostona.13 Niin 
ikään Hannula, Suoranta ja Vadén kuvaanat taiteellisen tutkimuk-
sen luonteen on vahvasti kehämäiseksi, jossa ”kokemus tarkastelee 
kokemusta tuottaen uutta kokemusta”.14 Kokemukseni kuvittami-
sesta perustuu lehtikuvitukseen, mikä varmasti ehkä ohjaa suhtau-
tumistani myös kuvakirjan kuvitustyöhön, ja aikaansaa edelleen 
uuden kokemuksen syntymistä. Näiden kierrosten aikana ja tiedon 
hahmottuessa suhteessa aiempaan ja taas uuteen tietoon, pyrin pu-
nomaan uudelleen hahmottamaani tutkimustiedon valossa joksi-
kin, joka paljastaisi jotakin kiinnostavaa kuvakirjan tarinankerron-
nasta kuvittajan näkökulmasta.

Taiteellinen tutkimus sopii erinomaisesti tutkielmani asenteeksi, 
sillä tutkimusasetelmani ei ole vedenpitävien vastauksiea hakevaa. 

11 Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 5-6.
12 Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 16-17.
13 Kallio 2008, 108.
14 Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 31.

Vedenpitäviä vastauksia ei tällaisesta toiminnasta haeta eikä saa-
kaan löytyä. ”Pikemminkin on hyväksyttävä, että vastausten sijaan 
taiteellinen tutkimus kykenee parhaassa tapauksessa tarkentamaan, 
eriyttämään ja selventämään kysymyksiä ja niiden asettamistapo-
ja. -- Patenttiratkaisujen sijaan sen tulee hahmottaa alati ja alitui-
sesti sitä jatkuvaa, loppumatonta prosessia, mitä taide on, missä, 
miten ja miksi se on mitä on - ja mikä on taiteilijan suhde itseensä 
ja ympäristöönsä.”8 Samalla tullaan myös taiteellisen tutkimuksen 
ainutkertaisuuden äärelle. Työn virran kuohua ei ehkä voida alistaa 
uudelleen toistettavuudelle, mutta tutkimusmatkan kuvaus ja oival-
lukset voivat auttaa muita tutkimusmatkailijoita välttämään vastaa-
via kareja. Ainutkertaisuus merkitsee taiteellisessa tutkimuksessa jo-
takin, jota ei voida koskaan täysin palauttaa tai toistaa.9 

Yllättävyyden tai eräänlaisen hallitsemattomuuden aspekti on lei-
mallista taiteelliselle työlle, mutta samalla se on olennainen osa 
myös tutkimuksen tekemistä. Yllätyksen, sattuman tai vaikkapa 
virheen tunnistamisen kautta voi syntyä uutta tietoa.10 En pysty 
tarkasti tietämään etukäteen omalle tarinankerronnalliselle kuvi-
tustyölleni yksityiskohtaista etenemisreittiä, vaan pystyn vain aset-
tumaan herkäksi kuuntelijaksi, joka samalla pyrkii kuulemaan ja 
ehdottamaan, hahmottamaan tarinan kannalta oikeita reittejä, ja 
toivoa päätyväni kuvakirjan kannalta hedelmälliselle reitille. Mikäli 
reitti vie harhaan, ehkä se hahmottelee tutkittavan asian ääriä ulko-
puolelta käsin, sieltä mitä se ei ainakaan ole. Ja vaikka kulkeminen 
veisi minut onnekkaasti keskelle tavoittelemaani toimintaa, kuka 
tietää, huomaanko kysyneeni sen kannalta kiinnostavinta kysymys-
tä, vai löydänkö ehkä jotakin sellaista, jota en osannut aavistaa. 

Hannula, Suoranta ja Vadén ovat esittäneet taiteelliselle tutkimuk-
selle oleellisiksi lähtökohdiksi ajatukset kokemuksellisesta demo-

8  Kiljunen ja Hannula 2001, 13-14.
9  Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 39.
10  Kallio 2008, 110.  
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Kai Mikkosen kirjoittama teos Kuva ja Sana. Kuvan ja sanan vuo-
rovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Kyseisen 
teoksen kappale Kuvakirja ikonotekstinä. kokoaa hyvin erilaista ku-
vakirjan tutkimusta liittyen kuvaan ja sanan. 

Suomessa kuvakirjaa ja kuvan ja sanan vuorovaikutusta ovat tutki-
neet mm. Anja Hatva, Maria Laukka, Sirke Happonen ja Elisse hei-
nimaa. Kotimaisista teoksista apunani toimii muutamat kotimaiset 
kuvakirjan olemukseen ja tutkimukseen liittyvät koomateokset, ku-
ten Riitta Oittisen kirjoittama Kuvakirja kääntäjän kädessä, Marja 
Suojalan ja Maija Karjalaisen toimittama Avaa lastenkirja, ja Kaisu 
Rättyän ja Raija Raussin toimittama Tutkiva katse kuvakirjaan.

Taiteellisen tutkimisen oppainani toimivat Satu Kiljusen ja Mika 
Hannulan toimittama Taiteellinen tutkimus (2001) ja Mika Han-
nulan, Juha Suorannan & Tere Vadénin teokset Otsikko uusiksi. 
Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat (2003) ja Artistic Research 
methodology. Narrative, Power and the Public. (2014). Lisäksi 
Mira Kallio-Tavinin kirjoittamat muutamat artikkelit taiteellisesta 
ja taideperustaisesta tutkimuksesta.

Kohdistus on enemmänkin moninaisten vaihtoehtojen hahmotta-
misessa ja aiheen merkitysten omakohtaisessa työstämisessä. Tämä 
tutkielma on tapausesimerkki tarinallisesta kuvitustyöstä, ja toimii 
siten yksityisestä yleiseen suuntautuvan tiedontuottamisen välinee-
nä. Katson prosessin lopputuloksena syntynyttä kuvakirjaa ja pyrin 
tuomaan esille sen tarinankerronnallisia keinoja oivallusteni valossa.

2.1. Kirjallisuuskatsaus

Tutkimukseni pääasiallisina lähteinä toimivat neljä kuvakirjan tut-
kimusta eteenpäin aikanaan vienyttä teosta. Joseph Schwarczin 
Ways of the Illustrator. Visual Communication in Children’s Literatu-
re vuodelta 1982 tarjoaa useiden oivaltavien kuvan ja sanan välistä 
vuorovaikutusta kuvaavan kategorisoinnin ja analyysin. Hänen ni-
meämänsä vaikutuskeinot ovat olleet pohjana useiden myöhempien 
kuvakirjan tutkijoiden teorian muodostukselle. Samalla vuosikym-
menellä tyntynyt toinen teoreettisesti kuvakirjaan suhtautuva teos, 
Perry Nodelmanin Words about Pictures. The Narrative Art of Child-
ren’s Picture Books (1988) pureutuu myös kuvan ja tekstin yhteyk-
siin ja niiden välittämään viestiin.

Ruotsalainen tutkija Ulla Rhedin on vienyt Pohjoismaista kuvakir-
jan tutkimusta eteenpäin väitöskirjallaan Bilderboken. På väg mot 
en teori (1992). Hänen on ehdottanut kuvakirjan kategorisoinnin 
tueksi kolmijakoa, ja hänen oivalluksensa vaikuttavat myös omas-
sa työssäni. Maria Nikolajeva ja Carole Scott ovat omassa kirjassaan 
How Picturebooks Work luoneet eräänlaisen synteesin edellämainit-
tujen tutkijoiden ajatteluun pohjaten, kehittäen sitä kuitenkin pi-
demmälle ja laajempaan suuntaan. Nämä neljä teosta toimivat tut-
kimusmatkallani kokeneempien tutkimusmatkailijoiden ääninä, 
joiden kanssa keskustellen ja niihin tukeutuen kehitän omaa ajatte-
luani työn erilaisissa vaiheissa.

valla, joka lisää tekstiin jotakin uutta, toimien kuin ovena uusiin 
tulkintoihin ja ajatuksiin. Brittiläinen ansioitunut editorial-kuvit-
taja Jonathan Burton onkin sanonut: “The best illustration has the 
right balance of imagination and context. I remember my old tutor 
saying ´Don’t illustrate -illuminate.’ ”17 Tämä on mielestäni osuvas-
ti sanottu. Hyvä kuvitus pelkän selittämisen sijaan valaiseee, suoras-
taan puhaltaa henkiin kerrottavan asian. 

3.1. Kuvakirja

Kuvakirjoilla voi olla monenlaisia merkityksiä lapselle, kuten esim. 
lapsen varhaisen symbolifunktion kehittäminen, kulttuurin jakami-
nen, kasvattaminen, opettaminen, viihdyttäminen, tunteiden ja eri-
laisten teemojen käsittely, tai vaikkapa esteettisen elämyksen tuot-
taminen. Kirjaa luetaan usein lähekkäin aikuisen kanssa. Yhteisillä 
lukuhetkillä on suuri vaikutus lapsen kielelliselle kehitykselle – niin 
verbaalisen kuin visuaalisen kielen. Lukutuokioiden läheisyys ja 
vuorovaikutus palvelevat myös lapsen tunne-elämän kehittymistä.18  
Lapsen ja aikuisen välinen lukutuokio on myös sosiaalista kanssa-
käymistä, jossa lapsen omat vuorovaikutusmallit pääsevät kehitty-
mään, kun hän kuuntelee ja tulee kuulluksi.

Vaikka kuvakirja on kaikille jollain tapaa tuttu esine, kategoriana 
käsite on hyvin laaja. Useimmiten kuvakirjaksi kutsutaan lapsil-
le suunnattua kuvapainotteista kirjaa, mutta silti se voi olla niinkin 
monia asioita kuin vauvakirja, lelukirja, kuvitettu romaani, kuva-
painotteinen ja vähäsanainen satukirja, sanaton katselukirja, kuvi-
tettu lorukirja, tietokirja, sanakirja tai vaikkapa keittokirja. Ku-
vakirja voi olla myös aikuisille suunnattu ‘coffee table book’, joka 
lähenee jo kokonaistaideteosta, ja saattaa muistuttaa kuvakerron-
naltaan niin valokuvaa, sarjakuvaa kuin kuvataidettakin. Kuvakirjat 

17 Hellige & Klanten 2013, 37.
18 Heinimaa, 2001.

3. LUKU: 
Alueen kartoitus ja retkievääni
Tässä luvussa kerron kuvittamisesta, kuvakirjasta, omista 
lähtökohdistani ja esikuvistani.

Olen toiminut kuvittajana kymmenisen vuotta. Kuvittaminen 
on vahvasti omanlaisensa kertomisen tapa. Kuvittamista pidetään 
yleensä jonkin asian tai sisällön tulkintana. Lehtikuvittaja kertoo ja 
tulkitsee kuvan avulla lehtiartikkelin kirjoitetun viestin. Koska leh-
tikuva on aina kirjoitetun tekstin asiayhteydessä, riippuu pitkälle 
kirjoituksen tyylistä, pituudesta ja laadusta, millaista retoriikkaa ku-
va voi käyttää. Useimmiten kuvitus toimii parhaiten, kun se ei tois-
ta samaa sanoilla jo kerrottua asiaa, vaan esittää siitä oman tulkin-
nan, kertoo ikäänkuin sen, mitä kirjoitetun tekstin rivien väleissä 
sanotaan. Se on monella tapaa toisin kertomista, jossa on konteks-
tista riippuen tilaa myös taiteelliselle tulkinnalle.

Kuvittamisen käsite on sen varhaisessa latinalaisessa muodossa (lat. 
illustratio) merkinnyt kielellistä selventämistä ja valaisemista.15 
MOT kielitoimiston sanakirja antaa sanalle kuvittaa hyvin yksin-
kertaisen selityksen: ”varustaa kuvilla”16. Kuvituksen varusteenkal-
taisen luonteen voikin nähdä välineellisenä olemisen tapana. Varus-
teellahan on jokin oletettu käyttötarkoitus. Kuvitus määritelläänkin 
hyvin usein käyttökuvaksi. Silti taidokas kuvitus parhaimmillaan 
nousee kevyesti välinearvoa korkeammalle, ja tulkitsee aihettaan ta-

15 Mikkonen 2005, 39.
16 Kielitoimiston sanakirja 2018.
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Joseph Schwarczin vuonna 1982 julkaistu tutkimuskokoelma Ways 
of the Illustrator. Visual communication in Children’s Literature on 
ollut yksi kahdeksankymmentäluvun kuvakirjantutkimuksen pio-
neereja.25  Teos keskittyy kuvien tulkinnanmahdollisuuksiin sekä 
kuvan ja sanan yhdessä välittämään kerrontaan. Schwarcz puhuu 
kuvakirjan tekstin ja kuvituksen verbaalis-visuaalisesta kerronnas-
ta ja sen muodostamasta kokonaistekstistä käyttäen englanninkie-
listä termiä ”composite text”. Käsite nähdään ikäänkuin orkesterin 
soittamana sävellyksenä, jossa eri soittimet ja soitinryhmät yhdes-
sä omia sävelkulkujaan soittaen pyrkivät toteuttamaan säveltäjän 
suunnitteleman kokonaisuuden.26  Kristin Hallberg puolestaan 
käyttää samasta asiasta nimeämäänsä käsitettä ”ikonoteksti”. Hänen 
määritelmänsä mukaan kuvan ja sanan yhteisestä vuorovaikutuk-
sesta lukutilanteessa syntyvä ikonoteksti on kuvakirjan todellinen 
teksti. 27 Tämä onkin nykyisessä kuvakirjan tutkimuksessa yleisesti 
tunnustettu käsite.

Omassa työssäni puhun paljon tarinan välittämisestä kuvan ja sa-
nan avulla. Käytän kokemuksellisuuden nimissä vastaavissa yh-
teyksissä sanaa ”tarina”. Itse kuvakirjan tekijänä, niin kuvittaja-
na kuin kirjailijanakin, koen että viime kädessä kyse on juuri siitä: 
Tarinasta, jonka kuvakirja kertoo sille ominaisella tavalla, sanan ja 
kuvan vuorovaikutuksella. Sana palaa tässä merkityksessä kuvakir-
jan tärkeimpään tehtävään, tarinan kertomiseen kuvakirjan kaikin 
keinoin. 

Ruotsalainen kuvakirjantutkija Ulla Rhedin loi teoksessaan Bilder-
boken. På väg mot en teori (1992) kolmijaon, joka vei kuvakirjan 
tutkimusta uuteen suuntaan. Hän ehdottaa kuvan jakoa eeppiseen, 
laajennettuun (”expanderande”) ja aitoon (”genuina”; suomennok-
sena käytetään myös käännöksiä ”alkuperäinen” tai ”varsinainen”) 
kuvakirjaan. Jakoa määrittelee kuvan ja tekstin suhde, ja erityi-

25 Rättyä 2001, 196.
26 Schwarcz 1982, 11-14.
27 Rättyä 2001, 196.

saattavat yhdistellä erilaisia kirjagenrejä hyvinkin mielikuvitukselli-
sesti ja muuntuvat myös ajassa jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on postmoderni kuvakirja, joka karttaa yhtenäistämistä, saattaa olla 
sirpaleinen, hämmentää genrerajoja, ironisoi, irvailee ja viittaa toi-
siin kuvakirjoihin, satuihin ja kulttuurisiin teksteihin.19

Kuvakirjan erityislaatu taidemuotona liittyy sen kahden erilaisen 
kommunikaation yhdistelmään; kuvaan ja sanaan.20  Tällä taide-
muodolla on myös erityinen ilmaisukeino jota kutsutaan sivun 
kääntämisen draamaksi. Kerronta rakentuu toisiaan seuraavien ku-
va-aukeamien luomassa jatkumossa, ja kuvakirjan dramaturgia voi 
olla hyvinkin erilainen riippuen kirjasta.21 Kuvan ja sanan yhteis-
toiminnan tulee ylläpitää lukijan kiinnostusta. Kuinka tarina ete-
nee? Mitä seuraavalla sivulla tapahtuu? Kuvakirjantutkija Ulla Rhe-
din sanookin kuvakirjan olevan itseasiassa trimediaalinen  ilmiö. Ei 
vain itse teksti ja kuvitus, vaan myös kirjan taitto on merkittävä osa 
kokonaisuutta.22 Toisinsanoen sivun kääntämisen dramaturgia ra-
kentuu kuvakirjan kokonaisvaltaisessa yleisilmaisussa.

Kuvakirjantutkimusta on tehty monista eri näkökulmista, ja histo-
rian saatossa vallitsevaksi on muodostunut näkemys lasten kuva-
kirjasta kasvatuksen, sosialisaation ja kielen oppimisen välineenä.23 
Kyseinen näkemys on kuitenkin hyvin kapea, varsinkin suhteessa 
nykypäivän kuvakirjoihin. Kuvakirjan tutkija Perry Nodelman us-
kookin, että yksinomainen suuntautuminen pedagogiikkaan kieltää 
lastenkirjallisuudelta sen ansaitseman paikan kirjallisuuden kaa-
nonissa, ja sen oikeuden huolelliseen analyysiin. Hänen mukaansa 
kuvakirja on vakavaa taidetta, ja ansaitsee kunnioitusta muiden tai-
demuotojen lailla.24 

19 Oittinen 2004, 32-33.
20 Nikolajeva, 2002, 85.
21 Heinimaa 2001, 156.
22 Rhedin 1992, 102.
23 Nikolajeva & Scott 2006, 2.
24 Nodelman 1988, Johdanto.

keän merkityksen. Schwarcz pitää näistä luokista yhdenmukaisuut-
ta ja poikkeamaa pääkategorioina, ja muut kategoriat ovat niille 
alisteisia. 29  Useat näistä kategorioista toimivat samanaikaisesti, ja 
niiden yhdessä erilaisina kombinaatioina esiintyminen kuvakirjassa 
on hyvin yksilöllistä.

Sanan ja kuvan vuorovaikutuksen keinoja on esitellyt myös Per-
ry Nodelman vuonna 1988 ilmestyneessä teoksessaan Words about 
Pictures, joka on laaja esitys kuvakirjan erilaisista vaikutuskei-
noista ja tutkimuksesta liittyen lapseen ja tarinan vastaanottoon 
lukutilanteessa.

Kuvakirjantutkijat Maria Nikolajeva ja Carole Scott kritisoivat 
Rhedinin laajennetun ja aidon kuvakirjan välistä rajaa häilyväksi, ja 
kolmea kategoriaa riittämättömäksi kuvaamaan kuvakirjan kuvan ja 
sanan välistä laajaa spektriä.30  Teoksessaan How Picturebooks Work 
vuodelta 2006 Nikolajeva ja Scott luovat pitkälti edellä mainittui-
hin aiempiin typologioihin perustuvan, mutta laajemman kuvakir-
jajaottelun. Heidän lähtökohtanaan toimii kaksi eräänlaista verti-
kaalin janan kuvakirjatyyppien ääripäätä: janan yläpäässä tekstiin 
perustuva kuvaton kirja ja janan alapäässä kuviin perustuva sana-
ton kirja. Kuvaton kirja on sikäli kuvitteellinen ääripää, ettei sellai-
nen oikeastaan ole enää tai vielä kuvakirja.31 Tästä janasta rakentuu 
kartta, kun molemmat näistä ääripäistä jaetaan kartan vasempaan 
reunaan kertovaan ja oikeaan reunaan ei-kertovaan luokkaan. Näin 
rakentuu teorian neljän eri ääripään välille sijoittuva kenttä, jonka 
reunoille määrittyy lajimuodon rajat. 

Ääripäiden välille alkaa hahmottua vaihtelua, kun kartan yläreunan 
kulmissa tekstiin perustuva kertova ja ei-kertova ”kuvakirja” saavat 
kansiensa väliin yhden tai useamman kuvan. Esimerkkeinä näis-
tä voisi olla edes osittain kuvitettu teksti, joka ei ole riippuvainen 

29 Schwarcz 1982, 14-18. Myös Mikkonen 2005, 333.
30 Nikolajeva & Scott 2006, 7.
31 Mikkonen 2005, 336.

sesti se missä järjestyksessä nuo elementit ovat oletettavasti synty-
neet. 1. Eeppinen kuvakirja voidaan nähdä kuvitettuna tekstinä, 
eli sanat ovat tulleet ennen kuvia ja ovat pääosassa. Kuvitus keskit-
tyy tulkitsemaan tarinan tärkeitä kohtauksia. Useimmat vanhem-
mat kuvakirjat edustavat tätä tyyppiä. 2. Laajennetussa kuvakirjas-
sa tekstiä on suhteellisen vähän, ja se odottaa kuvittajan tulkintaa 
ollakseen täydellinen. Näin ollen kuvitus täyttää tekstin aukkoja ja 
kertoo omaehtoisesti enemmän kuin sanat. 3. Aidossa kuvakirjassa 
kuva ja teksti ovat syntyneet vahvassa vuorovaikutuksessa toisiin-
sa, eikä niitä voi ajatella luettavan ilman toisiaan. 28 Rhedinin jako 
laajennetun ja aidon kuvakirjan välillä on hyvin hienovarainen ja 
monitulkintainen. 

Oman kuvakirjaprosessini tavoitteena kuvakirjan suunnitteluvai-
heessa on ollut aito kuvakirja. Kuva on minulle tärkeä kertomi-
sen väline, ja on luonnollista, että kiinnostukseni kohdistuu juuri 
aitoon kuvakirjaan jossa kuvituksilla on pääpaino. Halusin pyrkiä 
luomaan kuvakirjan, jossa kuvat välittävät mahdollisimman moni-
puolisesti ja monitasoisesti kirjan tarinaa, monimuotoisessa suh-
teessa sanojen kanssa.

