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Tutkielma tarkastelee pelottaviksi koettuja lastenkirjojen kuvituksia. Lastenkirjallisuuteen liittyy 
vahvoja kulttuurisia normeja, ja yhteiskunnassa käydään jatkuvaa keskustelua siitä millaisia kuvia 
lasten tulee tai ei tule nähdä, ja millaisia tunteita lasten tulee tai ei tule kokea. Tutkielman taustaoletus 
on, että katsominen ja kuvan äärellä koettu pelko on subjektiivinen ja rajoiltaan epäselvä tapahtuma, 
jossa yhdistyvät kulttuuriset koodit ja katsojan henkilökohtainen kokemusmaailma. Näkökulma on 
sekä kokijan että kuvittajan. Tarkoituksena on rikastaa ymmärrystämme lasten suhteesta kuviin.

Tutkielma tarkastelee kuvan äärellä koettua yksilöllistä pelkokokemusta sekä pelottavia lastenkirjojen 
kuvituksia laajempana ilmiönä. Teoreettiselta taustaltaan tutkielma liittyy lastenkirjallisuuden- ja 
kuvituksentutkimukseen sekä kauhututkimukseen. Tutkimuskysymys on: Millaisia lastenkirjojen 
kuvituksia aikuiset muistavat pelänneensä lapsena? Tarkastelu perustuu kuva-aineiston sekä 
katsomiskokemusta kuvaavien sanallisten kertomusten analyysiin. Kuva-aineisto koostuu 
kymmenen aikuisen henkilön lapsuusmuistoihin liittyvistä kuvituksista. Kuvituksia  on yhteensä 
23. Pelkokokemus oli usein kaksijakoinen: siihen liittyi myös tunne jostakin kiehtovasta. 

Tiivistelmä

Avainsanat lastenkirja, kuvitus, pelko, kauhu

Kuva-analyysi sisältää työkaluja sisällönanalyysistä, semiotiikasta sekä psykoanalyyttisestä kuvan 
tulkinnasta. Analyysissä pyritään löytämään pelottavien kuvien ja niiden äärellä koettujen pelkojen 
väliltä yhdistäviä tekijöitä, ja jäljittämään pelon mahdollisia syitä ja pelon sijaintia, eli onko pelko 
lähtöisin katsojasta vai kuvasta itsestään. Analyysi kohdistuu ensin niihin kuviin, joiden katsomiseen 
liittyy katsojan sanallinen kertomus, ja tämän jälkeen kaikkiin aineiston kuviin. Havainnot on 
koottu teemoiksi.

Kuva-aineistosta löydettävät teemat sisältävät muun muassa pelottavia hahmoja, uhkaavia 
tapahtumia, outoutta, pahuutta, jonkin läsnäoloa, väkivaltaa ja kärsimystä. Pelonaiheet voidaan 
jakaa kolmeen kategoriaan: ilmeinen uhka (kuvat sisälsivät selkeästi jotakin uhkaavaa), tulkittu 
uhka (katsoja tulkitsi jonkin uhkaavaksi) sekä tulkinnan vaikeus (katsoja ei voinut ymmärtää 
jotakin kuvassa). Pelottaviksi koettujen kuvien voidaan nähdä ilmentävän vaaran potentiaalia, joka 
tulee kuvan kautta katsojalle mahdolliseksi.
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Abstract

This master’s thesis examines children’s book illustrations that are experienced as frightening. There 
are strong cultural norms attached to children’s literature, and there is an ongoing conversation in 
our society about things that are and are not appropriate for children to see and emotions that 
children should and should not feel. The assumption behind the thesis is that looking at an image 
and the fear experienced from it is a subjective and ambiguous process that combines cultural 
codes and the personal empirical world of the viewer. The perspective of the thesis is both the 
viewer’s and the illustrator’s.