Schwarcz on tyypitellyt eräitä tapoja joilla kuva toimii suhteessa sa-
naan kuvakirjassa. Kuvan suhde sanaan voi olla a) yhdenmukainen 
(congruency), kuvan esittäessä sanoilla kerrtotut asiat suhteellisen 
uskollisesti, mitään juurikaan siihen lisäämättä. Kuvan lisää merki-
tystä tuottavia keinoja ovat b) yksityiskohtaistaminen (elaboration), 
c) reduktio (reduction), d) tarkennus (specification), e) vahvista-
minen (amplification), f ) laajentaminen (extension), g) täydentä-
minen (complementation), h) vuorottelu (alternation). Kuvan ja 
sanan suhteessa voi olla myös i) poikkeama (deviation), j) vastusta-
minen ja vieraannuttaminen (opposition, alienation), ja lopulta k) 
vastakohta (”counterpoint”). Viimeisessä teksti ja kuvitus kertovat 
kaksi erillistä tarinaa, joiden välille syntyvä jännite luo tarinalle tär-

28 Rhedin 1992, 79-126.
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kuvista, ja edes osittain kuvitettu runoteos, joka ei vaadi kuvia rin-
nalleen. Kartan alareunan molemmissa nurkissa variaatio lisääntyy, 
kun sanaton kertova ja sanaton ei-kertova (eli ei-sarjallinen) kuva-
kirja saavat sivuilleen yhden tai useampia sanoja tai lauseita. Jälkim-
mäinen on hyvin yksinkertainen kuvakirjan muoto, esim. näyttely-
katalogi ilman tekstiä. Vastapäisen alanurkan kertova mutta sanaton 
kuvakirja taas on hyvin vaativa muoto, sillä se vaatii lukijaansa/kat-
sojaansa sanallistamaan kuvasarjan välittämän tarinan itse. 32 

Näiden  suhteellisen yksinkertaisten ja kartan keskustaa kohden loi-
ventuvien äärien välille Nikolajeva ja Scott nimeävät viisi erilaista 
kuvan ja sanan yhteistoiminnan suhdetta: Symmetrinen kuvakir-
ja (sana ja kuva kertovat samanlaisen tarinan), täydentävä kuvakir-
ja (sanat ja kuvat täyttävät toistensa aukkoja), laajentava tai tehos-
tava kuvakirja (visuaalinen narratiivi tukee verbaalista narratiivia, 
verbaalinen narratiivi on riippuvainen visuaalisesta narratiivista), 
vastakohtainen (tai vaikkapa kaksiääninen) kuvakirja (kuva ja sana 
muodostavat kaksi toisistaan riippuvaista kertomusta), ja lisäksi syl-
leptinen kuvakirja (kaksi tai useampi toisistaan riippumatonta ker-
tomusta). Neljä ensimmäistä näistä kuvan ja sanan yhteistoiminnan 
suhdetta kuvaavista tyypeistä on osittain aiemmista kuvakirjantut-
kimuksen teorioista tuttua, ja viides, sylleptinen kuvakirja jossa on 
tai ei ole sanoja, on uusi muoto. Tällaisessa kuvakirjassa sama ku-
va tai kuvasarja liittyy useampaan tekstiin tai tekstin osaan, vaatien 
näin kuvan jatkuvaa uudelleen kontekstualisointia. 33 

Nikolajevan ja Scottin luoma kuvakirjan tyyppikartan etuna on Kai 
Mikkosen mukaan se, että kartta tuo helpommin hahmotettavasti 
ja paremmin esiin sen, että kuvakirjan eri keinojen välillä voi liik-
kua, ja niistä voi luoda paljon erilaisia yhdistelmiä. Mikkonen mai-
nitsee myös, että suurin osa julkaistuista lasten kuvakirjoista kuuluu  
symmetrisen ja täydentävän kuvakirjan skaalaan.34 

32 Nikolajeva & Scott 2006, 8-9.
33 Mikkonen 2005, 339.
34 Mikkonen 2005, 339.

Kuvakirjoja kuitenkin tekee, kustantaa, tuottaa, kirjoittaa, kuvit-
taa ja kääntää aikuiset, ja useimmiten aikuinen tekee myös ostopää-
töksen. Aikuinen on myös suurilta osin se, joka kuvakirjoja lapsel-
le lukee. Monet kuvakirjat onkin suunniteltu silmällä pitäen sen 
kaksoisyleisöä, pientä lasta ja lukutaitoista aikuista. Kirja ikään kuin 
laajenee tulkitsijansa taitojen myötä, aina lukutaidottoman pienen 
lapsen kokemuksesta kokeneemman, maailmaa jo tuntevan aikui-
sen tulkintatasoille. Tästä syystä ehkä paras yleisö kuvakirjalle onkin 
aikuisen ja lapsen tiimi, johon molemmat tuovat omat vahvuuten-
sa.39 Parhaista kuvakirjoista voi tulla ajattomia kodin minitaidegal-
lerioita, joissa onnistunut konsepti, suunnittelu, taiteellinen työ ja 
tuotanto yhdistyvät mielihyvää tuottavaksi, niin lapsen kuin aikui-
senkin mielikuvitusta stimuloivaksi kokonaisuudeksi.40 

Omaa kuvakirjaani suunnitellessani en keskity määrittelemään lap-
silukijan ikähaarukkaa, vaan ajattelen puhuttelevani kuvakirjan 
kaksoisyleisöä. Uskon kuvakirjani löytävän juuri oikean yleisönsä 
luontevasti sen mukaan, millaiset ja minkä ikäiset yksilöt kokevat 
sen itselleen antoisaksi.

3.3. Omat lähtökohtani

Minulle luettiin lapsena paljon satuja, ja muistan vaikuttuneeni eri-
laisista kuvituksista, jotka herättivät tarinat eloon mielessäni. Kuu-
luin Suureen Suomalaiseen Kirjakerhoon, ja meille kertyi vuosien 
mittaan sen kautta paljon eri tyylein kuvitettuja kuvakirjoja. Olim-
me myös kirjaston vakiasiakkaita, ja muistan, että ollessani koului-
käinen meillä oli jatkuvasti suurehko pino lainattuja kuvakirjoja 
kotona, ja niitä myös luettiin ahkerasti. 

Sain myöhemmin toisenlaisia tarinankerronnan kokemuksia näy-

39  Nikolajeva & Scott 2006, 21.
40  Salisbury & Styles 2012, 50.

Kirjassa Kuvakirja kääntäjän kädessä Riitta Oittinen esittelee Da-
vid Lewisin ajatuksen kuvakirjan ekologiasta. Kuvakirjassa sanat ja 
kuvat toimivat pienimuotoisina ekosysteemeinä, jotka ovat keski-
näisessä vuorovaikutuksessa, elävöittävät toisiaan, ja ovat riippuvai-
sia toisistaan. Kuva on sanan ympäristöä, ja sana kuvan ympäristöä. 
Ekosysteemi-käsite on myös sikäli dynaaminen, että saman kirjan 
sisällä kuvan ja sanan suhde saattaa vaihdella aukeamalta ja sivul-
ta toiselle. Ekosysteemi on monimutkainen ja moninainen, sanoilla 
ja kuvilla voi olla hyvinkin moninaisia ja vaihtelevia tehtäviä yhden 
kirjan sisällä. Lisäksi kuten ekosysteemit yleensäkin, kirjan ekosys-
teemi on joustava. Kirjan sisältämät yksityiskohdat, lainalaisuudet 
ja yksityiskohtien väliset suhteet luovat sen ekologiasta ainutkertai-
sen, ja jos yhtä tai useampaa sen lukuisista osasista muutetaan, ko-
konaisuuskin muuttuu.35  

3.2. Kohdeyleisö

Kuvakirjan yleisesti oletettu lukija on lapsi, ja yleisesti siitä käy-
tetäänkin usein pidempää nimitystä ”lasten kuvakirja”.36 Kirjalli-
suuden- ja kulttuurintutkija Jacqueline Rosen ajatukset lastenkir-
jallisuuden mahdottomuudesta ovat puhuttaneet ja inspiroineet 
tutkijoita. Marleena Mustolan mukaan Rose sanoo, ettei lastenkir-
jallisuutta kirjoiteta olemassa oleville lapsille. Sen sijaan kyseessä 
on aikuisten luoma rakennelma, jonka avulla fiktiivisestä lapsilu-
kijasta pyritään muovaamaan aikuisten toiveiden mukainen ku-
vitteellinen, viaton lapsi. 37 Tuon viattoman lapsen kuvan avulla 
lastenkirjallisuus pyrkii suojelemaan todellista lasta kirjan kansien 
ulkopuolella.38 

35 Oittinen 2004, 29-30
36 Rhedin 1992, 16.
37 Mustola 2014, 180.
38 Mustola 2014,11.

Yllä Maria Nikolajevan ja Carole Scottin luoma kuvakirjan tyyppikartta. 
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vaihtoehtoja, vaan täytyy valita tarpeeksi hyvä idea ja toteuttaa se 
määräajassa niin hyvin kuin mahdollista. Yhden kuvitustyön jäl-
keen ei tarvitse velloa tehdyissä ratkaisuissa, vaan voi ottaa opik-
si, unohtaa edellisen ja aloittaa uuden aiheen parissa uusin raikkain 
ideoin. Toisaalta erityisen onnistunut työkin tahtoo jäädä uudem-
pien lehtien ja aiheiden jalkoihin.

Useiden vuosien säännöllisten lehtikuvitustöiden aikana olen saa-
nut kokeilla erilaisia tekniikoita ja tyylejä, ja sen myötä minulle on 
muodostunut oma tekemisen tapa, tekniikka ja enemmän tai vä-
hemmän tunnistettava tyyli. Aloittaessani esikoiskuvakirjaprojektia-
ni halusin viedä tyyliäni uuteen suuntaan, jossa yhdistelisin monen-
laisia tekniikoita vapaammin. Käyttämäni kollaasitekniikka ei ole 
kovin nopea, ja erityisesti kiivastahtisessa lehtikuvitustyössä se on 
pakko pitää hyvin rajattuna. Halusin kuitenkin nyt kokeilla yhdis-
tää paperileikekollaasia erilaisiin käsin tehtyihin piirros- ja maalaus-
pintoihin digitaalisesti, ja siten luoda persoonallisen ja mehevän sa-
dun maailman. Samalla uudistaisin omaa kuvitustyyliäni.

3.4. Kuvittajaesikuviani

Lapsuuteni lempikirjat eivät edusta mitään tiettyä aihepiiriä tai tyy-
liä, vaan luulen, että ne ovat enemmänkin osuneet oikeaan kehi-
tysvaiheeseen tai tilanteeseen elämässäni, ja antaneet ajatuksilleni 
tai kokemuksilleni vastakaikua. Eräs ensimmäisistä lempikirjoista-
ni oli Margaret Friskeyn kirjoittama ja kuvittama Pikku Nopsajal-
ka ja hänen hevosensa (1964). Kun myöhemmin jo aikuisena sain 
kirjan käsiini lapsuuden jälkeen, hämmästyin kuvitusten karuutta. 
Tämäkö ansaitsi minulta ”lempikirja” -tittelin? Lehteiltyäni kirjan 
sivuja mieleeni kuitenkin palautui epämääräinen tuttuuden tunne 
päähenkilöhahmoon liittyen. Tuntui melkein, että kuvissa olen mi-
nä. Minä löydän vuorilta hevosen, jonka jalkaa hoidan, ja lopulta 
hevosesta tulee ystäväni. Lapsen kasvoissa, hiuksissa ja olemuksessa 
on jotakin samaa, mitä valokuvissani pienenä. Voi siis olla, että olen 

tellessäni kahdeksan vuotta lapsi- ja nuorisoteatterissa. Siellä tutus-
tuin myös improvisaation maailmaan, kun käytimme leikinomaisia 
ideoinnin ja juonenkehittelyn tekniikoita erityisesti aina näytel-
mäproduktioiden alkuvaiheissa. Tämä vaikutti perustavanlaatuisesti 
luovuuteeni. Muistan ajatelleeni, että olisi unelmatyö saada keksiä 
hauskoja ja oivaltavia konsepteja, jotka yllättävät, naurattavat, kos-
kettavat ja kääntävät asiat päälaelleen. Ehkäpä työ mainostoimistos-
sa? Koulussa lempiaineeni oli kuvataide, ja harrastin sitä lisäksi va-
paa-ajallani Joensuun kuvataidekoulussa.

Kuvittamisesta innostuin teininä, jolloin lähetin piirroksia pussai-
levista pareista ja runotytöistä kotikaupunkini paikallislehden Kar-
jalaisen nuorisosivuille.  Myöhemmin vaatesuunnitteluopintojeni 
aikana kiinnostuin muotikuvituksesta, ja haalin silloisen Taidete-
ollisen korkeakoulun kaikki ulottuvillani olevat kuvituskurssit lu-
kujärjestykseeni. Tein muutamia satunnaisia kuvitustöitä Suomen 
Muotimessuille, mutta muotikuvitus tuntui itselleni rajoittavan 
yksiulotteiselta. Halusin kuvittaa muunkinlaisia aiheita ja sukeltaa 
vaatekuoseja syvemmälle kauniin kuvapinnan alle.

Aloitin Taidekasvatuksen opinnot 2005, ajatuksenani käyttää kaik-
ki mahdollisuudet opiskella ja harjoitella kuvitusta samalla kun 
saisin tutkinnon myös ammattiin, josta olisi mahdollisuus saada 
kuukausipalkkaa taiteellisen urani ehkä kuivempina kausina. Olen 
opintojeni alusta saakka halunnut kuvittaa lastenkirjan. Aloitin 
lehtikuvitusten tekemisen Taidekasvatuksen opintojeni aikana, ja 
vuodesta 2011 olen toiminut kuvittajana kokopäiväisesti. Erityises-
ti alkuvuosina työskentelin vakituisena freelance-kuvittajana useille 
sanoma- ja aikakauslehdille.

Lehtikuvitustyö on nopeasyklistä, jossa työn kesto tehtävänannosta 
kuvituksen valmistumiseen vaihtelee muutamasta päivästä kuukau-
teen, riippuen lehden julkaisurytmistä. Kun lehti ilmestyy, lehden 
toimitus ja kuvittaja ovat jo uusien aiheiden ja töiden kimpussa. 
Lehtikuvitustyössä ei ole ylettömiin aikaa pohdiskella mahdollisia 

vallisesti ja lyhyesti, mutta sitten taas palata ymmärrettävämpien 
ja omasta mielestäni kauniimpien asioiden pariin. Elisse Heinimaa 
kirjoittaakin artikkelissaan: Kuvakirjat aikuisen ja lapsen maailmas-
sa, ettei lapsilla ole ennakkoluuloja, eivätkä he kyseenalaista sitä, 
mikä on taidetta tai ei.41 Heinimaan mukaan yleisen sievistelyn si-
jaan onkin oleellista pyrkiä tarjoamaan lapselle kaikenlaisia kuvia. 
Näin lapsi saa parhaat valmiudet lukea kuvaa. ”Kuvakirjan avulla 
lapsi tutustuu kuvalliseen kieleen, siihen ihmeeseen, jonka taiteilija 
loihtii kaksiulotteiselle paperille värien, muotojen ja viivojen avulla. 
Kuvakirja vetoaa lapsen aisteihin. Kysymys on kokonaisvaltaisesta 
elämyksestä, jonka sivuvaikutuksena – vaivihkaa – omaksutaan es-
teettisiä periaatteita ja arvoja.”42 

Aikuisena olen kehittänyt kuvakirjoihin intohimoisen suhteen, ja 
minulla on laajeneva kokoelma hienoja kuvakirjoja, joihin olen 
ihastunut erityisesti upeiden kuvitusten vuoksi, toisin sanoen puh-
taasti oman makuni mukaan. Kuvittajana ja visuaalisena ihmise-
nä minuun vetoaa tietyt, osittain hyvin erilaisetkin kuvitustyylit, 
ja makuni on muuttunut vuosien myötä mutta yhtä kaikki, tiedän 
mistä pidän. 

Kun ajattelen minuun erityisen vaikutuksen tehneitä kuvakirjo-
ja tai kuvittajia, merkitseviä tekijöitä ovat rohkeus, persoonallinen 
värimaailma ja muotokieli ja jonkinlainen anarkia tai ilkikurisuus. 
En innostu kirjoista, joissa lukijaa opetetaan osoittelevasti, paapo-
taan ylitsevuotavalla pehmeydellä, tai muulla tapaa katsotaan (lap-
si-)lukijaan alaspäin. Suhtaudun kuvakirjaan taidemuotona siinä 
missä kuvataiteeseen ja kirjallisuuteenkin, enkä koe, että lapsille 
pitäisi näyttää vain tietynlaisella tyylillä tehtyjä kuvia. Suhtaudun 
myös kuvakirjojen ikäsuosituksiin vähintäänkin välinpitämättömäs-
ti. Lapsi katsoo ja kokee kuvakirjaa suhteellisen epätietoisena sen 
virallisesta kohdeikäryhmästä. Oma 4-vuotias lapseni erottaa taa-

41 Heinimaa 2001, 155.
42  Heinimaa 2001, 155.

ehkä jo lapsena samaistunut lettipäiseen päähenkilöön, huolimatta 
siitä, että se esittää intiaanipoikaa. 

Kuvakirjan sanotaan yleisesti olevan sekä lapsen ensimmäinen tai-
dekokemus että kosketus kirjojen maailmaan. Tällaisen merkittävän 
tuotteen toivoisikin olevan laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu. 
En koskaan ajatellut, että hyvälle kuvakirjalle tai lastenkirjalle oli-
si jotain yhtä oikeaa reseptiä. Kun muistelen lapsuuteni kuvakirjo-
ja, nautin vuosien mittaan erilaisista tarinoista ja kuvitustyyleistä, ja 
vaikka itse rakastin tiettyjä kirjoja, veljeni tai siskoni saattoivat mie-
luummin lukea ja kuunnella joitakin aivan muita kirjoja. Joidenkin 
kirjojen kuvitukset olivat mielestäni rumia, kummallisia tai vähän 
pelottaviakin, mutta samalla ne saattoivat kiehtoa minua. Ehkäpä 
ne herättivät erilaisia kysymyksiä ja tuntemuksia, ja siten tarjosivat 
jonkinlaisen kummallisen kokemuksen, jossa saatoin kylpeä tur-

Aukeamakuvitus kirjasta Pikku Nopsajalka ja hänen hevosensa.
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-  värimaailma on silminnähden rohkeasti rajattu, sommitelmat 
ovat kauniita ja dynaamisia, ja kuvakieltä voi kutsua hyvällä syyllä 
persoonalliseksi, onhan hän onnistunut luomaan kokonaisen maa-
ilman jossa hahmot hänen kirjoissaan seikkailevat. Elämä muumi-
laaksossa on täynnä seikkailua ja vaaroja, ja niistä kerrotaan re-
hellisesti ja pilke silmäkulmassa. Mukana on aimo annos anarkiaa 
erinäisten hahmojen (kuten Pikku Myy) muodossa. Lisäksi sivuihin 
leikatut reiät kuljettavat tarinaa kekseliäästi, ja luovat erityistä sivun 
kääntämisen draamaa.

Tämän hetken suomalaisista kuvakirjan kuvittajista mm. Erika 
Kallasmaa, Matti Pikkujämsä ja Marika Maijala ovat inspiroineet 
minua paljon. Jokaisen värimaailma ja kuvakieli on omalla per-
soonallisella tavallaan raikasta, persoonallista, rohkeaa ja tuoretta. 
Kuvituksissa seikkailevat hahmot ovat totaalisen omia, ja ne ovat 
myös aitoja ja epätäydellisyydessään inhimillisiä. Persoonallinen 

perokirjat vanhemmille suunnatuista, ja kutsuu niitä vauvakirjoiksi, 
mutta silti hän rakastaa muutamia pahvisia laukunmuotoisia ensi-
katselukirjoja, joissa on kuvia pörröisistä eläimistä. Toisaalta jos kir-
ja on hänelle vaikea ymmärtää, siitä syntyy iltasatuhetkeen keskus-
telu. Ja jos tarina menee häneltä yli ymmärryksen, tai jokin siinä ei 
miellytä, kirja vaihtuu pikaisesti toiseen. Koen, että näin lastenkirja 
ja kuvakirja löytää kohderyhmänsä, eikä se toistaiseksi ole vaikutta-
nut omaan tekemiseeni tai kuvakirjojen kuluttamiseeni muulla ta-
voin. Varsinkin opinnäytetyöni alussa en välittänyt problematisoida 
asiaa sen enempää. Tekisin kirjan, josta itse pidän. Jos minä pidän 
siitä, ehkä joku muukin kaltaiseni ihminen pitää siitä.

Minua inspiroi kuvittajat, jotka ovat luoneet kuvakirjoissaan per-
soonallisia, omalakisia maailmoja jotka rohkeasti astuvat perintei-
sesti lapsille tarjotun pehmeyden tai hempeyden pilven ulkopuolel-
le. Arvotan kuvakirjoja varmasti oman aikuisen makuni mukaan, 
mutta en koe sitä heikkoudeksi. Jos minä itse pidän jostakin into-
himoisesti, niin varmasti maailmassa on muitakin, jotka syttyvät 
samoista asioista. Taiteellista työtäni aloittaessani käsitykseni on ol-
lut, ettei täydellisen kuvituksen reseptiä ole olemassakaan. Visu-
aalisia makuja on yhtä monta kuin kuvaa katsoviakin. Jos ollaan 
kiinnostuneita keskimääräisestä, eniten pidetystä suosikista, voi 
tuloksenkin odottaa olevan kompromissi, joka ei juuri ihastuta tai 
vihastuta ketään, mutta on ihan mukiinmenevä. Ja ketä kiinnostaa 
mukiinmenevä? Näkemykseni mukaan kuvittaja on taiteilija, jon-
ka tärkeimpiä työkaluja ideoinnin lisäksi on oma tyyli ja näkemys, 
ja vain niiden avulla hän voi tuottaa jotakin uutta ja kiinnostavaa 
maailmaan. Lähtökohtani on ollut siis tehdä kuvakirja itselleni, it-
seni kaltaisille. Omat kuvakirjaesikuvani välittävät siten käsitystä 
määreistä, joita toivon joskus omaan kuvakirjankuvitustyöhönikin 
liitettävän. 

Tove Jansson on onnistunut useissa kuvakirjoissaan saavutta-
maan edellä mainitsemiani asioita. Kuinkas sitten kävikään -kir-
jassa (1952) - mainitakseni yhden esimerkin hänen tuotannostaan 

muotokieli tekee jokaisesta suvereenin oman maailmansa rakenta-
jan, ja kuvista välittyy myös tekemisen ilo ja vapaus.

Yksi esikoiskuvakirjaprosessin aikoihin suurimmista lastenkuva-
kirjojen kuvittajasuosikeistani on ollut Italiassa syntynyt, nykyisin 
Ranskassa työskentelevä kuvittaja Beatrice Alemagna. Hänen tek-
niikkansa on inspiroinut omaa kuvittamisen tapaani paljon. Pienen 
kuvakirjakokoelmani rakkain kirja onkin ollut hänen kuvittaman-
sa, Barcelonasta espanjankielisenä ostamani kirja Omega y la Osa 
(2008) eli Omega ja karhu. Kirjan kokoformaatti on poikkeuksel-
lisen suuri, A3-kokoinen vaaka, jollaista en ollut kirjan ostohetkel-
lä koskaan nähnyt Suomessa. Kirja tuntuu sylissä valtavan suurelta, 
kuin olisi itse napannut kutistusjauhetta ja muuttunut lapsen ko-
koiseksi, tai kirja kasvanut taianomaisesti.  Teksti myös on kirjoi-
tettu suhteellisen suurella pistekoolla, mittasuhteiltaan kirja tuntuu 

Yllä: Aukeama Matti 
Pikkujämsän kuvitta-
masta kuvakirjasta Hipi-
näaasi apinahiisi (2013).

Alla vasemmalla: Aukea-
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vittamasta kuvakirjasta 
Sylvi Kepposen hukkaretki 
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Alla oikealla: Omega y la 
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Aukeamakuvitus Tove Janssonin kuvakirjasta Kuinkas sitten kävikään?
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neitä hyvin vapaasti.43 Tämä näkyy hänen kuvituksissaan vahvasti, 
ja juuri se luo niihin autenttisuutta ja taikaa.