The thesis examines the individual fear experienced from children’s book illustrations and 
frightening children’s book illustrations as a wider phenomenon. The theoretical background 
comes from studies on children’s books, illustration and horror. The research question is: what 
kind of children’s book illustrations do adults remember having been afraid of when they were 
children? The research is based on an analysis of visual material and verbal narratives describing 

Keywords children’s book, illustration, fear, horror

the viewing experiences. The visual material consists of illustrations associated with the childhood 
memories of ten adults. The material includes 23 illustrations. In most cases, the experience of fear 
was described as ambivalent: it also included a feeling of allurement.

The analysis of the visual material uses tools of content analysis, semiotics and psychoanalytic 
approach. The analysis aims to find common factors between the frightening images and the fear 
experienced from the images and to trace the possible reasons behind the fear and its source, in 
other words whether the fear originates from the viewer or the picture itself. The analysis first 
focuses on illustrations that combine the viewing experience with the verbal narrative of the viewer 
and then on all the images in the visual material. The findings have been compiled into themes.

The themes found in the visual material include scary characters, threatening events, weirdness, 
evilness, the presence of something unknown, violence and suffering. The causes of fear can be 
divided into three categories: obvious threat (something clearly threatening is presented in the 
picture), interpreted threat (the viewer interpreted something in the picture as threatening) and 
difficulty of interpretation (the viewer was unable to understand something in the picture). The 
frightening images can be seen as manifestations of potential danger that is realised for the viewer 
through the image.
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”[...] en muista yhtään mistä kuvaan liittyvä tarina kertoi. Kuva 
vain oli niin pelottava, että se on jäänyt mieleen.”
(Kuva 1)

1. Johdanto

Minä olin pelokas lapsi. Pelkäsin pimeää ja vieraita ihmisiä, koiria, tarinoilla kuorrutettuja ky-
länmiehiä ja fyysistä kipua. Pelkäsin olla yksin. Pelkäsin ystäväperheen wc:n peiliä. Pelkäsin olla 
ylösalaisin. Pelkäsin vauhtia. Ja minä pelkäsin kuvia.

Kuvia oli lapsuudenkotini seinillä paljon: taidegrafiikkaa, geometrisiä printtejä sekä lukuisia sie-
viä lautassarjoja. Muistan hyvin niiden värit ja yksityiskohdat, muistan miltä niiden katsominen 
tuntui. Erityisen hyvin muistan grafiikan työt1, joita en ymmärtänyt. Mielessäni nämä kääntyivät 
maanjäristyksiksi, ja ne tulivat uniini. Vaaria katsomassa2 oli käsittämätön: mitä vaari on tehnyt, 
kun hän istuu vankilassa? Kuinka silmätön hahmo voi tulla katsomaan elävää, vangittua ihmistä? 
Unessa useasti3 riippui ystäväperheen kodin seinällä. Sen ohi oli juostava pimeän tultua. Kuvan 
olento ei saisi nähdä minua, ei vaikka sen silmät olivat kiinni.

Ja sitten olivat kirjat: taidekirjat sekä kuvitetut lastenkirjat. Kauniiden, rumien ja kummallisten 
kuvien kiehtova joukko, joka ei ollut jatkuvasti esillä, vaan piiloissaan kansien välissä. Taidekirjat 
olivat juhlallisesti omassa maailmassaan - aikuisten maailmassa - olohuoneen kirjahyllyssä. Las-
tenkirjat olivat kaikkialla missä minä ja siskonikin: lattialla, vuoteessa, mattojen ja pöytien alla ja 
vain harvoin hyllyssään. Joistakin näistä 1980-90 -luvuilla julkaistuista lastenkirjoista tuli keskei-
nen osa maailmankuvani rakentumista ja sitä, mikä mielestäni näyttää miltäkin tänä päivänä. 

1 Kunito Nagaokan litografioita vuosilta 1976 ja 1981
2 Esa Riippa, 1983
3 Merja Vainio
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Jurg Bauer: Kalastaja Abdallah. Kuvittanut Jindra Capek. 1983.

Niillä on epäilemättä ollut oma vaikutuksensa ammatinvalintaani ja siihen, millaisia kuvia itse olen 
tehnyt ja teen.