43  Salisbury & Styles 2012, 66-67.

siis aivan konkreettisestikin suurennetulta. Sanoja on kirjassa hyvin 
vähän, vain muutamia runollisia lauseita aukeamallaan, ja lämpi-
män valkoiselle sivulle annetaan rohkeasti tilaa hengittää tekstin ta-
kana. Kuvalle on kokonaisen sivun verran tilaa jokaisella aukeamal-
la, ja suuri koko saa kuvan avautumaan eteen kuin ikkunan toiseen 
maailmaan. Kirja on monella tapaa maaginen ilmestys. Tämä kuva-
kirja toimi ideointivaiheen esikuvana omalle kuvakirjalleni. 
Alemagnan kuvituksissa minuun teki vaikutuksen sekatekniikan 
ja kollaasin rohkeus ja persoonallisuus. Tekniikalla ei näytä olevan 
mitään varsinaisia rajoitteita, vaan hän yhdistelee hyvin monenlai-
sista lähteistä kerättyä kollaasimateriaalia, ja muokkaa ja täydentää 
sitä erilaisin piirros- ja maalaustekniikoin oman tahtonsa mukaan. 
Omega y la Osaa rytmittää rohkean yksinkertaiset ja toisinaan ihas-
tuttavan yksityiskohtaiset kuvat, eikä kuvittaja pelkää käyttää tyhjää 
valkoista pintaakaan. Useissa muissa hänen kuvituksistaan näkyy 
myös naiivin anarkistinen tapa pelkistää muotoja.

Alemagna onkin eräs tämän hetken arvostetuimmista lastenkirja-
kuvittajista, ja hän on voittanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja. 
Hän on opiskellut graafista alaa, mutta opinnot painottuivat de-
signiin, typografia- ja julkaisugrafiikkaan, ja tarjolla oli vain vähän 
piirtämiseen ja kuvittamiseen liittyviä kursseja. Salisbury ja Styles 
esittelevät kirjassaan Children’s Picturebooks, The art of visual story-
telling Alemagnan kuvittajana Un Lion à Paris -kuvakirjaesimerkin 
kautta. He näkevät graafisen suunnittelun ja typografian opintojen 
luoneen Alemagnan taidolle lujan perustan, kun taas hänen persoo-
nallinen, herkkä ja ilmaisullinen visuaalinen kielensä on säilynyt ja 
saanut vapaasti kehittyä ilman perinteistä muodollista taideopetus-
ta. Alemagna itse sanookin graafisen alan opintojen antaneen hä-
nelle komposition ja tilan tajun, mutta piirtämisen suhteen säilyt-
täneen tietyn puhtauden, läheisyyden lapsuuteen. Mikään tietty 
opetettu tyyli tai tekniikka ei ole muokannut hänen tekemistään, 
vaan hän on keksinyt oman tekniikkansa kokeilemalla erilaisia väli-

Kaksi aukeamaesimerkkiä Omega y la Osan rauhallisesta rytmistä.

Beatrice Alemagnan kuvittaman kuvakirjan Omega y la Osa etukansi.
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pääasiassa syksylle 2012. Kirjailija Riina Katajavuori ja laitoksem-
me opettaja Johan Eichhorn kävivät tekstini tiheällä kammalla läpi, 
mikä auttoi aivan loppuvaiheessa hahmottamaan tekstin roolia ku-
vakirjassa. Tämän jälkeen esittelin työni kustantajalle ja sain sopi-
muksen. Sopimuksen jälkeen muokkasin tarinaa kustannustoimit-
tajani toiveesta vielä hieman. Tekstin muokkaus tapahtui pääasiassa 
kesällä 2013, ja muutamat siihen liittyvät kuvamuutokset tein lop-
puvuodesta 2013. Kirja julkaistiin maaliskuussa 2014.

Kirjan kuvitustyön aikana pidin työpäiväkirjaa prosessista ja poh-
dinnoistani. Päiväkirjan pitäminen ei ollut systemaattisesti joka 
päivä tapahtuvaa, vaan kirjoitin, kun tuntui että oli jotakin kirjoi-
tettavaa. Kirjoittaminen auttoi myös hahmottamaan ajatuksiani, 
ja toimi itseni keskusteluttajana. Päiväkirjamerkintöjen lisäksi tein 
luonnoksia, jotka säilytin myöhempiä työstövaiheita ja kirjoittamis-
ta ajatellen. Kuvitustyön aikana otin kuvista ruutukaappauksia työ-
vaiheiden välillä, ja omaan kansioonsa kokosin ideamateriaalin, jota 
olin koonnut kokonaisuutta hahmotellessani. 

Materiaalia on paljon, ja hahmottaakseni tutkimukseni kannal-
ta tärkeät kohdat kirjoitin ennen lopullisen tutkimustyön alkamis-
ta kronologisen prosessikuvauksen itseäni varten. Prosessikuvauk-
sen kirjoitustyön aikana aloin hahmottamaan tutkimustehtäväni 
kannalta kiinnostavia vaiheita ja kysymyksiä. Prosessikuvauksesta 
nousi neljä aihealuetta, joihin tuntui tiivistyvän kuvakirjan kerron-
nan kannalta merkityksellisiä oivalluksia. Ne kertovat uskoakseni 
jotakin olennaista kuvakirjan kerronnan mahdollisuuksista ja sa-
malla omasta kuvakerronnan tavastani. En ehdota, että valitsemani 
kohdat olisivat ainoat tai tärkeimmät painopisteet kuvakirjan kuvi-
tustyössä yleisesti, vaan pikemminkin että oman taiteellisen työni 
kautta ne ovat raottaneet salaluukkua ja paljastaneet näköalaa jo-
honkin laajempaan. Ja tätä laajempaa jotakin yritän sitten kirkastaa 
parhaan taitoni mukaan kuvakirjan tutkimuskirjallisuuden valossa.

4. LUKU:
Seikkailuni pähkinänkuoressa
Tässä kappaleessa kerron lyhyesti esikoiskuvakirjaprosessini 
vaiheista, ja esittelen kuvakirjan tarinan. Esittelen myös 
kuvakirjassa käyttämäni kuvitustekniikan.

Koko prosessi juonen kehittelystä kirjan julkaisuun saakka kesti 
yhteensä melkein 5 vuotta. Ensimmäisiä tarinavaihtoehtoja työs-
tin taidekasvatusopintoihini valinnaisena kuuluvalla Tarinankerron-
nan kurssilla, jolle osallistuin keväällä 2009. Lopullisen tarinaide-
an löysin marraskuussa 2009. Tarinan kehittely oli pitkään hidasta. 
Kuuntelin paljon musiikkia ja tunnelmoin itseäni inspiroivien ku-
vien, elokuvien ja aiheiden parissa. Lopulta kun pakotin itseni istu-
maan alas keksimään tarinan juonenkäänteitä, juonirunko löysikin 
muotonsa yllättävän helposti.  

Aloittaessani kuvitustyön minulla oli valmiina tarinan runko koh-
tauksiin ja aukeamiin jaettuna, mutta ei varsinaista tekstiä. Alus-
tavana kuvakirjaesikuvanani työlle toimi aiemmin esittelemäni 
Beatrice Alemagnan kuvittama Omega y la Osa. Intensiivisin työs-
kentelyvaiheeni oli kuvittaminen, joka ajoittuu reilun vuoden jak-
solle loppukesästä 2011 loppuvuoteen 2012. Kirjan kuvituksia tein 
lehtikuvitustöideni ohessa tasaisen kiihtyvään tahtiin läpi tuon vuo-
den. Jotkut kuvat syntyivät pakottomammin, toisia jouduin työstä-
mään enemmän. Muutamasta kuvasta tein useita versioita, kun en 
ollut tyytyväinen kokonaisuuteen. 

Tekstin hiominen ajoittuu muutamaan pieneen pyrähdykseen ja 

eikä työstä valmistu konkreettista originaalia. Työn vaiheet ovat 
muotoutuneet omassa käytännön työssäni sen mukaan, mikä on 
toiminut ja miellyttänyt silmääni. 

Työskentelen photoshop-ohjelmalla yhdistellen erilaisia maala-
ten ja piirtäen tekemiäni jälkiä paperileikekollaasiin. Kollaasipala-
set leikkaan ensin paperista saksilla, ja sitten valokuvaan ne ylhääl-
täpäin valkoisen paperin päälle aseteltuna niin, että valo tulee aina 
tietystä suunnasta, ja paperileikkeen varjo asettuu säännönmukai-
sesti leikkeen alareunaan. Valokuvat tuon tietokoneelle, photosho-
pissa poistan kuvista ylimääräisen taustan, ja sitten leikkaan huo-
lellisesti kuvan paperileikkeen sen varjosta irti eri tasolle. Muutan 
varjon tason läpikuultavaksi (multiply-toiminto), asetan sen alku-
peräiselle paikalleen paperileikkeen alle, ja lukitsen yhteen paperi-
leikkeen kanssa. Näin saan digitaaliseen kollaasiini käsin tehdyltä 
näyttävän paperileikkeen, jolla on alareunassaan alempien kerros-

4.1. Juoni

Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu muodostuu kokonaisuudessaan 
tarinasta, jonka alussa on yksinäinen vanhapoika nimeltään Otso 
Aarninen. Hän elää rutiinien, yksinäisyyden, televisio-ohjelmien 
ja kirjojen täyttämää varovaista ja harmaata elämää. Hän kuiten-
kin kaihoaa jotakin muuta, iloa ja ystävyyttä. Mies kuulee talonsa 
porraskäytävässä osan naapuriensa keskustelusta. Että pitää sanoa 
mieluummin kyllä kuin ei, tarttua mahdollisuuksiin. Antaa elämän 
ottaa kädestä kiinni ja viedä. Otsosta olisi kyllä mukavaa, jos jo-
ku ottaisi kädestä kiinni. Hän päättää rohkaista mielensä ja kokeil-
la. Tarina kertoo yhdestä vuorokaudesta tämän yksinäisen ihmisen 
elämässä, ja siitä seikkailusta johon hän joutuu. Hän ostaa torilta 
arvan ja voittaa omasta mielestään turhat asiat: pellen nenän ja hat-
taraa. Hattaran hän ojentaa jäätelönsä maahan pudottaneelle itke-
välle lapselle, ja saa siitä kiitokseksi lapselta lintupillin. Hän seuraa 
musiikkia väkijoukkoon, ja päätyy taikurin avustajaksi ja sitä kautta 
sirkuksen aitojen sisään. Hän pyrkii vastaamaan tarjouksiin ja mah-
dollisuuksiin ”kyllä”, ja tapahtumat kuljettavat hänet sirkusväen 
juhlien kautta öiseen puutarhaan soittamaan lintupilliä haltiattaren 
kanssa. Maaginen puutarha paljastuu aamun valjetessa hänen koti-
pihakseen ja haltiatar hänen naapurikseen, joka on alun perin ollut 
toinen porraskäytävässä kyllä-ihmisyydestä keskustelleista henki-
löistä. Tarinan kehä sulkeutuu, kun Otso Aarninen on palannut 
alkusijoilleen, muuttuneena. Kyllä-sanan myötä hän on asettanut 
itsensä alttiiksi elämälle, saanut kokea pienen seikkailun, palan on-
nea, ja nyt löytänyt ystävän.

4.2. Tekniikka: digitaalinen kollaasi

Käytän kuvitustyössäni eräänlaista digitaalisen kollaasin ja seka-
tekniikan yhdistelmää. Tekniikka on oikeastaan yhdistelmä käsin 
tehtyä ja digitaalista, mutta lopputulos on yhtä kaikki digitaalinen, 

Kuvaesimerkki kuvitustekniikastani.
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ten päälle heittyvä läpikuultava, tumma varjokaistale. Kollaasipa-
lan alle voin laittaa vaikka akvarelliläikän tai lyijykynäpiirrospintaa, 
ja näyttää, kuin paperileike olisi käsin liimattu paperille, jossa olisi 
akvarellimaalausta ja lyijykynäpiirrosta alla. Yhtä hyvin voin liittää 
kollaasipalojen päälle vaikkapa maalauspintaa tai lyijykynäpiirros-
ta. Oikean paperikollaasin päälle maalaaminen akvarelliväreillä on 
hyvin ennalta-arvaamatonta, eikä väri välttämättä tartu pinnoitet-
tuun aikakauslehtipaperiin tai liimasuttuun. Digitaalisessa työsken-
telyssä tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole. Työn digitaalisuuden etuna 
on myös paperileike-elementtien, maalaus- ja piirrospintojen skaa-
laamisen ja muokkaamisen mahdollisuus. Saatan tarpeen mukaan 
suurentaa tai pienentää elementtejä, tai vaikka vääntää suoran maa-
lausviivan kiemuraksi ja muuttaa sen väriä. Oikeastaan aivan kaik-
kea voi muokata, ja tehdä muutoksia melkein missä vaiheessa työtä 
vain. Koska paperileikkeiden tasot ovat peittäviä ja niiden varjot 
läpikuultavia, näyttää lopputulos enemmän tai vähemmän aidolta 
paperikollaasilta ja sekatekniikkatyöltä, eikä työn digitaalista syn-
typrosessia huomaa, ellei osaa etsiä merkkejä siitä. 
Alunperin lehtikuvitustöitä varten kehittämäni digitaalinen kollaa-
sitekniikka on syntynyt pitkälti aloittamisen vaikeudesta. Pidän kä-
sin tehdyn kuvitusjäljen välittämästä konkreettisuudesta, lämmöstä 
ja vanhanaikaisuudesta. Työn tyhjästä aloittaminen on ollut minul-
le kuitenkin usein hankalaa, ja olen kokenut, että on helpompaa 
vain hieman leikitellä hauskasti yhteen sopivilla ja kauniin värisil-
lä paperileikkeillä, ja antaa niistä syntyä kuvasommitelma. Samalla 
työvaiheella saattaa syntyä sommitelma, värimaailma ja persoonal-
linen muotokieli. Valmiit muodot ja niiden muokkaus inspiroivat 
kuvallista ajatteluani, ja käytän usein hyödykseni sattumalta syn-
tyneitä muotoja ja niiden yhdistelmiä kuvan rakentamisessa. En 
koskaan ala piirtämään jotakin tyhjästä, vaan heitän digitaaliselle 
paperilleni elementtejä, joista muokkaan ajatukseni mukaisia uusia 
elementtejä ja sommitelmia.

Eräänä marraskuisena päivänä ideakin kirkastui minulle. Tarinan-
kerronnan kurssilla olimme käyneet läpi erilaisia tapoja tarinan 
rakentamiseen, ja tutustuneet mm. Keith Johnstonen ajatuksiin. 
Johnstone on kanadalainen opettaja, näytelmäkirjailija ja ujo mies, 
joka on kehittänyt improvisaatioteatterin menetelmiä alunperin va-
pauttaakseen omaa sekä oppilaidensa ja näyttelijöidensä mieltä.44 
Mieleeni palasi hetki opintojeni alkuajoilta, kun ensikertaa kuu-
lin Johnstonesta. Luokkakaverini Meri Mort kertoi improvisaatio-
kurssilla kuulemastaan teoriasta Kyllä- ja Ei-ihmisistä, ja tarjous-
ten vastaanottamisen tärkeydestä. Olin ollut kiinnostunut kurssin 
sisällöstä, sillä olin itsekin harrastanut improvisaatiota nuorisoteat-
teriaikoinani kotikaupungissani Joensuussa. Minulla ei kuitenkaan 
ollut käsitystä mistään teorioista. Improkurssilaiset kuhisivat Keith 
Johnstonesta, improvisaatioteatterin isästä. Hänen mukaansa on ih-
misiä, jotka sanovat mieluiten ’kyllä’ ja ihmisiä, jotka sanovat mie-
luiten ’ei’. Ihmiset, jotka elävät tylsää elämää usein luulevat elämän-
sä olevan sisältököyhää olosuhteiden pakosta, kun ”todellisuudessa 
jokainen valitsee omat kokemuksensa enemmän tai vähemmän 
tietoisilla tyrmäämisen ja myöntymisen kuvioillaan”45. Ei-ihmiset 
– joita on suhteellisesti enemmän – saavat asenteestaan palkintona 
turvallisuutta, mutta myös jäävät paljosta paitsi. Joo-ihmiset sen si-
jaan kokevat palkkioksi seikkailuja.46 

Muistan kuinka tuntui, että tämä sai minut oivaltamaan jotakin 
hyvin yksinkertaista mutta ihanaa elämästä. Nyt marraskuun har-
mauden keskellä kahlatessani tunsin löytäneeni oikean idean. Kuva-
kirjani kertoisi yksinäisestä ihmisestä, ja yhdestä ainoasta vuorokau-
desta, jolloin hän päättää ryhtyä kyllä-ihmiseksi. 

44  Johnstone 2002.
45  Johnstone 2002, 99-100.
46  Johnstone 2002, 91-108.

5. LUKU: 
Tutkimusmatkani
Tässä luvussa kerron kirjankuvitusprosessistani jaoteltuna 
työni kannalta tärkeisiin vaiheisiin, joita kukin alaluku 
käsittelee.  Niissä koen päässeeni kiinni johonkin kiinnostavaan 
ja kuvakirjankuvitustyön kannalta oleelliseen. Kuvailen ensin 
ongelmakohtiin ja oivalluksiin johtaneita esikoiskuvakirjatyöni 
vaiheita, ja pyrin sitten laajentamaan ja käsittelemään kutakin 
kohtaa keskustelemalla kuvakirjantutkimuksellisten lähteideni 
kanssa.

Kehittelin aluksi maisteriopintoihini liittyvällä Tarinankerronnan 
kurssilla kahta aivan erilaista tarinaa, ja kuvakirjahankkeeni tun-
tui kovin raskaalta. Tahdoin toteuttaa niin upean kuvakirjan, et-
tä debyyttini lasten kuvakirjamaailmaan olisi sillä hoidettu, ja ovi 
kustantamoihin avoinna. Tarinan tuli myös olla merkityksellinen 
minulle taidekasvattajana, sillä en halunnut tehdä kirjaa, joka olisi 
vain kaunista pintaa. Ei ole vaikeata ymmärtää miksi koin rimakau-
hua, eikä mikään tuntunut tarpeeksi merkittävältä. Viimein ym-
märsin, että lähestymistapani oli täysin väärä. Olin luonut itselleni 
järkälemäiset odotukset, ja paineet toteuttaa täydellinen kuvakir-
ja olivat saaneet minut kadottamaan ilon koko projektista. Päätin 
muuttaa asennettani 180 astetta ja laskea rimaani noin 3 metriä. 
Täydellisen ja merkittävän kuvakirjan sijaan tekisin jotakin ihan 
pientä, sympaattista ja kevyttä. Tulin valtavan iloiseksi, ja koko ras-
kas Suomen upein esikoiskuvakirja -hankkeeni kutistui pieneksi il-
mapalloksi, joka täyttyi samassa keveydellä ja ilolla.Yllä: Käyttämääni kollaasisilppua.

Alla: Leikkaamiani muotoja valokuvattuna valkoisella paperilla varjojen kera.
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kaikkea hänen ajatteluaan, ja Kyllä-ihmisyys rinnastuu spontaaniu-
teen, joka on improvisaatiolle keskeistä. Koin luontevaksi kokeilla 
hänen ajatuksiaan myös tarinani rakentamiseen.

Johnstone on kehittänyt muutamia perusohjeita tarinankertomi-
seen improvisoiden. Hänen mukaansa jokainen tarina alkaa rutii-
nin rikkomisella. Normaalitilana esitetyn rutiinin rikkominen saa 
tarinan lähtemään liikkeelle, ja myös tarinan paikallaan junnaami-
sen voi vapauttaa jälleen rutiinin rikkomisella.48 Oman tarinani 
alussa esitelty yksinäisen miehen hiljaiselon rutiini rikkoutuu, kun 
päähenkilö kuulee porraskäytävässä keskustelun kyllä- ja ei-ihmi-
syydestä. Keskustelu koskettaa häntä syvältä, ja hän päättää kokeil-
la kyllä-ihmisenä olemista. Minulla oli siis rutiini joka rikkoutuu. 
Mutta entä sitten?

Visuaalisena ihmisenä kirjoitin listan asioista, joita olisi mukava ku-
vittaa, ja jotka henkivät haluamaani tunnelmaa. Tunsin, että iha-
nuus-lista oli vähän nolo ja pinnallinen tapa tehdä juoni tarinalle, 
mutta toisaalta jostain oli lähdettävä liikkeelle, kuten aina. Listalle-
ni tuli mm. ilmapalloja, jäätelö, posetiivari, soittimet, musiikki, sir-
kus, hevoset, linnut, juhlat, synttärikakku, kuumailmapallo, kukat, 
meri, metsä, vuoret ja laulaminen, jne. 

Piirsin paperille janan, jonka alku- ja loppupäähän kirjoitin mitä jo 
tarinasta tiesin, ja aloin sommittelemaan asioita ihanuus-listaltani 
janalle. Vaihtelin asioiden järjestystä, ja mietin, mihin asiat voisivat 
liittyä, ja kuinka ne voisivat kuljettaa tarinaa eteenpäin. Keksin toki 
myös uusia asioita. Aloin hahmottaa muutamia erilaisia mahdollisia 
tarinakulkuja, ja umpikujista palasin taaksepäin. 

Alun jälkeen Johnstone ohjaa pitämään toiminnan näyttämöllä. 
Toisinsanoen tulee välttää kerrontaa, joka kertoo toisaalla tapah-
tuvista tai tapahtuneista asioista. Tämä kuihduttaa kohtauksen, ei-

48  Johnstone 2002, 138-141.

5.1. Tarina rakentuu

Kun löysin tarinan idean, alkoi rakenne hahmottua mielessä-
ni. Näin koko tarinan rungon päivän mittaisena aikajanana, jo-
ka lopulta kiertyy kehäksi. Päähenkilö lähtee kotoa yhdenlaisena 
ja kulkee tarinan läpi palatakseen lopulta tarinan aloituspaikalle 
muuttuneena. Tässä vaiheessa pohdin kysymyksiä: Kuinka paljon 
juonenkäänteitä yhteen keskikokoiseen kuvakirjaan mahtuu? Mitkä 
juonenkäänteet ovat oikeita? Kuinka rakentaa juoni?

Olin Tarinankerronnan kurssia käydessäni tutustunut enemmän-
kin kyllä-mies Keith Johnstonen ajatuksiin. Useat improvisaatioon 
liittyvät ajatukset eivät kuitenkaan päde vain teatteriin, vaan myös 
tarinankerrontaan yleisemmin, ja osa lopulta positiivisuusasen-
teensa kautta laajemmin koko elämään. Ajatus kyllä- ja ei-ihmisis-
tä tulee Johnstonen mukaan alunperin Arthur Couchin ja Kenneth 
Kenisonin tutkimuksesta Yesayers and Naysayers (Journal of Abnor-
mal and Social Psychology, Vol 160, No,2,1960). Johnstone kertoo 
Couchin ja Kenisonin tutkineen ihmisten tendenssejä olla asenteel-
taan myöntyviä tai negatiivisia vastatessaan kyselykaavakkeisiin. He 
tulivat loppupäätelmään, että myöntyvien ja negatiivisten ihmisten 
suhtautuminen ulkoisiin impulsseihin on vastakkaista. Kyllä-ihmis-
ten psykologinen inertia vaikuttaa olevan hyvin alhainen, he eivät 
pyri kontrolloimaan reaktioitaan, vaan ottavat monenlaiset ulkoi-
set ärsykkeet - uutuuden, liikkeen ja vaihtelun - emotionaalisina 
kiihokkeina heidän tunne-elämälleen. Samaan tapaan he reagoivat 
sisäisiin impulsseihin. Sen sijaan ei-ihmisille impulssien ja ärsykkei-
den torjuminen on eräänlainen keino säilyttää sisäinen tasapaino. 
Heidän psykologisen inertian tilansa on korkea, eli yleinen asenne 
on haluttomuus reagoida impulsseihin ja ympäristön voimiin.47

Johnstonen kirjassa Impro. Improvisaatiosta iloa elämään ja esiinty-
miseen (2002) tuo ajatus kyllä- ja ei-ihmisyydestä tuntuu lävistävän 

47 Johnstone 2002, 107.

taa tarinaa keskeisellä tavalla eteenpäin. Tarinankerronnan kurssil-
la sääntö kulki helposti muistettavassa asussa: ”Jos asetta näytetään, 
sitä käytetään.” Tämän avulla oivalsin käyttää Otson myöntymäl-
lä saaneita esineitä myöhemmissä vaiheissa uudelleen. Näin esineet 
kuljettavat tarinaa ikäänkuin sattumanvaraisesti, mutta lopulta saa-
vat merkityksensä, ja auttavat Otsoa heittäytymään seikkailuun-
sa yhä syvemmälle ja syvemmälle. Hän pitää arpajaisvoittojaan 
(hattara ja pellen nenä) turhakkeina, mutta juuri pellen nenä aut-
taa häntä solahtamaan sirkuslaisten syntymäpäiväjuhliin tuntemat-
ta oloaan vieraaksi. Ja juuri hattarasta hän saa lapselta tahattoman 
vaihdon välineenä lintupillin, jota päätyy aamuyöstä soittelemaan 
haltiattaren kanssa. En halunnut tavaroiden olevan niitä, jotka 
tuovat Otsolle onnen, mutta niiden uudelleen käyttö antaa kui-
tenkin aiemmin tapahtuneille myöntymisille myöhemmin oman 
merkityksensä. 

Juonen elementtien kierrättäminen ilmenee konkrettisimmillaan 
lopun kohtauksessa, jossa päähenkilön öisen soittohetken aika-
na kohtaama taianomainen henkilö paljastuu hänen naapurikseen, 
ja edellisenä päivänä porraskäytävässä kuullun keskustelun toisek-
si osapuoleksi. Naapuri myös oli omalla tahollaan haparoiden ko-
keillut kyllä-ihmisyyttä. Kaiken tämän seurauksena tarina päättyy 
kahden ujon ihmisen kohtaamiseen ja uuteen ystävyyteen, kukaties 
rakkauteenkin. 

Johnstone tiivistää kyseiset ohjeet kolmeen yksinkertaiseen sään-
töön: 1) Riko rutiini, 2) Pidä toiminta näyttämöllä, 3) Älä peruu-
ta tarinaa.51 Haluan nostaa näiden rinnalle vielä yhden: 4) Kierrä-
tä elementit.52 Itseni kaltaiselle assosiaatioiden avulla ideoivalle ja 
improvisaatiota harrastaneelle, mutta tarinoiden kertomisessa kui-
tenkin amatöörille kuvittajalle ne olivat erittäin toimivat. Johns-
tone esittelee Impro -kirjassaan erilaisia harjoituksia näiden sään-

51 Johnstone 2002, 141.
52 Johnstone 2002, 116.

kä katsojalla ole mitään nähtävää. Mikäli kuitenkin on puhuttava 
asiasta, joka ei tapahdu tässä ja nyt, tulee edes keskittyä näyttelijöi-
den (tässä tapauksessa kuvakirjan kohtauksessa läsnäolevien hah-
mojen) reaktioihin. Tämä pitää katsojan kiinnostuksen yllä. Ei saa 
myöskään harhautua toimintaan, joka on juonen kannalta turhaa. 
Tarinankerronnan kurssilla kehotettiin välttämään ”kuolleita rai-
teita”. ”Junan” tulee liikkua eteenpäin jouhevasti, jotta juoni säi-
lyy dynaamisena. Jos jollekin raiteelle on kuitenkin lähdetty, tulee 
myös varoa peruuttamasta tapahtumia, sillä se tuhoaa tarinan. Jos 
tarinaan on päättänyt tuoda mukaan jonkin tapahtuman, sitä ei tu-
le tehdä tyhjäksi, jolloin tunnelma ja tarina latistuvat merkitykset-
tömäksi harhailuksi, eikä ketään enää kiinnosta.49 Omaan tarinaa-
ni en siis ottanut mukaan mitään, mikä ei edistänyt päähenkilön 
haparoivaa kehitystä ei-ihmisestä kyllä-ihmiseksi. Kuvakirjan sivu-
määrä on rajallinen, eli siihen ei muutenkaan mahdu mitään yli-
määräistä, mutta tämä ohje auttoi minua suuntaamaan kaikkea ta-
rinassa tapahtuvaa toimintaa, kuvailua ja kerrontaa silmällä pitäen 
tätä kehityksen kaarta.

Se mikä tuo tapahtumasarjaan eli tarinaan Johnstonen kokemuk-
sen mukaan merkityksen, on elementtien kierrättäminen. Tarina 
voi kuljettaa hahmoja mihin paikkoihin tahansa, mutta jo käyte-
tyt elementit tulee muistaa ja sisällyttää tarinaan uudelleen. ”Usein 
yleisö taputtaa, kun aikaisempaa materiaalia tuodaan takaisin tari-
naan. He eivät osaisi kertoa, miksi he taputtavat, mutta materiaalin 
kertaus tuottaa heille mielihyvää. Joskus he jopa hurraavat!” kertoo 
Johnstone kokemuksistaan teatteriyleisön edessä improvisoiduis-
ta kohtauksista50. Tämä ei ole välttämättä mikään edellytys tarinal-
le, mutta koin sen merkitykselliseksi. Ohje auttoi minua sitomaan 
juonta ratkaisevasti. 

Sanallisena elementtinä Kyllä-sanan sanominen toistuu ja kuljet-

49  Johnstone 2002, 139-141.
50  Johnstone 2002, 116.
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töjen tueksi, ja erään tehtävän jälkeen hän oivallisesti kiteyttääkin: 
”En väitä, että tämä metodi synnyttäisi kuolematonta kirjallisuutta, 
mutta sen avulla sellaisetkin ihmiset, jotka väittävät, että eivät ikinä 
voisi keksiä yhtäkään tarinaa, voivat tuottaa tarinoita.”53 

Olin selvittänyt, että kuvakirjan sivumäärä on yleensä painotekni-
sistä syistä 8:lla jaollinen, eli esim. 24, 32 tai 40. 32-40 sivun eli 
16 tai 20 aukeaman määrä olisi se mihin tähtäsin. Viimein sain ka-
saan yksinkertaisen tarinarakenteen, joka kulki mielestäni tarpeek-
si hyvin, ja oli niin looginen, kuin elämän sattumanvaraisuudesta 
ja hassuudesta kertova tarina ylipäätään voi olla. Kirjoitin juonen 
kohtauksittain sanallisesti avattuna paperille, ja useamman työstö-
kierroksen jälkeen päädyin jakamaan tekstin 20 kappaleeseen jot-
ka merkitsivät kuvakirjan aukeamia. Ajattelin, että Omega y la Osa 
-kirjassa käytetty yhden kuvitussivun ja yhden tekstisivun lempeän 
rauhallinen rytmi sopisi tähän pieneen ja sympaattiseen tarinaan. 
Tarinarunkoni oli siis valmis. En ollut pystynyt tekemään lopullista 
tekstiä, sillä hahmotin tarinan ennen kaikkea tapahtumien kautta, 
jotka taas näin visuaalisesti. Tekstini tosiaankin kertoi vain seikka-
peräisesti, mitä kohtauksessa tapahtuu. Tässä vaiheessa jätin tekstin 
hiomisen myöhempään.

Olin tottunut kehittämään lehtikuvitusideoitani alitajuisesti ai-
na kun minulla oli vähän ylimääräistä aikaa: bussissa, suihkussa tai 
juuri ennen nukahtamista. Kuvakirjaa suunnitellessani tuntui, että 
käsittelin aihetta jatkuvasti. Olin erityisen inspiroitunut elokuvas-
ta Amelié, (2001, ohjaus: Jean-Pierre Jeunet) ja sen absurdeista yk-
sityiskohdista, sympaattisista hahmoista, musiikista, väreistä ja jopa 
leikkauksen rytmistä muodostuva tunnelma tuntui tärkeältä esiku-
valta kirjalleni. Kuuntelin elokuvan soundtrackia (musiikki: Yann 
Tiersen) ja kiinnitin seinälleni alituiseen vaihtuvaa kollaasia kuvis-
ta, joissa oli hakemaani tunnelmaa. Kaiken kaikkiaan pyrin ympä-
röimään itseäni monin eri tavoin ja aistein Kyllä-ihmisyydestä ja 

53  Johnstone 2002, 118.

ni nimenomaan kuvien kertovan tästä: pionit puhkeavat kukkaan, 
taivas aukeaa, lintuparvi lehahtaa ilmaan, värit kirkastuvat ja alka-
vat hehkumaan, yksityiskohtien luonne muuttuu absurdimmaksi ja 
elämäntäyteisemmäksi. 

Olen yrittänyt jäljittää ajatusketjua idean taustalla, mutta en ole 
onnistunut siinä. Muistiinpanoissani ei ole mitään viitteitä siihen 
ennalta. Idea vaikuttaa syntyneen spontaanisti, kun näin mieles-
säni muutamia tarinan kohtauksia, ja se tuntui heti hyvältä. Olen 
taipuvainen ajattelemaan, että ajatus oli seurausta kaikin aistein ta-
pahtuneesta virittymisestä hakemaani tarinan tunnelmaan. Halusin 
pyrkiä kuvituksessani mahdollisimman monimuotoiseen tarinan 
eteenpäin viemiseen, jolloin tietenkin visuaaliset elementit väreis-
tä ja kuvien sisällöstä tekniikkaan edesauttavat tarinan kertomista. 
Tästä tuli yksi kirjan kantavista visuaalisista ajatuksista. Palaan idea-
ni toteuttamiseen hieman myöhemmin, alaluvussa 5.8. 

5.2. Kuva rakentuu kollaasin keinoin

Aloitin kuvitusten suunnittelun kokoamalla käsin sommitelmia 
paperileikkeistä. Lehtikuvituksia tehdessäni tein sommitelmis-
ta yleensä enemmän tai vähemmän suuntaa antavat, ja kun olin 
tyytyväinen massojen ja värien suhteisiin, keskeisiin yksityiskoh-
tiin ja muotoihin, valokuvasin palaset valkoisen paperin päällä, ja 
vein kuvat tietokoneelle. Photoshopissa kokosin kollaasin elementti 
kerrallaan. Kollaasin kokoaminen tietokoneella mahdollistaa leik-
keiden koko- ja sävymuutokset, ja paloja voi liikutella tarvittaessa 
vielä myöhemminkin. Kollaasin ensimmäinen sommitteluvaihe on 
enemmänkin improvisaatiota, ja jälkimmäinen työstövaihe älylli-
sempää ja tarkempaa työtä. 

Aloitin siis käymällä läpi kollaasisilppulaatikkoani. Olin nähnyt 
mielikuvissani Otson kodin harmaan nuhruisena ja saksalaisen jär-
jestelmällisenä paikkana, jonka varjoisuutta sälekaihdinten välistä 

hahmottelemani tarinan tunnelmasta kertovin asioin.  Kuvakirjan 
suunnittelu tuntui valtaavan ajoittain milloin minkäkin aistin yksi 
kerrallaan. Jokin kuulemani musiikkikappale tuntui kuvaavan pää-
henkilöni tunteita tai tulevan kirjani mahdollisia sävyjä. Elokuvan 
kuvakulmat ja leikkauksen rytmi sai mieleni ajattelemaan tarinani 
etenemistä, näkemäni brosyyrin kuva alkoi elää mielessäni tarinani 
kohtauksena ja laulun sanat saattoivat kertoa päähenkilöni ajatuk-
sista. Kaikki nämä sekoittuivat mielessäni yhdeksi tunnelman pyör-
teeksi, joka auttoi hahmottamaan kirjan visuaalista maailmaa.

Eräänä iltana näin mielessäni, että kirjani kuvituksessa tulisi ta-
pahtua tarinan edetessä sulkeutuneesta avautuminen. Alussa kaik-
ki viittaa sisäänpäin; miehen koti on hämärä ja suljettu, värit ovat 
kuolleita ja rytmi kuvastaa rutiineja, järjestelmällisyyttä. Pikku-
hiljaa tarjouksiin tarttumisen ja myöntymisen myötä tapahtuu 
maailman avautuminen ja värien saturoituminen. Näin mielessä-

Tunnelmakollaasi seinälläni keräämistäni korteista, kuvista ja brosyyreistä.

Tunnelmoin paljon Amelié -elokuvan ja sen soundtrackin tahtiin. Rajaus Amelié
-elokuvan japaninkielisestä elokuvajulisteesta.
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tulevat valojuovat raidoittavat. Valikoin tarinan alun tunnelmaan 
sopivia paperileikkeitä ja aloin sommittelemaan niistä kokonai-
suutta suurelle kartongille kuva kerrallaan. Löysin lampunvarjosti-
men, kokosin sohvan, kirjahylly oli olennainen, ja koska Otso eli 
elämäänsä tarinoiden kautta, leikkasin paloista myös vanhanaikai-
sen television. Minulla oli mielikuva olohuoneen värisävyistä (joi-
ta voisin hienosäätää vielä tietokoneellakin) ja ajattelin että Otson 
tulisi istua tehden jotakin uppoutuneena ajatuksiinsa. Koti kertoo 
asukkaastaan paljon, ja kun rakensin sisustusta, jouduin pohtimaan 
esimerkiksi, mitä päähenkilö oikein harrastaa. Millainen hänen elä-
mänsä on tähän mennessä ollut?

Otson kasvojen halusin olevan oikein tunteikkaat ja vivahteikkaat, 
ja päätin siksi toteuttaa hänen kasvonsa ja kätensä ohuella tussil-
la piirtäen. Olen työskentelytavaltani hieman kärsimätön, enkä ole 
koskaan pitänyt luonnostelusta. Haluaisin tehdä heti mahdolli-

simman valmista. Olin siis aloittanut kuvitustyön pelkkien juoni-
mielikuvien varassa, ja vasta kun Otson olohuoneen sohva kaipasi 
istujaa, aloin hahmotella päähenkilöäni. Tein erilaisia kasvohah-
motelmia Otsosta, ja tykästyin alkuvaiheessa piirtämääni viiksek-
kääseen, paksukulmakarvaiseen ja hymykuoppaiseen mieheen. Se 
muistutti etäisesti isäni jo kuollutta veljeä. Aluksi piirsin hahmoa 
vain sen verran, mitä muutamat ensimmäiset kuvat kaipasivat, ja 
ajattelin jatkavani hahmon kehittelytyötä kuvitusten edetessä. 

Toisessa kuvassa oli tarkoitus esitellä Otson kaipuu. Näin tämän 
tärkeänä kohtauksena, jonka oli määrä saada lukija Otson puolel-
le, pitämään häntä sympaattisena. Ensimmäisessä kuvassa esitel-
tiin Otson kotiympäristö, mutta tässä halusin näyttää kurkistuksen 
Otson pään sisälle. Sommitelmasta tuli suhteellisen yksinkertainen, 
puolilähikuva miehestä pöydän ääressä kahvikupin edessä, katsellen 
ulos ikkunasta. Olin alustavasti ajatellut, että ehkä mies voisi ruok-
kia häkkilintua, mutta tuolloin katseen kohde olisi häkissä, eikä 
kaipuun viesti toteutuisi, ainoastaan vankeuden tunteen. Ainoa so-
piva paikka häkille näytti olevan kuvassa Otson selän takana. Täy-
sin selän takana paikka ei kuitenkaan kuvan tasapainon vuoksi toi-
minut, joten siirsin ja siirsin häkkiä lähemmäs miestä, kunnes se oli 
osaksi hänen hiuksissaan.

Istuin läppärini edessä ja vain tuijotin. Aivan kuin kuva kertoisi, et-
tä häkki on Otson päässä. Ajattelin sen olevan symbolisesti suoras-
taan hänen päänsä sisällä. Samalla huomasin, että oikeastaanhan 
se toimi. Kuvan realiteettien mukaisesti häkin voi ajatella olevan 
osittain lukijan ja Otson välissä, mutta tuo väsynyt ohitulkintani ei 
ollut myöskään ihan huono huomio. Katselin kahta ensimmäistä 
ja osin vielä keskeneräistä kuvaa rinnakkain, ja ensimmäisen kuvan 
kohdalla pohtimani mahdollinen pienoislentokoneen kokoamishar-
rastus alkoi tuntua perustellulta.

Lopulta asetin Otson sohvalleen kokoamaan varovaisesti siipipuolta 
pienoislentokonetta. Ajattelin sen -lintuhäkin tapaan- symboloivan 

Kollaasisommitelmasta ja paperileikkeistä hahmottuu Otson olohuone. Luonnoksia Otson kasvoista ja käsistä.
Yllä: Kollaasiluonnos kirjan toisesta kohtauksesta.
Alla: Toisen aukeaman valmis kuvitus, joka kertoo Otson kaipuusta.
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Nimenomaan kuvittajana en ole täysin samaa mieltä Nikolajevan 
ja Scottin kanssa. Koen, että kuvalla on oma erityinen tapansa ker-
toa hahmon sisäisestä motivaatiosta. Sen kielioppi on lähtökohdil-
taan perustavanlaatuisesti erilainen kuin verbaalinen kieli. Myön-
nän kuitenkin, että sisäisten piirteiden ja hankalasti kuvattavien 
tunteiden lukeminen kuvasta vaatii lukijaltaan erityisen hyvää ku-
vanlukutaitoa, ja siltikin tulkinnat voivat olla hyvin erilaisia luki-
jasta riippuen. Nikolajeva ja Scott tähdentävätkin, ettei kuva kerro 
täsmällisesti luonteesta, vaan lähinnä tarjoaa ehdotuksen siitä. Sen 
sijaan monimutkaisten tunteiden tai motiivien täsmälliseen kuvaa-
miseen tarvitaan sanojen vivahteita.55 Kun minulla ei vielä tässä 
vaiheessa ollut sanoja vivahteineen, kuvittajana tunsin keskittyväni 
eräällä tapaa kokonaisvaltaisemmin kuvalla kertomiseen, sen kaik-
kia vivahteita myöten.

Perry Nodelman puhuu kuvakirjakonseptin sisällä esitellyistä ku-
vista ja kertoo niiden jokaisen puhuttelevan lukijaa, sillä kuvitta-
ja on tehnyt juuri sen kuvan kyseiseen tarinaan ja käsillä olevaan 
kohtaukseen. Jos se on valittu kyseiseen kohtaan, sillä on selvästikin 
jokin erityinen syy olla mukana. Näin ollen jokaisen kuvakirjassa 
olevan kuvan voi hyvällä syyllä olettaa sisältävän erityistä merkitys-
tä, joka on pohdinnan arvoista.56 Juuri näin kuvittaessani raken-
sin kuvaa. Pyrin valitsemaan kuvaelementit ja Otson kodin esineet 
huolellisesti, eläytyen päähenkilön luonteeseen ja taustaan, jota toki 
itse samalla rakensin.

Kuvakirjantutkija Joseph Schwarczin mukaan kuvallinen kieli on 
osa ihmiskunnan symbolisen kommunikaatiokulttuurin henkistä 
perintöä, eikä yhdenkään lapsen tulisi jäädä paitsi mahdollisuudes-
ta oppia käyttämään ja nauttimaan siitä.57 Voi hyvin olla, etteivät 
siipipuolen lentokoneen ja häkkilinnun symboliikka avautuisi mo-
nelle lukijalle pelkän kuvan avulla, mutta itselleni ne olivat merki-

55 Nikolajeva & Scott, 83.
56 Nodelman 1988, 49.
57 Schwarcz 1982, 49.

hänen keskeneräisyyttään, siivettömyyttään ja kyvyttömyyttään len-
tää eli elää vapaasti. Otso oli rutinoituneen mielensä vanki. Hauska 
tutustua, Otso Aarninen. Tähän tyyliin kollaasikuvittaminen tuntui 
alkavan paljastaa minulle Otson luonnetta, tarinaa ja sen taustoja. 
Maria Nikolajeva ja Carole Scott puhuvat kirjassaan How Picture-
books Work päähenkilön luonteen kuvaamisesta. Päähenkilön toi-
minta erilaisissa tilanteissa antaa viitteitä hänen luonteestaan suo-
remmin ja välittömämmin, kuin pelkkä henkilöhahmon kuvailu. 
Toiminnan kuvaaminen (niin sanoin kuin kuvinkin) asettaa lukijan 
aktiivisen tulkitsijan rooliin. Kuvakirja ei välttämättä tarjoa paljoa 
tilaa päähenkilön luonteen kuvaamiseen, sillä kuvakirjat ovat usein 
ennemmin juoniorientoituneita kuin hahmo-orientoituneita. Ku-
valla kerrotaan usein henkilöhahmon ulkoisista piirteistä ja tunteis-
ta, kun taas sanoilla voidaan kuvata niin ulkoisia kuin sisäisiäkin 
piirteitä ja tunteita.54 

54  Nikolajeva & Scott 2006, 81-82

satuihin. Näitä ovat esim. Babette Colen kirjoittamat ja kuvittamat 
Tarzanna (1991) ja Prinssi Tuhkis (1988) Tarkoitukseni ei ollut teh-
dä varsinaisesti postmodernia kuvakirjaa, mutta koin viittauksen 
tuttuihin hahmoihin olevan hauska lisä tarinaan, ja ehkä kiinnos-
tava yksityiskohta pienelle lukijalle. Kuvaa pidemmälle työstäessäni 
voimamieshahmon kohta kuvan oikeassa alareunassa tuntui kaipaa-
van lisää massaa ja yksityiskohtia. Aloin koota voimamiehen har-
tioille lisää kantamuksia, mistä keksin, että kuvassa voisi olla tapah-
tumassa sirkusalueen pystytys. Tarinaa kirjoittaessani olin ajatellut 
vain, että kohtauksessa ollaan sirkuksen aitojen sisäpuolella, ja ku-
vassa esiteltäisiin erilaisia sirkustaiteilijoita eläimineen. Kuva tuntui 
erityisen hankalalta sommitella ilman tekstiä. Kuvassa voisi tapah-
tua mitä vain. 