Yksi näistä kirjoista oli Jurg Bauerin ja Jindra Capekin Kalastaja Abdallah (1983) ja erityisen vaiku-
tuksen teki kirjan kuva, jossa kalastaja nostaa vedestä verkkoa, johon on takertunut mies, Abdallah 
Meren asukas. Kuva tuntui käsittämättömältä ja merkilliseltä, jollakin tavalla kuolleelta. Minusta 
tuntui, etten halunnut olla sen maailman kanssa missään tekemisissä. Tunsin pelkoa ja inhoa. Sitä 
kirjaa en pyytänyt äitiäni lukemaan iltaisin, mutta kuitenkin toisinaan hakeuduin yksin sen äärelle. 
Katsoin kuvaa ja pysähdyin sen tyhjältä tuntuvan maiseman eteen kerta toisensa jälkeen. Sama 
tapahtui muiden pelottavien kuvien, myös elokuvien ja muiden liikkuvien kuvien, kohdalla. Niitä 
katsoessani tunsin jopa suunnatonta kauhua ja pelkäsin niin, etten halunnut iltaisin sammuttaa 
valoja tai viettää hetkeäkään yksin. Ja kuitenkin palasin aina takaisin. Kerta toisensa jälkeen palasin 
katsomaan kuvia, joiden tiesin herättävän minussa hyvin ikäviä tunteita. Jokin niissä veti minua 
puoleensa, jokin minussa halusi kokea nuo tunteet.

Alkusysäys aiheeni valintaan oli Yleisradion Aamu-tv:ssä helmikuussa 2012 käyty keskustelu, jossa 
Jyväskylän yliopiston professori Lea Pulkkinen puhui vanhojen satujen sopivuudesta lapsille. Kes-
kustelu on koostettu artikkeliksi Yleisradion verkkosivuille (Yle Uutiset, 2012).1 Pulkkisen mukaan 
aikuiset pelkäävät turhaan vanhojen, synkkien satujen lukemista lapsille, koska lapsi osaa tarvit-
taessa sivuuttaa sadun pelottavuuden. Hän jatkaa: ”Lapsi ei kuvittele pahaa niin pahaksi. Hän voi 
seurata vaikka oikeudenmukaisuutta, tai sitä sadun värikästä linjaa. Eri asia on, jos satu kuvitetaan. 
Silloin lapsi ei voi paeta sitä pahaa. Mutta lapsen mielikuvitus ei sitä luo.” Pulkkisen lausunto on 

1 Aloitin opintoni silloisessa Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2011 ja pohdin tulevan maisterin opinnäyt-
teeni aihetta alusta saakka. Olin aiemmin tehnyt kasvatustieteen pro seminaari -työni 8-vuotiaiden ”Hyvä ja paha” 
-aiheisista piirustuksista ja vuonna 2013 tein kuvataidekasvatuksen kandidaatin tutkielmani satukuvituksista, joissa 
Lumikin äitipuoli katsoo itseään taikapeilistä. Olin siis ollut jo pitkään kiinnostunut lapsuuteen liittyvistä kuvamaail-
moista sekä kuviin liitettävistä tunteista ja moraalisista latauksista.
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painava ja se olettaa paljon, mielestäni liikaa. Hän seuraa näkemyksellään satuja psykoanalyyttises-
tä näkökulmasta tutkinutta Bruno Bettelheimia. Bettelheim vastusti satujen kuvittamista. Hänen 
mukaansa kuvitetussa sadussa lapsen omat assosiaatiot jäävät kuvittajan assosiaatioiden jalkoihin 
ja kertomus menettää ison osan persoonallisesta merkityksestään (Bettelheim 1998, 75-76). Taiteen 
lisensiaatti, visuaalista viestintää tutkinut Anja Hatva on pohtinut kuvituksen hyödyllisyyttä lasten 
kohdalla. Hän ei usko pienellä lapsella olevan riittävästi aineksia kuvittelemaan vaikkapa Tuhannen 
ja yhden yön satujen maailmaa. Kuvitus antaa lähtökohdan, josta mielikuvitus jatkaa. Toisaalta ku-
van ajatuksia ohjaava vaikutus on sitä suurempi mitä pienemmästä lapsesta on kyse. (Hatva 1993, 
129.)

Kuvittajana, lastenkirjallisuuden kuluttajana ja taidekasvattajana en voi olla Pulkkisen ja Bettel-
heimin kanssa samaa mieltä. Tuskin yhdelläkään ihmisellä on kompetenssia kertoa tyhjentävästi, 
mitä lapsen (tai aikuisen) mielikuvitus voi tai ei voi tehdä. Myös kuvan asettaminen väkivaltaiseksi 
ja hallitsevaksi tekijäksi on paljon sanottu. Kuin kuva olisi subjekti ja kaikki kuvituskuvan vas-
taanottavat lapset kokijoina samanlaisia. Väitän, että pelko on yksilöllinen kokemus. Se ilmenee 
paikoissa, hetkissä ja kokemuksissa, joita emme aina itsekään ymmärrä. Jokaisella lapsella on oma 
kokemushistoriansa, lapset reagoivat asioihin, kuten kuviin, oman kokemusmaailmansa kautta.

En ollut nähnyt Kalastaja Abdallahia yli viiteentoista vuoteen alkaessani pohtia opinnäytteeni ai-
hetta vuonna 2014. Samana vuonna julkaistiin ensimmäinen lastenkirjani Salainen sienikirja – Pro-
fessori Funguksen kadonneet muistiinpanot (Savtchenko, 2014). Kirjaa kirjoittaessani ja kuvittaessa-
ni jouduin pian kohdakkain lastenkirjoja koskevien normien kanssa: yksi kirjani sienistä koettiin 
kustantamossa liian pelottavaksi. Sieni liittyy kuolemaan, ”kauhistuttavalla tavalla” koettuun lop-
puun. (mt. 2014.) Kirjoitusprosessin aikana muokkasin tekstiä kustantajan kehotuksesta niin, että 
se olisi vähemmän pelottava. Kuvitusta tehdessäni minua riivasi jatkuvasti kysymys siitä, näyttikö 
kuva liian pelottavalta. Kirjan ilmestymisen jälkeen eräs luokanopettaja-ystäväni kertoi lukeneen-

sa kirjaani alakouluikäisille oppilailleen. Yhden oppilaan vanhempi oli ilmaissut hänelle huolensa 
kirjan sopivuudesta lapsille, koska siinä oli liian pelottavaa sisältöä. Jälleen olin kasvotusten kysy-
mysten kanssa, jotka koskivat lastenkirjallisuutta, sen kuvitusta ja lasten tuntemaa pelkoa.

Keskustellessani aiheesta ihmisten kanssa moni kertoi kuvakirjoista tai muista kuvista, joita muisti 
lapsena pelänneensä. Kuten minäkin, moni oli pelännyt taidekuvia, joku sukulaisensa valokuvaa. 
Moni oli pelännyt lapsille tarkoitettuja piirrossarjoja ja elokuvia. Ja moni oli pelännyt lastenkirjoja. 
Minulle kävi pian selväksi, että halusin opinnäytteessäni tarkastella lasten kuvia kohtaan tuntemaa 
pelkoa, ja koska lastenkirjallisuuteen nivoutuu paljon kulttuurisia normeja ja toimin itsekin näiden 
normien parissa, aiheeni rajautui lastenkirjojen kuvituksiin. Palasin Kalastaja Abdallahin luokse: 
etsin kirjan äitini kaapista ja katsoin tuota tiettyä kuvaa, jota olin kantanut mielessäni vuosien ajan. 
Siinä se oli näennäisen viattomana ja vailla valtaa minuun, ja kuitenkin sitä katsoessani muistin hy-
vin tyhjyyden ja kuoleman tunteen, jonka se oli minussa herättänyt. Tunsin sen yhä. Koska muut-
kin olivat kertoneen pelkäämistään lastenkirjojen kuvituksista, tiesin, että Kalastaja Abdallahin 
kaltaisia muistoissa kelluvia kuvia ja pelkoja oli runsaasti. Ja niitä kuvia minä halusin löytää.