Kootessani voimamiehen hartioille painoa mietin, kuinka saisin 
voimamiehen näyttämään absurdin voimakkaalta. Entä jos hän 
kantaisi hevosta? Aiemmin intertekstuaalista Kultakutri-viitettä 
mielessäni pyöritelleenä keksin hevosta kantavan hahmon yhtey-
den juttuun. Voimamieshahmo voisikin olla Pitkätossu aikuisena, 

tyksellistä symboliikkaa, jonka avulla pystyin luomaan Otsosta us-
kottavamman ja aidomman hahmon. Ja toki voisin hienovaraisesti 
auttaa viestin välittymistä vielä tekstin kauttakin.

Kollaasitekniikan elementtejä siirtelevä luonne muistutti oudolla 
tavalla nukketeatteria tai näytelmän ohjaamista ja lavastamista. Seu-
rasin tarkkaavaisesti keskeneräistä kohtausta, sen näyttelijöitä elei-
neen ja ilmeineen, ja lavastusta. Siirsin yhtä tai useampaa näytteli-
jää, tai muutin heidän käytöstään, käsien paikkaa, katseen suuntaa, 
jotta saisin aikaan toivotunlaisen viestin. Toisinaan taas sommittelin 
kuvan heittämällä paperille silmääni miellyttäviä elementtejä, jotka 
alkoivat näyttää lattialta, tapetilta, portailta, vaatteelta, ja kohtaus 
syntyikiin pakottomasti suurella kartongilla tai tietokoneeni ruu-
dulla, kuin improvisoitu kohtaus. 

Muutamat kuvallisista oivalluksistani tuntuivat tapahtuvan nimen-
omaan kollaasitekniikan alkuun panemina. Mainitsin jo aiemmin 
ensimmäisistä Otson esittelykuvista, joissa lentokyvyn puute -me-
taforat syntyivät kuvallisten elementtien siirtelystä. Taikurin lavan 
alle sijoittuvan kohtauksen kuvaan löysin kollaasisilppulaatikostani 
nauhamaisen puhekuplan. Puhekupla on enemmänkin sarjakuval-
le ominainen väline, mutta sommitelmassani se osui hauskasti teks-
tialueen loppuun, jossa papukaija huutaa fraasinsa. Oranssi puhe-
kupla tuntui oivalta tavalta rönsyttää kuvaa ja antaa sille enemmän 
valtaa. Se voisi olla Otsoa sirkuksen aitojen sisäpuolella kuljettavan 
papukaijan tunnusjuttu: Lintu joka puhuu puhekuplin. 

Myöhemmin sirkuksen aitojen sisäpuolelle sijoittuvan kohtauksen 
kuvaa rakentaessani karhuhahmon rinnalle löytyi kultakiharalei-
ke. Kaikki tuntevat tarinan Kultakutrista, joka söi karhun puuron. 
Ajattelin, että karhun ja kultakutrisen karhunkesyttäjätytön pari 
toimisi kuvassa hauskana viitteenä vanhaan satuun. Kuten aiemmin  
alaluvussa 3.1. mainitsin, lastenkirjallisuuteen on kehittynyt koko-
nainen postmodernin kuvakirjan tyylisuunta, jossa yhtenä tyylikei-
nona käytetään intertekstiaalisia viittauksia yleisesti tunnettuihin 

Kuvakirjan ensimmäinen kuva. Väliote 3.11.2011. 

Sirkuksen väkeä satuhahmoviittauksin.
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kantamassa pilkullista hevostaan Pikku-Ukkoa. Entä mitä muita 
hahmoja kuvassa voisi vielä olla? Päädyin tekemään jonglööraavas-
ta hahmosta Jaakon, joka heittelee taikapapuja, ja taustalle norsulla 
ratsastavan prinsessan Tuhannen ja yhden yön saduista. Myöhem-
min toin satuhahmoviittauksen myös tekstiin Otson hämmästykse-
nä, onko hän joutunut satujen maailmaan.

Kollaasi toimi kuvitustyössäni siis uusien oivallusten sytykkeenä, 
mikä ensin toi kuviin lisää sisältöä, ja auttoi minua sitten kehittä-
mään tarinalle taustoja. Keksimäni taustat löysivät lopulta tiensä ta-
rinan tekstiin. 

5.3. Kuva laajenee

Tapasin kuvittajaohjaajaani Anne Vaskoa, ja hän antoi positiivis-
ta palautetta ensimmäisistä kuvista. Tein kuvia eteenpäin hiljalleen, 
kun lehtikuvitustöiltäni ehdin. 

Marraskuun lopulla puistonpenkkikohtauksen kuvia tehdessäni 
katselin taas Omega y la Osa -kirjaa, ja muutamia kirjastosta lainaa-
miani kuvakirjoja. Nyt kun oma kuvakirjani alkoi kerros kerroksel-
ta hahmottua, myönsin itselleni, että aukeaman tiukka teksti-kuva 
-dikotomia oli alkanut tuntua rytmiltään tylsältä. Otson saadessaan 
onnenpyörästä pettymyksekseen voitoiksi pellen nenän ja hattaraa, 
tuntui kuvan staattisuus sopivalta Otson kokemuksen kannalta.  
Otso oli ensimmäistä kertaa sanonut kyllä, mutta mitään erityistä 
ei ollut tapahtunut. 

Seuraavalla aukeamalla hän kuitenkin antaa jäätelönsä pudottaneen 
lapsen käteen lohdutukseksi hattaran, saaden kiitokseksi lapselta 
lintupillin. Tahdoin, että tätä ensimmäistä toisen ihmisen kanssa ta-
pahtuvaa todellista kohtaamista merkityksellistäisi lentoon lehah-
tava lintu, muutama kukkaan puhkeava kasvi ja lisääntyvät värit. 
Olin painottanut suunnitelmassani sitä, että halusin antaa kirjas-

sa kuville mahdollisimman monipuolisen roolin tarinan eteenpäin 
kuljettajana. Lisääntyvät värit ja kukkaan puhkeavat kukat eivät sil-
ti tuntuneet riittävän. Kuvassa oli jokin pielessä. Tarinan tunnelma 
ei kasvanut toiveideni mukaan, vaan tuntui lattealta.

Kuvakirjantutkija Jane Doonan kuvaa täysin eriytetyn kuva-teksti 
-sivujaon perinteiseksi ja muodollisimmaksi taittoratkaisuksi. Tasa-
tempoinen visuaalinen rytmi sopii hänen mukaansa erityisen hyvin 
perinteiseen satumuotoon stereotyyppisine hahmoineen.58 Esiku-
vakirjani Omega y la Osa on runollinen tarina epätavallisesta ys-
tävyydestä, ja siinä kuva-teksti -sivujaon aikaansaama rytmi tukee 
kauniisti ja vähäeleisesti runollista tekstiä. Minun kirjani tarina oli 
kuitenkin erilainen. Sen rytmi oli Amelié-elokuvan soundtrackin 
useiden sävelmien kaltainen: aluksi rauhallinen ja uneliaskin, mutta 
eteenpäin soljuessaan nopeutuva, suorastaan ilakoivaksi kiihtyvä, ja 
lopulta taas mietteliääksi seestyvä.

Nyt aloin miettiä, miksi siis kahlita kuvien muoto aukeaman yh-
delle sivulle? Olisi vain sopivaa, jos kuvien sisällön ja värien lisäksi 
myös niiden muoto ja koko muuttuisivat tarinan edetessä. Kirja-
sin työpäiväkirjaani uuden päätöksen: Päähenkilöni Otso Aarni-
sen rohkaistumisen myötä kuvat alkaisivat pienin askelin vallata 
molempia sivuja, tarinan edetessä lopulta täyttäen koko aukeaman. 
Oivallus tuntui hyvältä, mutta sen merkitys ei vielä täysin avautu-
nut minulle. Lähinnä annoin itselleni muutamien keskeneräisten 
kuvien kohdalla luvan jatkaa ikävästi aukeaman taitteeseen katkea-
via elementtejä aukeaman yli toiselle sivulle.

Koska työstin kuvakirjaani lehtikuvitustöiden ohessa, tuntui, et-
tä kallisarvoinen työskentelyaikani valui hukkaan hankalien kuvi-
en kanssa junnatessa. Päätin tehdä kuvia edelleen tarinan juonen 
mukaisessa järjestyksessä, mutta jättää hankalilta tuntuvien kuvien 
työstön myöhemmäksi. Näin työ pääsi etenemään paremmin.

58 Doonan 1993, 85.

Kuvat yllä: 9.12.2011 ja myöhemmin eri vaiheissa toteutettu versio puistonpenk-
kikohtauksen jälkimmäisestä kuvasta. Versioista alin pääsi lopulta kuvakirjaan.

Kuvat yllä: Väliotteet 29.11.ja 9.12.2011 työstetyistä puistonpenkkikohtauksen 
kuvista. Näiden kahden kuvan yhdessä muodostama rytmi ei toiminut toivomal-
lani tavalla.
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sissa taasen yritin tuoda vaihtelua hieman erilaisilla rajauksilla. Ha-
lusin, että välillä Otso näkyisi laajassa kokokuvassa hyvin pienenä 
maiseman keskellä, ja välillä taasen lähempää kokokuvassa, kuvan 
korkuisena. Pidin kovasti alun suuresta Otson lähikuvasta, mutta se 
tuntui kovin intiimiltä käytettäväksi useasti. Kun tarina eteni ja sen 
rytmi kiihtyi, tuntui että kuvat vaativat myös paljon yksityiskohtia, 
ja tällöin suurikokoinen Otson pää pysäyttäisi rytmin.

Useat kuvakirjan tutkijat käsittelevät teoksissaan päähenkilön kul-
kusuunnan merkitystä kuvituksessa.60 Länsimaisittain kuvan luku-
suunta on vasemmalta oikealle, samoin kuin tekstinkin. Kuvakir-
jan tutkija Sirke Happonen mainitsee kuvakirjojen ja satujen usein 
käsittelevän päähenkilön tekemää sisäistä tai ulkoista matkaa.61 
Tämä koskee selkeästi myös Otson tarinaa. «Konkreettisemmal-
la tasolla matkaamisen vaikutelma luodaan kuvissa siten, että pää-
henkilöt esitetään oikealle kääntyneissä asennoissa, milloin kävele-
mässä, juoksemassa, hyppäämässä tai vain seisomassa.»62 Noudatin 
useimmissa kuvistani tuota suuntaa, mutta halusin toisaalta säilyt-
tää tietynlaisen liikkeen vapauden, jottei kuvista tulisi sitä vaikutel-
maa, että Otso vain kulkee ajatuksettomana läpi kirjan. Päätinkin 
muutamien kokeilujen kautta kuvata Otson joissakin kuvissa joko 
takaapäin, tai vartalon asento vasemmalle päin. Tällaisissa kuvis-
sa olin kuitenkin tarkkana, että tarinassa oli joko pysähtyneempi, 
empivä tai seisahtunut hetki. Tai juhlista kotiinpaluukuvan tapaan 
hahmon etenemissuunta on kuitenkin ymmärrettävissä vasemmalta 
oikealle kulkevana, vaikka sitten kasvot taaksepäin.

Niin Nodelman kuin Nikolajeva ja Scott tunnistavat kuitenkin 
erään poikkeuksen eteenpäin vasemmalta oikealle matkaamisen 
sääntöön. Kun kuvakirjan hahmo palaa kotiin, useissa kuvakirjois-
sa se tapahtuukin oikealta vasemmalle.63 Tämä erilainen konven-

60 Mm. Nodelman 1988, Nikolajeva & Scott 2006, Happonen 2001.
61 Happonen 2001, 105.
62 Happonen 2001, 106.
63 Nikolajeva & Scott 2006, 153-155, ja Nodelman 1988, 164.

Taikurin lavakohtauksen kuva syntyikin vapautuneella ilolla, sa-
moin taikurin luukusta lavan alle putoamiskuva. Lavanaluskuva 
tuntui huutavan tummaa taustaväriä, ja siitä keksinkin, että alunpe-
rin ainoaksi värilliseksi aukeamaksi suunnittelemani myöhemmän 
juhlakohtauksen jälkeen tulevat öiset aukeamat voisivat muuttua 
värillisiksi. Siellähän tarinan sadunomaisuus olisi mehevimmil-
lään. Tämä sopi hyvin suunnitelmaani kuvien kasvamisesta tarinan 
edetessä.

Seuraavan puolen vuoden aikana käytin lehtikuvituksilta liikene-
vän aikani kirjan kuvituksiin. Oli raskasta tehdä kaikki viikot pelk-
kää kuvaa, ja toisinaan jouduinkin ottamaan useamman välipäivän 
vain tehdäkseni jotain muuta, lepuuttaakseni oikeaa aivopuoliskoa-
ni. Kuitenkin mitä pidemmälle tarinassa etenin, sitä palkitsevam-
malta kuvitustyö alkoi tuntua. Tarinan edetessä värit ja tunnelma 
mehevöityy, ja koin pikkuhiljaa kuvien alkavan tavoittaa sitä iloista 
ja hassua karusellimaista meininkiä, mikä Amélien soundtrackilta 
kuuluu. Kuuntelin uudelleen ja uudelleen muutamia levyjä, joiden 
rytmi, tunnelma ja sävyt vastasivat sitä, minkä halusin kirjastani 
välittyvän. 

Pyrin aloittamaan kuvat kronologisessa järjestyksessä tarinan etene-
misen mukaan, mutta jätin edelleen vaikeiksi osoittautuvat kuvat 
kesken, ja hyppäsin suoraan mukavampiin kuviin, jotta työ etenisi. 
Vaikeille kuville tuntui olevan yhteistä se, että ne tuntuivat vaativat 
paljon kuvaelementtejä, ihmishahmoja tai muuta rekvisiittaa. Tek-
niikan työläys raskautti näitä kuvia entisestään.

Olin tietoinen siitä, että osa kuvakirjan draamasta syntyy vaihte-
levista rajauksista ja kuvakulmista.59 Yritin rikkoa sivultapäin ku-
vaamisen toimivaa mutta monotonista linjaa muutamilla hieman 
yläviistosta päin esitetyillä kuvilla. Sivultapäin kuvatuissa kohtauk-

59 Happonen 2001, 104.

Yllä: Vapautuneella ilolla syntynyt kohtaus taikurin lavan alta.
Alla: Kotiinpaluu juhlista. Otso kulkee vasemmalta oikealle selkä edellä.
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puen kuvittajan valitsemasta kuvaamistavasta. 

Otso Aarnisen tarinassa hän kulkee läpi kirjan enemmän tai vähem-
män vasemmalta oikealle, saapuen lopulta oman kotitalonsa pihaan 
toiseksi viimeisellä aukeamalla. Kuten alussa kerroin, ajattelin tari-
nan aikajanana, joka kiertyy lopulta kehäksi palaten lähtöpaikkaan-
sa. Siihen nähden kulkusuunta on mielestäni looginen. Kun katson 
kuitenkin kuvakirjani viimeistä aukeamaa, Otso Aarninen ja hänen 
uusi ystävänsä Sirkku Tiukulainen istuvat kotoisasti parvekeaamu-
kahveilla aukeaman vasemmalla puolen, kotisivulla. Ratkaisuni ei 
ollut tietoinen kotisivu-ajatuksesta, vaan muistini mukaan perustuu 
ajatukseeni tarinan avoimesta lopusta. Lukijan läpi kirjan seuraama 
Otso Aarnisen kulkusuunta vasemmalta oikealle päättyy (ainakin 
tarinan viimeisen kohtauksen ajaksi) viimeisen aukeaman parvek-
keelle neiti Tiukulaisen kanssa, mutta parvekkeelta korvapuustin 
siepannut lintu sen sijaan jatkaa matkaansa pilvien ohi jonnekin 
oikealle, eteenpäin. Tarinan teksti syntyi vasta kuvien jo valmistut-

tio liittyy niin Nikolajevan ja Scottin, kuin myös esim. Ulla Rhe-
dinin64 mukaan aukeaman sivujen painotuksiin. Vasemman sivun 
merkitykset liittyvät turvalliseen paikkaan ja kotiin, ja oikean sivun 
taas seikkailuun. Kotiin palataan siis oikean puoleiselta seikkailu-
sivulta vasemman puoleiselle kotisivulle. Tämä pätee esimerkiksi 
Maurice Sendakin kirjoittamassa ja kuvittamassa kuvakirjassa Has-
sut hurjat hirviöt.65 Itselleni tutussa, toisessa tunnetussa päähenki-
lön matkaa kuvaamassa kuvakirjassa, Tove Janssonin kirjassa Kuin-
kas sitten kävikään66, saapuu muumipeikko ystävineen kuitenkin 
kotiin muumilaaksoon ja äidin luo vasemmalta sivulta oikealle. Tä-
mä ei vaikuta siis olevan määräävä konventio, vaan vaihtelevan riip-

64 Rhedin 1992, 173.
65 Sendak 2009.
66 Jansson 2011 (1952).

sin kahden ensimmäisen Otsoa esittelevän kuvan kohdalla. Useim-
pien kuvien kohdalla tekstin ja kuvan välistä vuoropuhelua oli 
kuitenkin kuvitusvaiheessa mahdoton käydä. Kuva joutui rakentu-
maan itse kertomansa varaan. 

Yritin toki hakea sanoja avukseni. Tilannetta helpottaakseni tein 
kuvitusten edetessä muutamaan otteeseen tekstihahmotelmia ja uu-
sia tekstiversioita. Niissä tarinaa kertovat sanat muuttuivat kuiten-
kin hyvin paljon. Muokkasin sanoja jo valmiimman kuvituksen 
mukaan, ja jätin ne sitten taas tekeytymään muuttaakseni ne myö-
hemmin uudelleen. Oli hankalaa erottaa käyttökelpoisia sanoja ko-
ko tarinaprosessista, jonka aikana lukuisia sanoja oli hahmotellut ja 
poistanut, juonikuvioita oli joutunut typistämään, puhumattakaan 
lukuisista muista muutoksista joita oli tehnyt liittyen kerrontaan. 
Kaikki nuo hahmotelmat tuntuivat muodostavan pääni sisällä ko-
konaisen polkujen kudelman. Usein kuvaa tehdessäni tuntui kuin 
kulkisin hyllyvällä suolla, jossa missään ei ole tukevaa maata, vaan 
askeleet uppoavat ja vaatii paljon työtä edetä. 

Joitakin sanoja minulla kuitenkin oli. Olin tarinani ideaa lopputyö-
seminaarissa auki kirjoittaessani käyttänyt muutamia tiettyjä sana-
valintoja tarinan tapahtumista. Alusta saakka olin vaalinut lauseita:

”Vain siten voi elämä tulla, ottaa kädestä kiinni ja viedä” 
sekä 

”Otsostakin olisi mukavaa, jos joku tulisi ja tarttuisi 
kädestä kiinni.” 
Lauseet vaikuttivat jo juonen käänteitä rakentaessani. Tiesin, että 
lauseet kerrotaan porraskäytäväkohtauksessa, joka on juonen kan-
nalta merkittävä käänne. Tämän kohtauksen tekstissä esitellään en-
simmäistä kertaa kirjan keskeinen ajatus tarjousten vastaanottami-
sesta, ja Otson tarve sisäiseen muutokseen syttyy. Kuvitin kohtausta 

tua, joten vaikka se suuntautuukin vahvasti tulevaan, puhuen tule-
vasta sirkukseen menosta ja uuden päivän alkamisesta, aukeaman 
oikea-vasen -jako ei ole reaktio tekstiin. Pyrkimykseni oli kuvata 
herra Aarnisen ja neiti Tiukulaisen uuden suhteen avointa tulevai-
suutta: Mitä vain voi tapahtua!

5.4. Sanojen kaipuusta ja vaalimisesta

Varsinkin kuvitustyön alussa, mutta toisinaan työn muissakin vai-
heissa valmiin tekstin puute tuntui eräänlaisena aistivajautena. Olin 
tottunut tekemään lehtikuvituksia, joissa minulla oli lähes aina jon-
kinlainen toisen henkilön kirjoittama tekstirunko, sanat joihin tu-
keutua kuvaa suunnitellessani. Olin saattanut poimia tekstistä mi-
nua koskettaneen metaforan tai lauseen, ja rakentaa kuvan siihen 
perustuen, kuin rakentaisin taloa valmiin perustuksen päälle. 

Kuvakirjassa kuva on sanan ympäristöä ja sana on kuvan ympäris-
töä. Molemmat vaikuttavat siihen, kuinka toista tulkitaan. Kuva 
kiinnittää huomiota johonkin tiettyyn kohtaan tekstissä, ja teksti 
tarkentaa tai laajentaa kuvan esittämää viestiä.67 Tarinaa kuvittaes-
sani oli hyvin hankalaa hahmottaa kuvan ja sanan välistä vuorovai-
kutusta, puhumattakaan niiden erilaisista muodoista. Nyt minul-
la oli aiemmasta kuvituskokemuksestani poiketen vain juonirunko 
ilman edes alustavia sanoja. Juonirunko tuntui yksittäisten kuvien 
suhten enemmänkin rautalankahäkkyrältä kuin valmiilta perustuk-
selta. Saatoin tukeutua vain tuohon häkkyrään ja tarinan tunnel-
maan, mikä minulla siitä mielessäni oli. Syy oli tietenkin se, että 
minun oli itse myös sanoitettava tarina, ja olin tuntemani hanka-
luuden tai kyvyttömyyden vuoksi päätynyt aloittamaan kuvista. 

Kuvissa, joista minulla oli vahva mielikuva valmiiksi, pystyin antau-
tumaan kuvan kerronnalle kaikin keinoin, kuten aiemmin mainit-

67 Mikkonen 2005, 56.

Kuvakirjani viimeinen kohtaus, jossa päähenkilöt istuvat parvekekahveilla
aukeaman koti-sivulla.
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luun. Ajatuksissani kohtaus oli taianomainen ja täynnä jännittävää 
savua ja valoa. Minulla oli kuvasta selkeä mielikuva. Otson kai-
paama joku, joka ottaisi kädestä kiinni, liittyi mielessäni yhtälail-
la seikkailuun kuin kosketukseen, ihmissuhteeseen, ystävyyteen ja 
rakkauteenkin. Tästä syystä valitsin taiasta kertoviksi väreiksi vaale-
anpunaisen, voimakkaan pinkin ja violetin sävyjä. Joukosta kurot-
tava käsi on taikurin, mutta tässä kuvassa se ei varsinaisesti erotu, 
sillä merkityksellisintä on käsi.

Päädyin käyttämään tuota kädestä ottamisen ajatusta lopulta myös 
aiemmassa porraskäytäväkohtauksessa, johon olin kuvannut Otson 
palaamassa kauppareissulta tai matkalla viemään roskia. Kuvassa 
portaiden välistä näkyi keskustelevien naapureiden jalat, ja kiinnos-
tavaa puhetta kuvaamaan tekemäni puhekuplahenkiset kiemurat. 
Puhekuplat eivät oikein tuntuneet toimivan haluamallani tavalla, 
joten olin lisännyt vielä porraskaiteen välistä portaita ylös Otson 
viereen heittyvän valojuovan. Myöhemmin kuvitettuani vaaleanpu-

hyvällä mielellä kahden ensimmäisen jo valmistuneen kuvan jäl-
keen. En kuitenkaan tuolloin saanut kuvaan aivan hakemaani pai-
noarvoa, joten jätin kuvan tekeytymään, ja siirryin eteenpäin.

Käytin noita kädestä ottamisen ajatuksesta kertovia lauseita kuvan 
luomisen apuna ensimmäisen kerran hieman myöhemmässä koh-
tauksessa. Edellisillä aukeamilla Otso on voittanut onnenpyörässä 
pellen nenän ja hattaran, antanut hattaran jäätelönsä pudottaneelle 
palselle, ja saanut häneltä kiitokseksi lintupillin. Otso päätyy väki-
joukon laitamille ihmettelemään, mitä tapahtuu. Kädestä ottami-
sen ajatus konkretisoituu, kun väkijoukosta tulee käsi, johon Otso 
lopulta itse tarttuu. Olin hahmotellut aukeaman kuvan sisällön jo 
juonta kehitellessäni. Tiesin haluavani kuvata kohtauksen painot-
taen Otson kokemusta elämän hänelle antamasta merkistä. Kuvaan 
tulisi suuri kasvoton väkijoukko, kasvot kääntyneinä jonnekin, 
mitä Otso ei näe. Väkijoukon keskelle avautuisi kuitenkin aukko, 
josta Otsolle hahmottuu avoin käsi, kuin kutsu elämään, seikkai-

kehittämästään Myyttisten taitteiden teoriasta68, jonka hän alunpe-
rin esittelee Sisko Ylimartimon artikkelissa Saamelainen kansansatu 
lastenkuvakirjana (Kaltio 6/1999). Myyttisellä taitteella hän tarkoit-
taa ”kerronnan momenttia, jossa asia tai ilmiö (kauneus, rumuus, 
jännitys, muutos) tavoittaa huippunsa, sen jälkeen koskaan enää 
siihen palaamatta”69. Kyseistä huippua leimaa se, että tekstin kei-
not kuvata tällaista pistettä ovat rajalliset. Tästä syystä asia esitellään 
vain kielikuvin. Launis esittää, että vaikuttaa siltä, kuin teksti py-
sähtyisi tällaiseen kohtaan antaakseen lukijan itse kuvitella hetken.

Vaikka kuvakirjassani teksti ei varsinaisesti olekaan käyttänyt en-
simmäistä vuoroa asioiden kuvaamisessa, koen näiden muutamasta 
sanasta tai merkityksellisestä kielikuvasta inspiroituneiden kuvitus-
ten olevan jotakin lähellä tuollaista myyttistä taitetta. Käsi esiintyy 
kirjan kuvituksissa kahdessa kohtaa. Ensimmäistä kertaa ajatus vas-
ta syttyy Otsossa, ja ehkäpä myyttinen taite ei parhaiten sovikaan 
tähän kuvaan, mutta väkijoukkokuvituksessa koen olevan kyse ni-
menomaan tästä. 

Tällaista sanoista kuviin suuntautuvaa ideointia en voinut harjoit-
taa paljoakaan sattuneesta syystä.  

5.5. Hiomiskierroksia ja hikeä

Heinäkuun 2012 puoliväliin tultaessa olin saanut tarinan viimei-
sen kuvan tehtyä. Ne eivät olleet kaikki täysin valmiita, mutta 
kaipasin pientä taukoa kuvan tekemisestä. Pyörittelin nyt erilai-
sia tekstiversioita. Katsoin valmiimpia kuvia, ja pohdin, mitä kuva 

68 Launis 2001, 70-73.
69 Launis 2001, 70.

nataustaisen  kohtauksen väkijoukon keskeltä kurottuvasta kädes-
tä, huomasin tilaisuuden esitellä tuon kädestä ottamisen ajatuksen 
kuvallisesti jo porraskäytäväkohtauksessa. Lisäsin kuvaan valojuo-
vasta esiin tulevan ajatuskäden, joka tarttuu Otsoa hellästi kädestä. 
Johnstone kertoo elementtien kierrättämisen tuovan merkitystä ta-
rinaan. Ajattelin sen toimivan myös kuvan välityksellä.

Vielä yksi lause, joka auttoi kuvan syntymistä, sijoittui syntymäpäi-
väsankariaukeamalle. Olin jo varhaisessa juonihahmotelmavaiheessa 
kirjoittanut kohtauksen kuvaukseen: ”Sydän pompsahti ja pilli soi!” 
Näitä sanoja käytin kyseisen kuvituksen ydinajatuksena. Kuvan oli 
tarkoitus kertoa yllätyksestä, melkein säikähdyksestä, joka kuiten-
kin muuttuu jännitykseksi, rohkeudeksi ja iloksi. Kuvassa ei näy 
pilliä, mutta ilmapallot ja konfetit lentävät eri suuntiin, kuin suo-
raan lukijaan päin.

Kuvittaja Mika Launis puhuu Tutkiva katse kuvakirjaan -teoksessa

Kuva ed. sivulla: Käsi väkijoukosta -kohtaus. Valmis kuvitus.
Kuva tällä sivulla: Porraskäytäväkohtaus. Valmis kuvitus.
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ta palkintojen oli kuitenkin näytettävä houkuttelevilta. Kuvaan tuli 
outo ankea neuvostoestetiikka harmaan maiseman ja värikkäiden 
arpavoittojen yhdistelmästä. Pitäydyin kuitenkin värimaailmassa, 
ajatellen, että se oli tarinan kannalta looginen.

Työstin tässä vaiheessa pitkällisesti myös aiemmin mainitsemaani 
kohtausta, jossa väkijoukosta työntyy käsi. Suuri ihmismäärä oli hi-
das toteutettava. Pääsin lopulta haluamaani lopputulokseen, mutta 
tunsin karvaasti kehittelemäni digitaalisen kollaasi- ja sekatekniikan 
työläyden. Suurta määrää erivärisiä ja erikuvioisia kollaasipaloja oli 
hankala sommitella tasapainoisesti, puhumattakaan ihmistyyppien 
persoonallisisten piirteiden kuvaamisesta.

Vuoden hitaan kuvitustyön jälkeen elokuun alussa olin päässyt ku-
vituskierroksissani siihen vaiheeseen, jossa kaikki kuvat olivat ko-
konaisia. Olin hionut kuvia jo useaan otteeseen, ja minulla oli 
edelleen korjaussuunnitelmia listattuna, mutta halusin tarkastella 
kuvasarjaa kokonaisuutena. Tähän saakka olin katsonut 20 kuvaa 
samanaikaisesti vain 15 tuumaisen sylitietokoneeni ruudulta, jol-
loin kukin kuva oli kutistettava lähes postimerkin kokoiseksi. Tu-
lostin kuvat, ja asettelin ne työhuoneeni lattialle levälleen oikeassa 
järjestyksessä. 

Oli kutkuttava tunne nähdä pitkä kuvasarja lopulta kokonaisina 
kuvina. Nyt huomasin kuitenkin, että en ollut tehnyt kuviini juuri 
ollenkaan sellaisia rohkeita taittoja ja sommitelmia, joita olin ihail-
lut esikuvani Beatrice Alemagnan kuvituksissa. Kuvasarjan etene-
minen näytti yllättävän konservatiiviselta. Monet kuvat olivat tur-
han täynnä yksityiskohtia ja siprustelua. Työpäiväkirjassani kyselen 
itseltäni huutomerkkien kera, ”mitä on tapahtunut?!” Olin tehnyt 
niin työläästi kuvia, että sommitelmien rohkeus ja käsin tekemisen 
hauskuus oli jäänyt monista kuvista uupumaan. Olin pettynyt it-
seeni, vaikka myönsin toki, että paljon voisi vielä korjatakin. 

Tunsin, että hallitsin lehtikuvituskokemukseni ansiosta monia eri-

ei vielä kerro, tai millä sanoilla voisin täydentää kuvan jo kertomaa 
viestiä. Koska en ollut kirjoittanut paljoa, ensin minun oli kokeil-
tava useita erilaisia kertomisen tapoja ja maisteltava sanojen sävy-
jä. Ymmärsin, että ongelmani oli harjoituksen puute, mutta luotin 
tarinaani, ja olin vakuuttunut, että kovalla työllä teksti hioutuisi. 
Tekstiä työstettyäni jätin sen taas kerran tekeytymään kuin taiki-
nan, ja minun oli taas palattava uudelleen hankaliin ja keskeneräi-
siin kuviin. Aloitin siis käymään kohtauksia uudelleen läpi.

Yksinkertaisemmat kuvat, kuten kohtauksessa jossa Otso haikeilee 
kahvikupin äärellä, tai kohtauksessa taikurin lavalta, olivat raken-
tuneet vaivattomasti ja ilolla. Kuvat, joihin nyt jouduin palaamaan, 
olivat yksityiskohtaisimpia, ja pikkuaskartelua ja nyhräystä vaa-
tiessaan toivat esiin kollaasitekniikkani hiostavimmat puolet. Mitä 
enemmän kuvaan tuli yksityiskohtia, sitä hankalampi sommitelmaa 
oli hallita ja se tuntui jäävän tasapaksuksi. 

Tarinan huippukohtauksen leveä juhlakuva oli hyvin tärkeä, ja ha-
lusin siitä kuvakirjan hienoimman kuvan. Kirkkaan värinen taus-
tapaperi oli auttanut sommitelman ja sen värimaailman luomisessa 
paljon, ja tila oli myös ollut helpompi luoda, kun taustaväri antoi 
vaikutelman juhlavalojen ja savun täyttämästä paikasta. Kuvan hah-
mot rakentuivat pitkälti kollaasisilppulaatikosta löytämieni palas-
ten luonteesta ja muodoista. Kuvassa oli paljon hahmoja ja liikettä, 
ja työstin kuvaa monta päivää. Kun lopultakin sain sen valmiiksi, 
aloin uskoa kirjani kokonaisuuteen. 

Kirjan alun torin onnenpyöräkojukuva tuotti kylmää hikeä, sillä 
halusin kuvasta piirtyvän Otsolle mahdollisuuksien määrän. Otso 
näkee onnenpyörän voitot todellisuutta suurempina mahdollisuuk-
sina. Hän ei ole vielä muuttunut oikeasti kyllä-ihmiseksi, vaan ajat-
telee voivansa voittaa seikkailun kuin pääpalkinnon onnenpyörästä. 
Sain askarreltua arpakojun lähes valmiiksi saakka paperileikkeistä, 
mutta en ollut tyytyväinen kuvan värimaailmaan. Kuva on niin ta-
rinan alussa, että siinä piti olla vielä Otson mielen harmautta, mut-

Yllä: Luonnoshahmotelma suuresta juhlakohtauksesta.
Alla: Kuvakaappaus Photoshop-ohjelman ruudulta juhlakohtauksen ku-
vitusten eri syntyvaiheista ja siihen käytetyistä elementeistä.
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5.6. Tekstin vuoro kuvien jälkeen

Nyt minulla oli valmiina kuvakirjani 20 kuvitusta ja kansi, ja teksti, 
jota olin työstänyt ja muutellut moneen otteeseen. Ohjaajani Anne 
oli useaan otteeseen kannustanut minua pyrkimään oman persoo-
nallisen ääneni löytämiseen myös tekstissä sanoen, että olihan mi-
nulla sellainen kuvissakin. Halusin kovin tekstistä välittyvän tietyn-

laisia tyylejä ja tekniikoita, jotka voisivat potentiaalisesti kietou-
tua toisiinsa upeaksi sekatekniikkatyyliksi, mutta hankalinta tuntui 
olevan se, että minulta puuttui selkeä, tunnistettava ja omaleimai-
nen muotokieli. En pitänyt luonnostelusta, sillä se tuntui hukkaan 
menneeltä ajalta. Olin niin tottunut käyttämään valokuvia ideoin-
tini ja kuvittamiseni tukena, että jopa omista mielikuvistanikin te-
kemäni kuvat tahtoivat olla jollakin tapaa realistisuutta imitoivan 
jähmeitä. Mitä yksinkertaisempi kuva, sitä paremmin ehkä osasin 
säilyttää raikkaan ja persoonallisen yksinkertaisuuden myös muo-
doissa. Mutta mitä monimutkaisempiin ja täydempiin kuviin men-
tiin, sitä enemmän muotokieleni hajaantui ja muuttui epäjohdon-
mukaiseksi. Olin sivuuttanut käsin piirtämisen ja luonnostelun, ja 
se kyllä näkyi.

Kuvakirjan värimaailmaan olin mielestäni onnistunut taltioimaan 
muutoksen harmaudesta väreihin, ja varsinkin tarinan loppuosan 
kuviin olin kohtuullisen tyytyväinen. Monista kuvista kuitenkin 
näkyi, että olisin voinut pelkistää paljon, ja rajata kirkkaita värejä 
käyttäessäni väripalettia edes hieman.

Olin todella harmissani ja pettynyt. Kirjoitin työpöytäni yläpuolelle 
muistilapun ranskalaisin viivoin tulevaisuutta varten.

Päätin tehdä vielä yhden kuvien työstämiskierroksen, jossa korjaisin 
sen, mitä korjata vielä voisi. Hioin sommitelmien yksityiskohtia ja 
tarkastin värimaailmaa vielä hieman uudelleen. Pohdin vielä myös 
sitä, miltä halusin Otson lopulta näyttävän. Olin aivan kuvittami-
sen alusta saakka ajatellut, että olkoon Otson hiukset kasvot nyt 
tämän näköiset, voihan niitä muuttaa vielä myöhemmin. Olin väl-
tellyt hahmon lukkoon lyömistä luonnosteluinhoni vuoksi, ja ym-
märsin kyllä menneeni takapuoli edellä puuhun työvaiheiden järjes-
tyksen kanssa. Otso jäi kylläkin lopulta ennalleen.

liian hankala lapselle. Olin huomannut asian jo jokin aika sitten, ja 
tämä todisti, että muutkin huomaavat sen.

Tarinankerrontakurssini opettaja Johan Eichhorn oli myös luvan-
nut kommentoida tekstiäni. Lähetin Johanille Riinan ehdotusten 
jälkeen muokkaamani tekstin. Hän kävi myös tekstini yhtä huo-
lellisesti läpi, ja ehdotti vielä hieman lisää sanojen karsimista. Ei-
chhorn opetti laitoksellamme samaista improvisaatiokurssia, jon-
ka ystäväni Meri oli aiemmin käynyt, joten improvisaatioteoria oli 
hänelle tuttu. Hän kehotti minua jättämään turhan improvisaati-
ojargonin, ja keskittymään kyllä-ihmisyyden ajatukseen, sillä sen 
lapsikin ymmärtäisi. Sain myös tarinan viimeisille sivuille muuta-
man helmi-idean, joiden Johan ajatteli sopivan tekstiin. Lisäsin vii-
meisten aukeamien teksteihin parvekeaamukahvien paremmuuden 
ja kyllä-keskustelun täysin Johanin kekseliäiden ideoiden ansiosta. 
Huomasin heti, että ne olivat tarinan lopulle kultaakin arvokkaam-
mat ratkaisut, joita en olisi itse osannut oivaltaa. En ainakaan enää 
tässä projektin vaiheessa. Olin puristanut itsestäni kaiken tämän ta-
rinan suhteen. Tai niin ainakin luulin.

Näiden tekstikommenttien myötä aloin hahmottamaan hieman 
lastenkuvakirjan tekstin osuutta tarinassa. Kuvitusten roolina oli 
toimia tarinan adjektiiveina, eli kuvata millaista jokin on, näyttää 
tunnetiloja, ja lisäksi kuvata tilaa ja yksityiskohtia. Sen sijaan teks-
tissä edellisiä asioita ei kannattanut kertoa, ellei ollut aivan pakko. 
Tekstissä kannatti kokemani perusteella kertoa joidenkin tärkeiden 
faktojen lisäksi asioita, joita kuvin oli hankala kertoa. Ajallisuus, 
dialogi, ja mahdolliset syyt ja selitykset olivat tekstin ominta roolia 
tällaisessa kuvakirjassa. Sekä kuvalla että sanalla voi kertoa runol-
lisesti ja käyttää metaforia ja allegorioita ym. symboliikkaa, mutta 
omien erityisrooliensa mukaisesti. 70 

70 Schwarcz 1982, 49-50.

laisen sävyn, joka tukisi Otson ujoutta sekä vanhanaikaisuutta ja 
tarinan hassuutta. Ajattelin, että sävyn tulisi henkiä Amélie-eloku-
van maailmaa. Anne ei kuitenkaan halunnut kommentoida tekstiä-
ni, sillä hänestä tuntui, ettei ole sen alan ekspertti. Olin maininnut 
pitäneeni Riina Katajavuoren lastenkirjojen kielestä, ja Anne ehdot-
ti minulle, että lähettäisin tekstin Riinalle kommentoitavaksi. Anne 
arveli Riinan varmasti suostuvan siihen, olivathan he vanhoja tut-
tuja. Itse olin ehdotuksesta hieman epävarma, lähinnä koska en ha-
lunnut vaivata tuntematonta, mutta päätin silti suostua. Kirjailijan 
kommenteista olisi takuulla apua.

Riina suostui Annen pyyntöön kommentoida tekstiäni. Lähetin 
5.9. tarinan tekstin kuvituksineen Katajavuorelle, ja sain pian hä-
neltä vastauksen. Odotin, että hän olisi kommentoinut tekstiä jo-
tenkin yleisluontoisesti, ja ehkä antanut muutamia tarkempia huo-
mioita ja ehdotuksia. Sen sijaan sain yllätyksekseni huomata, että 
hän oli käynyt tekstini läpi sana sanalta. Riina oli merkinnyt sul-
kuihin melkein kolmasosan tekstin sanoista, eli ehdotti niiden pu-
dottamista pois. Hän oli myös kirjoittanut joidenkin sanojen tilalle 
omasta mielestään selkeämmän sanan, ja ehdotti myös kokonaisten 
lauserakenteiden muutoksia. Olin aluksi hieman typertynyt, mutta 
amatöörikirjailijan ylpeyteni oli ohut ja helppo niellä, sillä pian ta-
jusin, että tämä oli juuri se, mitä olin kaivannut. 

Riinan ehdotukset lakonistivat ja yksinkertaistivat tekstiä reilusti. 
Hänen kommenttinsa auttoivat minut tunnistamaan liian hankalat 
lauserakenteet ja kiemuraiset selitykset, ja mikä parasta, näkemään 
epäselvät kohdat. Hän pyysi minua myös kirjoittamaan tarinan ide-
an kannalta keskeisen porraskäytäväkeskustelun kokonaan uusiksi, 
sillä idea ”tarjousten vastaanottamisesta” ei ehkä aukeaisi lapsilu-
kijalle, eikä välttämättä aikuisellekaan. Suurinta osaa ehdotetuis-
ta muutoksista noudatin, mutta muutamat minulle tärkeät kohdat 
säilytin sellaisinaan. Porraskäytäväkohtauksen ongelmat tiedostin, 
mutten enää tiennyt, kuinka sitä muuttaisin. Tunsin olevani um-
pikujassa. Minulla oli hieno tarina, mutta sen keskeinen ajatus oli 

Muistilappuni koskien tyylini hiomista.
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’Mutta’ tuli vasta seuraavassa lauseessa, sillä he toivoivat minun te-
kevän tarinaan muutaman pienen muutoksen. Olinhan itsekin saa-
teviestissäni sanonut, että vaikka tarina ja kuvitukseni ovat valmiita, 
niihin on mahdollista silti tehdä muutoksia. Olin niin iloinen, että 
olisin muuttanut vaikka koko tarinaa kustannussopimuksen vuok-
si. Kirjalle olisi tilaa 2014 alkuvuoden kustannusaikataulussa, joten 
muutoksilla ja työstöllä ei ollut kiire, saisin nyt hetkeksi huokaista 
helpotuksesta: Kirjallani oli kustantaja!

Sopimus kirjoitettiin ja kirjan hiomista jatkettiin keväällä 2013. 
Kustantajan toiveet kuvakirjani suhteen koskivat lapsihahmon roo-
lia tarinassa. Nyt lapsen rooli oli hyvin pieni, vain pudottaa jää-
telönsä, itkeä, ja Otson annettua hattaran hänelle lohdutukseksi 
antaa vastalahjaksi lintupilli. Kustantaja toivoi, että lapsen osa voi-
taisiin kirjoittaa hieman merkittävämmäksi tarinassa. He ehdot-

5.7. Kustannusprosessi hioo tarinaa

19.10.2012 eli vuoden ja 4 kuukautta Otson tarinan kanssa aloit-
tamani työn jälkeen lähetin sähköpostia Tammelle. Liitin viestiin 
tarinan käsikirjoituksen, kansikuvan ja 4 mielestäni onnistuneinta 
kuvitusta tarinasta ohjaajani Annen ohjeiden mukaan. Sain kutsun 
tapaamiseen. 

Kirjani nimi oli ”Otso Aarninen ja kummallisten tarjousten päivä”. 
Olin kuvituksiin suhteellisen tyytyväinen, vaikka kuvasarjallisesti 
ne olisivat voineet olla rohkeampiakin. Pidin niitä silti kokonaisuu-
teni vahvimpana osana. Tekstin hiomiseen olin saanut upeaa apua 
kahdelta tarinoiden ammattilaiselta, mutta olin harmillisen tietoi-
nen siitä faktasta, että tarina oli tehty aikuisen näkökulmasta. Se ei 
olisi ehkä Suomen ainoa lasten kuvakirja jossa on aikuinen päähen-
kilö, mutta olin eräänä päivänä ymmärtänyt, kuinka kyseenalais-
ta on ehdottaa lapsilukijalle tarttumista vieraaseen käteen väkijou-
kossa. Tarinassa oli yksi lapsihahmo, ja sekin lyhyen aikaa statistin 
osassa. En siis odottanut liikoja astellessani Tammelle.

Olin edellisinä päivinä askarrellut kuvituskokonaisuudesta niin hie-
non dummyn, eli kuvakirjaa esittävän kirjamaisen mallin, kuin vain 
osasin. Siinä oli printattuna, yhteen liimattuna ja teipattuna teke-
mäni kirjan kansi ja kaikki 20 aukeamaa. En ollut perfektionistina 
taittanut dummyyn mukaan tekstiä, sillä uskoin omaavani taitosta 
niin huonot taidot, että se voisi mahdollisesti jopa huonontaa ko-
konaisuutta. Olin siis tulostanut tekstin erilliselle paperille. 

Tapaamisessa paikalla oli eräs Tammen kustannuspäälliköistä, Saa-
ra Tiuraniemi, ja kustannustoimittaja Mirkka Hynninen. Naiset 
ihastelivat kuvituksiani aukeama toisensa jälkeen, niin että aloin 
jo tuskastua. Miksi he kehuivat kuviani, jos kohta aikoivat kuiten-
kin sanoa, etteivät silti voi ottaa kirjaa kustannettavaksi, sillä tarina 
on kirjoitettu aikuiselle? Odotin tuota ’muttaa’, mutta sen sijaan 
Tiuraniemi kertoi, että he haluaisivat mielellään kustantaa kirjani. 

”Tarjousten vastaanottamisen” paikalle tarvittaviin kohtiin vaihdet-
tiin ”mahdollisuuksiin tarttuminen”. 

Alkusyksyksi tarvittiin tulevan kirjan etukansi ennakkomyyntiä var-
ten. Vaikka kenelläkään kustantamossa ei ollut mitään kritisoita-
vaa kuvituksistani, kannen asettelu ja elementit koettiin äärimmäi-
sen tärkeiksi. Kirjan kansi olisi se, jonka perusteella kirjakauppojen 
sisäänostajat ostaisivat kirjaa, ja myöhemmin potentiaaliset ostajat 
ottaisivat kirjan käteensä tarkemmin katsoakseen. Kannen tuli siis 
olla houkutteleva. Jouduin yksinkertaistamaan sitä jonkun verran 
ja pudottamaan kokonaan pois jotakin elementtejä. Alkuperäisistä 
fonttivalinnoistani pidettiin, ja kannen idea puistonpenkillä istu-
vasta Otsosta oli hyvä, mutta kanteen tuli saada myös tärkeä sivu-
henkilö, lapsi jonka olin nimennyt Siiriksi. 

Kirjan nimi ”Otso Aarninen ja kummallisten tarjousten päivä” ei 
enää käynytkään nimeksi, kun ”tarjouksista” oli luovuttu. Mirkka 
pyysi minulta lisää nimiehdotuksia, ja pidimme kahdestaan nimi-
palaverin. Kävimme koko käsikirjoituksen yhdessä läpi, ja merk-
kasimme ylös kaikki mahdolliset mieleen tulevat nimivaihtoehdot. 
Nimestä toivottiin hieman lyhempää ja iskevämpää, mutta toisaalta 
Otso Aarnis -nimen tunnusta pidettiin. Päädyimme lopulta hieman 
samankaltaiseen nimeen ”Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu”. 
Oli innostavaa miettiä kirjan valintoja ja tehdä päätöksiä kun apu-
na oli toinen henkilö, joka oli työnsä puolesta puolellani, samassa 
tiimissä.

Loppusyksystä työstin kirjan kaikki kuvitukset lopulliseen muo-
toonsa. Tammella oli vain yksi sopimusformaatti, joka sopisi kir-
jalleni, ja se oli 260 x 195 mm. Olin tehnyt kuvitukset esikuvana 
mielessäni Beatrice Alemagnan kuvittama ihana ja jättisuuri Omega 
y la Osa, mutta lopullinen formaatti oli harmikseniyli puolta pie-
nempi. Siirsin sommitelmat uuteen kokoformaattiin, ja kävin vie-
lä kaiken uudelleen tarkalla katseella läpi. Kaiken pitäisi olla täy-
dellistä, tämähän oli esikoiskuvakirjani. Jouduin lisäämään Siirin 

tivat, että porraskäytäväkohtauksessa, jossa esitellään kyllä-ihmi-
syyden ajatus, toinen salaisen keskustelun osapuolista olisi juuri 
tuo lapsi. Minulle annettiin vapaat kädet ideoida roolin kehitys. 
Sain kuitenkin keskusteluapua erilaisista vaihtoehdoista. Juttelim-
me kustannustoimittajani Mirkan kanssa muutamista erilaisista 
vaihtoehdoista. 

En pitänyt osoittelevasta ajatuksesta, että porraskäytävässä joku 
opettaisi uhmaikäistä ”ei-ei-ei” -lasta, joten olin sitä mieltä, että 
lapsen oli oltava se, joka kertoo kyllä-ihmisyyden ajatuksesta. Täs-
tä keksin, että lapsi voisi olla super-reipas, pikkuvanha ja intuitiivi-
sesti aikuista viisaampi hahmo. Mirkka innostui ajatuksesta, ja kir-
joitin hänelle kaksi erilaista käsikirjoitusvaihtoehtoa lapsen roolista 
ja mahdollisista dialogeista. Ensimmäisessä pikkutyttö oli Sirkku 
Tiukulaisen siskon tytär, joka kävi tätinsä luona pyöräretkillään. 
Toisessa vaihtoehdossa lapsi oli Tiukulaisen oma tytär. Se tuntui 
kuitenkin tuovan Sirkulle ja Otsolle suuremman vastuun. Ei oli-
si helppoa sijoittaa tarinan kanalta tärkeän henkilön tytärtä yksin 
torille oleskelemaan ja itkemään. Sirkun ja lapsen välistä suhdetta 
olisi ehkä pitänyt selittää enemmän, ja lisäksi viimeiseen parvekeaa-
mukahvikohtaukseen olisi pitänyt lisätä pikkutyttö mukaan. Tämä 
olisi tehnyt asetelmasta liikaa ”tuleva perhe” -henkisen, ja halusin 
säilyttää lopussa ystävyyden ilon, ja antaa mahdollisen rakkauden 
vain leijua ilmassa. Sirkun siskontyttönä lapsi voisi olla mystinen 
Peppi Pitkätossumainen vahva hahmo, joka kulkee omia polkujaan 
ja ymmärtää elämän viisauksia aikuisia paremmin. Tähän sitten 
päädyttiinkin.

Jo kaksi kommentaattoriani oli kehottanut minua selkeyttämään 
kyllä-ihmisyyden ja tarjousten vastaanottamisen ajatusta samaises-
sa porraskäytäväkohtauksessa. Vasta nyt kolmannella kerralla tun-
tui, että sain ratkaistua ongelman. Kun idean kertojana oli lapsi, oli 
ajatus helpompaa pukea asuun, jonka lapsi hyvin ymmärtäisi. Pää-
dyimme jättämään ”tarjousten vastaanottamisen” kokonaan tekstis-
tä pois, ja keskittymään selkeään kyllä- ja ei-ihmisyyden ajatukseen. 

Kuvakirjani kansi, jonka toteutin kustantamokäyntiä varten.
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sanoista tussimusteella kiemuraisia, kiljuvia ja rätsähteleviä sanoja, 
jotka Tammen graafikko Laura Lyytinen asetti tekstiin paikoilleen. 
Rivit ja sanat saivat kiemurrella, hyppiä ja kiertyä rullalle juuri aja-
tusteni mukaan. Laura ymmärsi täysin, mitä ajoin takaa. Viimeisiä 
sanoja, kielioppivirheitä ja yksityiskohtia viilattiin vielä tammikuun 
2014 lopulla, ja helmikuussa oli painokoneiden määrä alkaa jyskyt-
tämään. Pisteenä i:n päälle kirjani kansitaite sai kauniin paperikluu-
tin, joka teki kannen väreistä herkulliset. Maaliskuun puolivälin jäl-
keen minusta tuli virallisesti esikoiskuvakirjailija. 

5.8. Katson kuvakirjaa

Kun nyt kirjoittaessani tätä tutkielmaa kuvakirjaprosessistani kat-
son valmista kuvakirjaa kädessäni, näen kuinka kustannusprosessi 
ja lopullinen taitto elävine typografioineen hioi kokonaisuutta juu-
ri  sopivasti. Vaikka kirjan koko kutistui alkuperäistä suunnitelmaa 
reilusti puolta pienemmäksi, kuvitukset toimivat lopullisessa koossa 
ihan hyvin. Huomaan edelleen joidenkin työläimpien kuvien jää-
neen muotokieleltään ja sommittelultaan hieman hajanaiseksi. Esi-
merkkinä tästä voi mainita kuvan jossa Otso saapuu sirkuksen ai-
tojen sisäpuolelle. Elementtien muodot ja linjat keikkuvat puolelta 
toiselle ja eri suuntiin antamatta kuvalle hahmotettavaa rytmiä. Tie-
dostan, ettei joku toinen kiinnitä kuvan ongelmiin huomiota, sillä 
se on vain yksi aukeama 20 aukeamakuvituksen sarjassa. Toisaal-
ta, myös käsi väkijoukosta -kohtauksen ja juhlakohtauksen suuret 
kuvitukset olivat työläitä, mutta niiden koen onnistuneen tavoitta-
maan haluamani rytmin kuvien sisällä.

Kuumailmapallokohtauksen kuva, jossa Otso on suuressa lähiku-
vassa kukkakimpun kera, tuntuu myös kuvasarjan heikolta lenkil-
tä piirrosjäljen suhteen. Toisaalta lähikuvan erikoinen mittakaava 
suhteessa kuvakirjan muihin kuviin tuntuu kuvien sarjassa rohkeal-
ta ja raikkaalta. Kirjan muissa kuvituksissa kuitenkin mm. Otson 
hiuksissa käytetty piirrosjälki on ohutta ja yksityiskohtaista, kun 

vain porraskäytäväkohtaukseen, torille arpakojun taa ja salaa Otsoa 
kurkkimaan väkijoukkoon, josta ojentuu käsi Otsolle. Muokkasin 
Siiristä mahdollisimman hauskan näköisen alle 10-vuotiaan tytön, 
ja hioin myös Otson ilmeet huolella. Kuumailmapallonkohtauk-
seen en ollut vieläkään ihan tyytyväinen, joten tein Otson siihen 
vielä uusiksi. Viimein vielä takakansi ja nimiösivu viireineen.

Olin pyytänyt Tammen graafikkoa taittamaan kuvakirjan ajatus-
teni mukaisesti, sillä en ollut varma, osaisinko tehdä yksinkertai-
simmat fontti- ja taittoratkaisut oikeaoppisesti. Olisi ollut kurjaa 
kuulla myöhemmin, että muuten kiva kirja, mutta amatöörimäises-
ti taitettu. Olin kuvitustyöni aikana haaveillut taitosta, jossa teks-
tin sekaan olisi kirjoitettu osa sanoista käsin erilaisilla hauskoilla 
tyyleillä. Lopulta sitä ehdotti kustannustoimittajani Mirkka, mistä 

olin iloissani. Olin kuvitellut, ettei sellaiseen ryhdyttäisi Suomessa, 
niin typerältä kun se kuulostaakin. Niin tekstasin yhdessä valituista 

Kuvat yllä: Rajauksia kohtauksista, joihin lisäsin Siirin kustantajan pyynnöstä.
Kuvat alla: Valmiit kuvakirjan taka- ja etukansikuvitukset kluutteineen.

Laura Lyytisen taitossa käsintekstaamani sanat ja ilmaisullisesti ladottu teksti tuke-
vat kuvakirjan ilmaisua.
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tua onnenpyörästä pellen nenän ja hattaran, teksti kuvailee ta-
pahtumia, mutta ei mainitse lapsen jäätelön tippuvan. Sen sijaan 
teksti kuvaa lapsen parkuvan: ”Eeiiiih, jäätelööööö!” toki tämä on 
selvä viite tapahtuneeseen, mutta vasta kuva näyttää maahan pu-
donneen tötterön. Taikurin lavalla tapahtuvassa kohtauksessa taas 
teksti ei esimerkiksi kerro, missä tilanne tapahtuu, vaikka antaa-
kin ”Simsalabim”-sanalla selvän viitteen. Sen sijaan kuva on se, jo-
ka näyttää taikurin seisomassa lavalla ja hänen avustajansa asetta-
massa Otson päälle suurta silinteriä. Tämän kaltaista hienovaraista 
kuvan ja sanan vuorottelua kirjassa tapahtuu siellä täällä. Ainoas-
taan suuressa juhlakohtauksessa vuoro on kuvalla kokonaisen au-
keaman ajan. Tosin tässäkään tapauksessa aukko ei ole täydellinen, 
sillä teksti on kertonnut orkesterin soittavan ja kaikkien tanssivan 
jo edellisen aukeaman lopussa. Kyse on juurikin kuvan ja sanan 
vuorovedoista.

Kuvakirjani teksti ja kuvitus kertoo suhteellisen harmonisesti ja 
toisilleen uskollisesti samaa tarinaa. Ainoastaan kirjan neljännel-
lä aukeamalla on kohtaus, jossa teksti kertoo Otson kulkevan ka-
tua pitkin etsien mahdollisuuksia, onnistumatta löytämään yhtä-
kään (Katso kuva seuraavalla aukeamalla.). Kuva sen sijaan näyttää 
mahdollisuuksiksi tulkittavia tapahtumia: omistajaltaan karanneen 
koiran, pakettiautosta putoavan paketin, hattukaupan tarjousmai-
noksen, sirkusjulisteen, avoimen luukun ja lapselta karanneen ilma-
pallon. Nämä kuvituksen kertomat yksityiskohdat esittävät Otson 
todellisuudesta eräänlaisen kontrapunktin, kuvan vastakohtaisuu-
den sanalle. Tuo poikkeama, vastakkaisuus on kuitenkin lempeä, 
sillä teksti ei väitä, etteikö mahdollisuuksia olisi kadulla, vaan ker-
too pelkästään, ettei Otso niitä huomaa.

Koen erityisesti onnistuneeni kuvakirjan värimaailman suhteen, ja 
kuvitusprosessin aikana tunsinkin värien olevan lähellä kuvittajan 
ydintäni. Tunnen jollakin tapaa onnen kantamoisena löytäneeni 
idean kuvaelementtien ja värien kokonaisvaltaisesta villiintymisestä 
ja niiden täyttymisestä elämällä. Tarinan kuvitukset alkavat rauhal-

taas tässä kuvassa näyttää, kuin olisin päättänyt käyttää paksumpi-
teräistä kynää. Piirrosjäljen vaihtuminen paksummaksi nousee ku-
vasarjassa liikaa esiin, ainakin näin itse kuvittajan omassa tarkas-
telussa. Tilannetta ei auta se, että myös Otson pään mittasuhteet 
näyttävät jollakin tapaa erilaisilta kuin muissa kuvissa. Ongelmani 
oli se, kuinka kuvata tarkennus lähelle henkilön kasvoihin verrattu-
na laajemman kuvan pienempään hahmoon. Ratkaisin asian toteut-
tamalla kauempana kuvatun ohuen piirrosviivan läheltä katsottuna 
paksumpana. Se ei tuolloinkaan tuntunut aivan oikealta ratkaisulta, 
mutten tiennyt, mitä tehdä. En vain onnistunut toteuttamaan ku-
vaa toivomallani tavalla.

Edellämainitut muotokielen, sommitelman ja piirrosjäljen heik-
koudet liittyvät kuitenkin yksittäisiin kuviin kuvakirjassa, ja näen 
ne eräänlaisena väsymisenä pitkällä matkalla. Matkani kuvakirjan 
toteuttamisen maailmaan kesti kauan, ja samanaikaisesti jouduin 
reissaamaan lehtikuvitusmaailmassa palkkatöiden vuoksi, yrittäen 
pysyä valppaana ja aktiivisena maailmasta toiseen lentämisen jet la-
gistä huolimatta. Ei ole ihme, jos matkalainen uupuu, eikä onnistu 
enää näkemään uutta maastoa tuoreesti, vaan päätyy väsyneenä tal-
laamaan loppumatkan viimeisiä etappeja hieman laahaten tai hoi-
perrellen. Jos sallitte vertaukseni.

Valmiin kuvakirjani kuvituksen suhde tekstiin vaihtelee aukeamal-
ta ja kohtauksesta toiseen. Suureksi osaksi kuva kertoo oman näke-
myksensä tekstin kertomaan, tai oikeastaan päinvastoin, sillä kuva 
syntyi suurimmaksi osaksi ilman ja ennen sanoja. Puhtaan symmet-
rinen suhde ei kuitenkaan missään kuvassa ole, sillä jo käyttämäni 
kuvitustekniikka tuottaa kuvaan paljon yksityiskohtia ja merkityk-
siä. Kuvien yksityiskohtaisen luonteen vuoksi kuvan suhde tekstiin 
onkin läpi kirjan vähintäänkin yksityiskohtaistava, ja hyvin usein 
myös tarkentava, laajentava, vahvistava ja täydentävä. 

Joissakin kohtauksissa tapahtuu hienovaraista ja joissakin sel-
keää vuorottelua kuvan ja kirjoitetun sanan välillä. Otson voitet-

Yllä: Aukeamakuvitus kohtauksesta, jossa Otso saapuu sirkuksen aitojen sisäpuolelle. Tämän kuvan sisäiseen rytmiin ja muotokieleen olin pettynyt.
Alla: Aukeamakuvitus kuumailmapallokohtauksesta, jossa kynän piirrosjälki Otson hiuksissa on kuvakirjan linjaan nähden erilainen.
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sinertävä, vihertävä ja violetihtava värimaailma. Kaksi viimeistä au-
keamaa, joissa on aamu, ovat jälleen valkotaustaisia mutta väreil-
tään kirkkaita. Juhlakohtauksesta eteenpäin loppupuolen aukea-
mien kuvallinen vaikutelma on vapaa ja kokonaisvaltainen, vaikka 
kuvitus jättääkin tekstille tilaa kuvien lomaan.

Kuvakirjan tutkimusta käsittelevää kirjallisuutta selatessani ja hah-
motellessani oman kuvakirjaprosessini vaiheita törmäsin useassa 
lähdekirjassani kappaleisiin, jotka käsittelevät Maurice Sendakin 
kirjoittamaa ja kuvittamaa, tunnettua kuvakirjaa Hassut hurjat hir-
viöt (Alkuteos Where the Wild Things Are vuodelta 1963.)71. Tu-

71 Mm. Rhedin 1992, Schwarcz 1975, Oittinen 2004, Doonan 1993, Nodel-
man 1988 ja Mikkonen 2005.

lisina ja murretun sävyisinä, sisältäen paljon harmaata. Kirjan alus-
sa kuva täyttää aukeamalta täsmällisesti yhden sivun, ja tekstille on 
tilaa toinen sivu. Otson astuessa ulos kotoa kuvan muutamat ele-
mentit tulevat aukeaman taitteen yli, kuin laajentaen Otson aisti-
maa tilaa. Lapsen antaessa Otsolle lintupillin, kuvakirjan kuvitusten 
värit lisääntyvät ja mehevöityvät, ja sommitelmiin tulee enemmän 
vaihtelevaa liikettä. Tämän jälkeen kuvitukset valtaavat vapaasti ti-
laa aukeamalla riippuen kohtauksen tunnelmasta ja pyrkien tarjoa-
maan aukeamien välillä vaihtelevia sommitelmia.

Syntymäpäiväjuhlien koko aukeaman täyttävän tanssikohtauksen 
tausta on kirkkaan vaaleanpunainen, ja kuvassa on tummaa punais-
ta, lämmintä keltaista ja viileämpiä mutta yhtälailla meheviä värejä. 
Otson lähtiessä juhlista illan hämärtyessä aukeaman valtaa vuoroin 

tustuin kirjaan itse ensimmäisen kerran Maria Laukan opettamalla 
Lastenkirjakuvituksen kurssilla Taideteollisen korkeakoulun Graafi-
sen suunnittelun osastolla vuonna 2002 tai 2003. Kirjaa leimaa te-
hokas ja vaikuttava tarinankerronta, joka muodostuu yksinkertaisen 
tekstin, kertovan kuvan, ja kuvakokojen vaihtelun ja rytmin avulla. 

Kuvakirja kertoo Max-nimisen lapsen matkasta hurjien hirviöiden 
maahan. Kirjan kirjoitettu teksti on hyvin lyhyt, kullakin aukea-
malla on useimmiten vain muutama virke, ja toisinaan yksi lause 
jatkuu usean aukeaman välillä. Kirjan alussa Max tekee kaikenmoi-
sia kepposia, joiden vuoksi äiti lähettää pojan omaan huoneeseen-
sa ja nukkumaan ilman illallista. Kirjan viidellä ensimmäisellä au-
keamalla kuva sijoittuu aukeaman oikealle sivulle, tyhjän valkoisen 
tilan kehystäessä kutakin kuvaa. Kuvan koko kasvaa pikkuhiljaa 

Otso kulkee kadulla etsien mahdollisuuksia. Suuri juhlakohtaus, jossa kuvakirjan värit ovat mehevimmillään.

Otso kuulee yölinnun laulavan. Värimaailmaa kuvakirjan loppupuolelta Otson 
lähdettyä juhlista.
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noiden aukeamien edetessä, tekstin lopulta kertoessa kuinka sama-
na iltana Maxin huoneeseen kasvoi metsä, joka kasvoi ja kasvoi. Si-
vun reunasta reunaan ulottuvassa kuvassa makuuhuoneen sängyn-
pylväät ja muut muodot ovat kasvaneet puiksi ja lattia muuttunut 
ruohoksi.

Otso Aarnisen salaperäisessä seikkailussa tapahtuu samankaltainen 
muutos kuvan koon suhteen. Kuva ei tosin ole missään vaihees-
sa sivua pienempi, vaan kuvatilan rajoittaminen perustuu aukea-
man tiukkaan teksti-kuva -sivujakoon. Perry Nodelman mainit-
seekin toimintaan ja tunteeseen keskittyvien kuvakirjojen harvoin 
käyttävän valkoisen tilan muodostamia kehyksiä kuvalle.72 Ker-
ronnan edetessä ja Otson sanoessa kyllä yhä useammin ja useam-
min kuva laajenee pikkuhiljaa aaltoilevalla rytmillä aukeaman 
taitteen yli täyttäen lopulta koko aukeaman. Tätä laajenevaa kuva-
kerrontaa tukee samanaikaisesti tapahtuva värien kirkastuminen ja 
voimistuminen. 

Hassut hurjat hirviöt -kirjan kuudennella aukeamalla sanotaan, 
kuinka lopulta ”kattona olivat tuuheat puut ja seinät avartuivat ko-
ko maailmaksi”. Tämän aukeaman kuva on laajentunut koko sivun 
kokoiseksi, ja kuvaa ympäröivät valkoiset kehykset ovat kadonneet 
kokonaan. Myös Max on kääntynyt katsomaan outoa viidakkoa 
asennostaan päätellen karjuen kuin hirviö. Seuraavilla aukeamil-
la meren aallot tuovat Maxille veneen jolla hän purjehtii koko yön 
ja päivän ja monta viikkoa ja melkein vuoden hirviöiden maahan. 
Näillä aukeamilla oikean kokosivun kuva kasvaa pikkuhiljaa au-
keaman taitteen yli vasemman sivun puolelle, ja lopulta kun Max 
tulee hirviöiden maahan, kuva muuttuu koko aukeaman levyisek-
si panoraamakuvaksi, joka jättää kuvan alapuolelle valkoista tilaa 
tekstille. 

Tämän jälkeisillä aukeamilla kuvat jatkavat kasvamistaan laajentuen 

72 Nodelman 1988, 51.

pikkuhiljaa alaspäin, tekstin kertoessa kuinka Max kesyttää hirviöt 
taikatempulla, ja hirviöt tekevät hänestä kuninkaansa. Seuraa kol-
me sanatonta kuvan kokonaan valtaamaa aukeamaa, joilla Max ja 
hirviöt tanssivat, kiipeilevät puissa ja hirviöt kantavat Maxia, joh-
tajaansa. Nämä kolme aukeamaa ovat kuvakirjan tunnelman pitkä 
huippukohtaus, jonka jälkeen Max päättää lopettaa villin menon, 
ja lähettää hirviöt nukkumaan ilman illallista. Teksti kertoo, kuinka 
jostakin maailman toiselta puolelta tulee hyvän ruoan haju, ja Max 
lakkaa olemasta hirviöidenmaan kuningas. Tällä aukeamalla kuva 
on jo kaventunut ja valkoinen tila kasvanut aukeaman alareunassa. 

Seuraavilla aukeamilla tapahtuu kuvan koon pieneneminen, kään-
teisessä järjestyksessä ja hieman nopeutettuna verrattuna kirjan al-
kupuoliskoon. Huolimatta hirviöiden pyynnöistä Max palaa ve-
neellään purjehtien kokonaisen vuoden ja monta viikkoa ja yhden 
päivän ja yön halki omaan huoneeseensa, missä hän näkee pöydällä 
illallisensa. Nyt kuva on kutistunut ja palannut takaisin paikalleen 
aukeaman oikealla sivulla. Kuva täyttää sivun ja Max näyttää tyy-
tyväiseltä. Viimeisellä aukeamalla ei ole enää kuvaa lainkaan, vain 
lause: ”ja ruoka oli vielä ihan lämmintä.”

Otso Aarnisen tarinan saturaatiopiste, josta kuvan ja sen värien in-
tensiteetti lähtee hiljalleen rauhoittumaan, on suuri sanaton juh-
la-aukeama hehkuvan punaisissa sävyissä. Tarinassa on jo aikaisem-
minkin esiintynyt koko aukeaman täyttäviä kuvituksia, mutta ei 
ilman sanoja ja tässä värien intensiteetissä. Seuraavilla aukeamilla 
hiljalleen taustavärit viilenevät ja haalenevat, vaikkakin pysyen suh-
teellisen puhtaina. Kuvaelementit eivät myöskään enää sen jälkeen 
täytä aukeamia samalla volyymilla. Kahdella viimeisellä aukeamalla 
taustaväri katoaa ja tilalle tulee etäännytetympi valkoinen, ja kuva 

Kuvat ed. ja tällä sivulla: Kuvasarja Hassut hurjat hirviöt -kuvakirjan muutamista 
aukeamista eri vaiheilta kirjaa. Sarjasta on helppo havaita kuvitusten koon ja muo-
don muutos läpi kirjan.



56 57

antaa hieman enemmän tilaa taas tekstille. Värit säilyvät kuitenkin 
suhteellisen puhtaina, ja kuven tunnelma jää iloiseksi ja kerronnal-
taan rönsyävän vapaaksi.  

Kun vertaan Hassujen hurjien hirviöiden suurta koko aukeaman 
täyttävää kuvitusta öisestä hirviöiden tanssista (ed. aukeamalla toi-
nen ylhäältä oikealla), ja Otso Aarnisen salaperäisen seikkailun suurta 
koko aukeaman täyttävää kuvitusta juhlista, paljastuvat Sendakin 
vaikutteet kuvitustyössäni vieläkin yksityiskohtaisemmin. Molem-
missa kirjoissa kyseiset kuvitukset sijoittuvat tarinan huippukoh-
taukseen, jossa tunnelma on tiheimmillään ja meno villeintä. Niin 
ikään molemmissa tanssitaan. En ole kirjoittanut mihinkään muis-
tiinpanoihini ylös juhlakohtauksen idean syntyhetkestä, mutta 
muistan, että se syntyi samalla, kun keksin idean siitä, kuinka kuvi-
tukset kertovat tarinaa ja välittävät sen tunnelmaa monimuotoisesti 
niin värien, kuva-aikeiden kuin rytminkin avulla. Näin mielessäni, 
että Juhlakohtaus olisi tarinan huippukohtaus, ja täyttäisi kokonai-
sen aukeaman. Vaikka omassa kuvitustyössäni idea kuvien koon 
kasvamisesta ja vapautumisesta pikkuhiljaa tapahtui vasta alaluvussa 
5.3. esittelemäni puistonpenkkikohtauksen kuvaamisen ongelman 
myötä, olen melko varma, että ajatteluni taustalla on vaikuttanut 
Hassut hurjat hirviöt -kuvakirja, johon olin vuosia aiemmin tutus-
tunut Maria Laukan kurssilla koulussamme.

Hassut hurjat hirviöt esittää oman versionsa ”hirviölapsen” konven-
tiosta tutkien omalla tavallaan viettejä ja torjuntaa. Kuvan ja sanan 
dynamiikka kirjassa voidaan nähdä matkana tiedostamattomien 
impulssien maailmaan, dramatisoiden lapsen kognitiivisen kehityk-
sen vaihetta. Näin Mikkonen erittelee Ellen Handler Spitzin tulkin-
taan perustuen.73 Kirjaa lukiessa koen itse luontevaksi tulkinnaksi 
liittää kuvan laajeneminen myös Maxin tunteiden voiman kasvami-
seen, ja lopulta huippunsa saavutettuaan lapsen vielä keskeneräisen 
itsesäätelyn haparoivaan kehittymiseen. 

73 Mikkonen 2005, 376.

Samaan tapaan lisääntyy Otson kokemuksen (ja sen kuvauksen) 
intensiteetti Otso Aarnisen salaperäisen seikkailun edetessä tapahtu-
van kuvien laajenemisen myötä. Otson tarinan merkitykset avau-
tuvat kuitenkin aivan erilaisiin horisontteihin. Tarina kertoo paljon 
monisanaisemmin ja hieman suuremmalla sivumäärällä oman tari-
nansa turvallisuuden tarpeen sitovasta voimasta, kohtaamisen kai-
puusta, rohkean ja leikkisän asenteen löytämisestä ja avoimesta suh-
tautumisesta elämään.
  

5.9. Löytöjä matkalta

Kuvakirjankuvitusprosessi oli kokonaisuutena pitkä, monitahoinen, 
ja loppua kohden ennen kustantajalle esittelemistä uuvuttava.

Johnstonen ajatukset auttoivat minua niin keksimään kuvakirjalleni 
aiheen, kuin rakentamaan sille juonenkin. Improvisaatioon liittyvät 
tarinankerronnan ohjeet auttoivat konkreettisella tavalla rakenta-
maan juonikuvion kiinnostavaksi ja eheäksi. 

Silti kuvitustyölle jäi suurin osa työstä. Kuvitusten toteuttaminen 
ennen varsinaista tekstiä oli toisinaan hankalaa. Olen tottunut teke-
mään kuvitustyötä tekstilähtöisesti, inspiroituen ja hahmottaen ker-
rontaa sanojen avulla. Tätä kompensoimaan pyrin käyttämään kir-
jani suunnitteluvaiheessa syntyneet ja merkittäviltä tuntuneet sanat 
kuvan rakentamisen välineinä. Muutamat yksittäiset lauseet tuotti-
vat tarinaan niin kuvan kuin tekstinkin tasolle oivalluksia ja merki-
tystä. Niiden avulla joitakin kuvia oli helpompi rakentaa, ja niistä 
muodostui lopulta kuvakirjan kannalta keskeisiä koukkuja. Kuvat 
rakentuivat useamman työstökierroksen kautta.

Kuvat ed. ja tällä sivulla: Kuvasarja Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu -kuvakirjan 
muutamista aukeamista eri vaiheilta kirjaa. Vaikka kuvien muodon ja koon rytmi 
ei olekaan sama, keinot ovat silti samoja kuin Sendakin kuvakirjassa Hassut hurjat 
hirviöt.
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Kaikin aistein tarinan maailmaan antautuminen edesauttoi luullak-
seni sen keskeisen konseptin syntymistä. Harmaudesta väreihin ja 
sulkeutuneen jäykästä vapautuneeseen tapahtuva kehitys teki kuvit-
tamistyöstäni järjestelmällisempää, ja antoi minulle selkeitä kuval-
lisen kerronnan välineitä. Myös musiikin kuuntelu vaikutti tarinan 
rytmin löytämiseen. Idea kuvien sivun koosta vapautumisesta ja  ta-
rinan edetessä laajenemisesta täydensi keinovalikoimaa, ja lopulta 
näistä pitkälti taittoon liittyvistä ratkaisuista hahmottui Otso Aarni-
sen salaperäinen seikkailu -kuvakirjan kokonaiskonsepti.

Kuvakirjan tekstin kirjoittaminen ei ollut ominta vahvuuttani, 
mutta usealta taholta saamani arvokkaan avun turvin teksti valmis-
tui. Sain huomata tekstin olevan sitä toimivampaa, mitä ytimek-
käämpää se oli, ja mitä vähemmän sanoja oli. Kyllä-ihmisyyden 
ajatus tuntui vaativan eniten selittämistä, mikä toi kahdelle aukea-
malle hieman raskaat dialogit. Tämä olisi ehkä korjaantunut pi-
demmän työstämisen kautta, mutta toisaalta teksti toimii tarpeeksi 
hyvin näinkin. 

Omassa kuvakirjassani onnellinen lähtökohta oli se, että kokonai-
suuteen sopi alussa kuvitusten rauhallisuus ja kuvakerronnan perin-
teisyys. Aivan kuvitustyön alussa pystyin rakentamaan kuvaa keskit-
tyen yksittäisiin kuviin ilman kovin dynaamista sarjallisuutta. Tein 
kuvaa lehtikuvituskokemusteni pohjalta, ja keskityin kuvan som-
mitteluun ja symboliikkaan ilman varsinaista käsitystä sivun kään-
tämisen dramaturgiasta.

Tarinan kehittyessä kuvakirjani kuvitusten ilmaisu kasvaa, samoin 
kuin kuvakirjan vaikutuskeinot sen kokonaissuunnitteluun ja tait-
toon liittyvällä tasolla tulevat näkyvämmiksi. Työn edetessä suurim-
maksi osaksi kronologisesti pystyin kuvakirjan kuvittajana kehit-
tymään kirjani ilmaisun mukana, kun otin pikkuhiljaa enemmän 
kuvakerronnan keinoja käyttööni. Tämä tapahtui osittain intuitii-
visesti kokonaisvaltaisen ja moniaistisen tarinan maailmaan heit-
täytymisen myötä, ja osittain työpäiväkirjapohdinnan ja kokeilujen 
kautta. 

Kirjoittajan rooliini aloin kasvaa vasta työn loppuvaiheessa, kun 
kuvittaja oli jo ottanut ohjat ja viitoittanut polun. Koska amatöö-
rikirjoittaja minussa ei tarjonnut kuvittajalle muita apuvälineitä 
kuin muutaman lauseen, oli kuvittajan vaalittava niitä ja rakennet-
tava kerrontaa niiden ympärille. Yksinkertainen kädestä ottami-
sen kielikuva esiintyykin kirjassa useampaan otteeseen, ja kasvaa 
päähenkilön sisäisen motivaation herättäjästä kontreettisen seikkai-
lun alkuunlaittavaksi välineeksi. Tämä kielikuva yhdessä Kyllä-ih-
miseksi tulemisen ja visuaalisin keinoin tunnelman kasvattamisen 
kanssa paljastuivat riittäviksi välineiksi kuvakirjani kokonaisidean 
luomisessa. Mitä kirjoittajan rooliin tulee, sen kehitystyö on vasta 
alkanut.

Koen olevani tekemällä oppija. Taiteellisen tutkimisen omakoh-
tainen ja avoin luonne toimi työssäni hyvin kokonaisvaltaisella ja 
hedelmällisellä tavalla. Jouduin ja sain sännätä kuvakirjan maail-
maan täysin kokeilemalla ja oman kiinnostukseni sekä intuitioni 

6. LUKU:
Johtopäätökset

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli saada omakohtainen kokemus 
kuvakirjankuvitustyöstä. Halusin suunnata katseeni kuvakirjan ta-
rinankerrontaan ja tarkastella sitä pääasiassa kuvittamisen kautta. 
Tutkielmani kiinnostus kohdistui kuvakirjatyön erilaisiin vaiheisiin, 
mahdollisiin ongelmakohtiin ja oivalluksiin, jotka saattavat edistää 
kuvakirjatyön ratkaisuprosesseja.

Suunnitellessani tutkimusmatkaani kuvakirjan maailmaan minul-
le oli selvää, että kuvittajana olen taiteilija, joka tekee työtään oman 
taiteellisen näkemyksensä ohjaamana. Kuvakirjan idean löydettyä-
ni minulle syntyikin kokonaisvaltainen mielikuva tunnelmasta, jo-
ta halusin kuvakirjallani välittää. Tämä syntyi inspiroituen vapaasti 
erilaisten taidemuotojen avulla. Musiikilla ja elokuvalla oli erityi-
nen merkitys tunnelman kanavoimisessa.

Tein tutkimusmatkani alussa päätöksen, joka jälkikäteen näyttää 
uhkarohkealta. Päätin lähteä kulkemaan kuvakirjan maailmaan ku-
vittajan ja kirjoittajan kaksoisroolissa, löytääkseni itselleni ominai-
simman tavan toteuttaa kuvakirjan. Kirjoittajan rooli ei kuitenkaan 
istunut minulle kovin luontevasti, joten päädyin aloittamaan mat-
kan pääasiassa tutummassa kuvittajan roolissa. Näin ollen minul-
la oli vieläkin vähemmän mitään, mihin tukeutua luomisprosessin 
aikana. Jouduin etsimään hapuillen ja rakentamaan kokeillen omaa 
kuvasarjalla kertomisen tapaani.
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Maurice Sendakin kuvakirjaan Hassut hurjat hirviöt, havaitsin yk-
sittäisen kuvakirjan huolellisen kokonaiskonseptoinnin vaikuttavan 
kirjan tarinankerrontaan arvoa lisäävästi ja tuoden lukemiseen uu-
sia ulottuvuuksia. Kun kuvakirja valjastaa käyttöönsä myös oman 
mediansa rakenteellisen tason, muuttuu Rhedinin esittämien kuva-
kirjanluokkien laajennettu kuvakirja aidoksi kuvakirjaksi. 

Kuvakirjan kerronta voi olla enemmän kuvan ja sanan välisiin kans-
sakäymisen muotoihin keskittyvää, ja kuvakirjan taiton ja koko-
naiskonseptin kannalta suhteellisen perinteistä, näkymätöntä. Ra-
kastamani Omega y la Osa on esimerkki tällaisesta kirjasta. Se on 
omassa tyylissään kaunis, koskettava ja antoisaa luettavaa.

Kuvakirjalla voi olla myös dynaaminen kokonaiskonsepti, joka tu-
lee sitä kautta myös enemmän näkyväksi. Hassut hurjat hirviöt to-
teuttaa sitä yhdellä tapaa, ja Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu 
hieman toisella tapaa. Molemmat pyrkivät kuitenkin vaikuttamaan 
kirjan tarinan välittymiseen kokonaisvaltaisesti myös taiton tasolla. 

Sendakin kirja Hassut hurjat hirviöt ei ole turhaan kuvakirjantutki-
joiden lempilapsi. Jane Doonanin mukaan se on aikanaan onnis-
tunut laajentamaan Pohjoismaisen romantiikan perinteen määrit-
telemiä kuvakirjan rajoja.75 Lienee turvallista sanoa, että teos on 
vaikuttanut lukuisiin kuvakirjankuvittajiin ilmestymisestään saak-
ka. Vaikka kuvitustyötä tehdessäni en luullakseni tiedostanut yh-
teyttä Sendakin kuvakerrontaan, mitä luultavimmin se kuitenkin 
vaikutti muistissani taustalla. Koen vahvasti, että esikoiskuvakirjani 
on velkaa Sendakin kyseiselle rajojarikkovalle kuvakirjalle ja sen ko-
konaisvaltaiselle trimediaaliselle kerronnalle.

Kaikesta tästä on piirtynyt päätelmä, että kuvakirjan toimimista 
monella tasolla edesauttaa hyvä kokonaisidea. Idean ei tarvitse olla 
laaja tai kovin erikoinenkaan, riittää vain, että se tukee tarinan tee-

75 Doonan 1993, 75.

ohjaamana, mikä oli syvästi motivoivaa. Kuvakirjan luomiseen liit-
tyi valtavasti erilaista valintoja, pohdintaa ja päätöksentekoa, eikä 
maisterin opinnäytetyön laajuus riitä mitenkään käsittelemään sitä 
kattavasti. Lopuksi kirjoittamalla tapahtuvan ajatteluni ja kuvakir-
jantutkimukseen syventymisen myötä minulle siivilöityi oman op-
pimiseni kannalta tärkein löytö.
 
Vasta hahmottaessani kuvakerronnan kokonaisvaltaisuutta suhtees-
sa sivun, aukeaman ja koko kuvakirjakonseptin muotoon, minulle 
hahmottui konkreettisesti, mikä merkitys voi olla Ulla Rhedin esit-
tämällä kuvakirjan trimediaalisella luonteella. Rhedin itse käyttää 
vertausta kuvakirjan kuvasta ja tekstistä kolikon molempina puoli-
na. Hänen mukaansa kuvakirjassa kyse ei ole vain siitä, että koli-
kon molemmat puolet ovat läsnä samaan aikaan, vuorotellen ko-
rostaen eri puolia. Trimediaalisuuden aspektin myötä kolikon omat 
piirteet, sen paksuus, väri ja paino ovat menettäneet läpinäkyvyy-
tensä. Media on tullut näkyväksi, mikä edistää kokonaisilmaisua 
laajemmalla tasolla.74  Minulle tämä on hahmottunut eräänlaisena 
kokonaiskonseptina. 

Tärkein löytöni liittyykin juuri kunkin kuvakirjan yksilölliseen ko-
konaiskonseptiin. Se voi olla hyvinkin pieni ja yksinkertainen idea 
jonka pohjalle kuvakirjan tarina rakentuu ja joka toimii eteenpäin 
kuljettavana voimana kuvakirjan trimediaalisessa kokonaisuudes-
sa. Siitä kumpuaa myös ohjeet niin kuvakirjan kuvituksen, tekstin 
kuin taitonkin suunnitteluun ja toteutukseen.

6.1. Löytöjen merkitystä

Minulle oli alussa selvää, että myös taitolla on merkitys kuvakir-
jan kokonaisuudessa. Kuitenkin vasta rinnastettuani Otso Aarnisen 
salaperäisen seikkailun kuvakirjan tutkijoiden paljon analysoimaan 

74 Rhedin 1992, 102.

Tämän opinnäytteen esittelemän kuvakirjatyöhön suuntautuneen 
tutkimusmatkani kautta löytyneitä tarinankehittelyn ja kerronnan 
keinoja pääsen käyttämään kun toteutan parhaillani toista koko-
naan itse kirjoittamaani, kuvittamaani ja suunnittelemaani kuvakir-
jaa Mörköjuhlat, joka julkaistaan Tammelta tulevana syksynä 2019. 

Kuvakirjankuvitustyön myötä prosessini on hioutunut, ja uskal-
lan nyt myös pikkuhiljaa luottaa prosessiin. Mörköjuhlien tarinan 
olen tehnyt samalla menetelmällä, millä Otso Aarnisen tarinankin, 
ja tällä kertaa kirjoitan jokaisen aukeaman kuvien valmistumisen 
jälkeen suoraan aukeamalle jonkinlaisen hyvältä tuntuvan tekstin. 
Pyrin heti kirjoittamaan tekstin mahdollisimman taloudellisesti, ly-
hyesti ja vähin adjektiivein. Tällä helpotan aiemmin kokemaani ais-
tivajauden tunnetta, ja sanojen kaipuuta. Kuva ja sana kertovat kui-
tenkin tarinaa yhdessä, vuorovedoin.

Kuvakirjojen maailma on osoittautunut niin runsaaksi ja laajaksi, 
että  ei olekaan ihme, että sen määritteleminen ja tyhjentävä tyy-
pittely on hankalaa. Ehkä se on jopa mahdotonta. Tutkimusaluee-
na, kuten myös puhtaasti lukijan näkökulmasta se on kuitenkin ih-
meellinen ja ihana.

man tai oivalluksen välittymistä. Jos ja kun tulevaisuudessa jälleen 
opetan kuvittamista oppilailleni, aion korostaa tätä ajatusta heille. 
Kuvakirjan suunnittelu ja toteuttaminen muuttuu ehkäpä asteen 
verran hallittavammaksi sen myötä.

6.2. Katse eteenpäin

Otso Aarnisen salaperäisen seikkailun julkaisun jälkeen kustantaja-
ni Tammi lähetti kuvakirjan Rudolf Koivu -kilpailuun ehdokkaak-
si. Kaikeksi yllätyksekseni teos voitti palkinnon. Palkintoraadin 
perusteluissa aikuinen päähenkilö koettiin positiivisena vaihteluna 
kuvakirjojen yleensä kuvaamien päähenkilöhahmojen joukossa. Vä-
rimaailma koettiin kauniiksi ja ”totaalisen omaksi”, ja kuvien koet-
tiin ikäänkuin hehkuvan valoa sisältäpäin tekniikoiden yhdistelmän 
ansiosta. Kirja sai muutenkin positiiviset arvostelut. Kollaasitek-
niikkani sanottiin olevan ilotulitusta silmille ja aivonystyröille. (Ka-
leva 28.4.2014) Lisäksi kollaasitekniikan mainittiin mm. aiheutta-
van vastustamatonta askartelun tarvetta. (Lapin Kansa 25.4.2014) 
Toivomani kuvakirjadebyytti osoittautui onnistuneeksi.

Myöhemmin olen ehtinyt kuvittaa kolme kuvakirjaa. Yökirja (Tam-
mi 2005), Olematon Olga (Otava 2018) ja Karkumatka (Ota-
va) ovat kaikki kirjailija Inka Nousiaisen kirjoittamia. Viimeisin 
mainituista julkaistaan toukokuussa 2019, eli aivan pian tämän 
opinnäytteen jättämisen jälkeen. On ollut ihanaa kuvittaa toisen 
kirjoittamaan tekstiin, mutta Olemattoman Olgan kuvitustyö on 
osoittanut senkin voivan olla erittäin vaivalloista. Kyseisen kuvakir-
jan teksti sisältää niin runsaasti aukkoja, että sen kuvitustyöstä voisi 
kirjoittaa kokonaan toisen tutkielman. Ylipäätään koin kuvakirjan 
kuvan ja sanan väliset aukot tarinankerronnassa hyvin kiinnostava-
na osa-alueena. Tämän esikoiskuvakirjatyöni pohjalta vain en löy-
tänyt niiden äärelle kuin satunnaisesti. Toinen kiinnostava tutki-
muksen aihe voisi olla myöskin vertailla kuva edellä ja teksti edellä 
syntyneitä kuvakirjoja tai niiden syntyprosesseja. 
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