1.1 Tutkielman lähtökohdat ja tutkimustehtävä

Tutkielmani perustuu kuva-aineistolle, jonka kokoamiseksi lähetin sähköpostiviestin kaikille oman 
koulutusohjelmani opiskelijoille marraskuussa 2016 (LIITE 1). Tiivistetysti kysyin muistavatko he 
pelänneensä jotakin kuvakirjaa lapsuudessaan ja pyysin kuvailemaan tätä kokemusta lyhyesti. Sain 
vastauksen seitsemältä henkilöltä ja heidän lisäkseen sain aineistoa kolmelta muulta tuttavaltani. 
Pyysin osallistujia kertomaan lyhyesti kokemuksistaan pelottavan kuvan äärellä. Jotkut vastaajista 
kuvailivat kokemuksiaan pitkästi, jotkut eivät kommentoineet lainkaan. Olen sisällyttänyt kuva-ai-
nestoon kaikki saamani kuvat riippumatta siitä kertoiko katsoja kokemuksistaan vai ei. 
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Tarkastellessani kuvia otan huomioon erikseen ne kuvat, joista sain kirjallisia kertomuksia. Ku-
va-aineisto koostuu yhteensä 23:sta erillisestä kuvasta tai kokonaisesta kirjasta.

Tarkastelen tutkielmassani sitä, millaisia lastenkirjojen kuvituksia aikuiset muistavat pelänneensä 
lapsena. Alkuperäinen tarkoitukseni oli yksinkertaisesti löytää tällaisia kuvia ja tarkastella niitä. 
Vastaajien kirjallisista kertomuksista nousi kuitenkin esiin yksi silmiin pistävä seikka: kahdeksan 
kymmenestä vastaajasta kertoi, että pelottava kuva oli tuntunut myös kiehtovalta. Tätä en ollut 
osannut etukäteen odottaa. En ollut kysynyt tällaisista ristiriitaisista tunteista aineistonhakukirjees-
säni, ja kuitenkin lähes kaikki vastaajat kertoivat kokeneensa sellaisia. Minulle muodostui käsitys 
siitä, että pelon ja kiehtovuuden tunteet kietoutuvat jollakin tavalla toisiinsa. Näin tutkielmani aihe 
laajeni käsittelemään pelon lisäksi myös kauhua. Tässä tutkielmassa tarkoitan kauhulla kauhu-gen-
reä eli sellaisia kulttuurin tuotteita, joiden tavoitteena on lähtökohtaisesti herättää vastaanottajassa 
pelontunteita, ja joiden pariin vastaanottajat vapaaehtoisesti hakeutuvat.

Kokoamalla kuva-aineiston olen saanut joukon kuvia, joita yhdistävä tekijä on niiden äärellä koettu 
pelko. Oma tulokulmani aiheeseen on sekä taidekasvattajan, kuvittajan että kokijan, niin lapsena 
kuin aikuisenakin. Vähäisimmäksi näistä jää kuvittajan rooli, sillä en juurikaan keskity kuvittajien 
tekemiin valintoihin. Tarkastelen kuvia itsessään, kuvitettua tekstiä sekä katsojan ja kokijan anta-
mia vihjeitä siitä, mikä kuvassa tai kuvissa on herättänyt pelkoa. Pyrin pääsemään lähelle lapsen 
kokemusta. Katsoessani kuvia olen väistämättä myös itse kokijan asemassa. Koen samuutta aineis-
ton kokoamiseen osallistuneiden henkilöiden kanssa. Olen kiinnostunut siitä, miten muut ovat 
kokeneet saman asian kuin minä ja miten voin tarkastella toisten kokemuksia vastaanottamisesta.  
Aineiston tarkastelussa pyrin ensisijaisesti ymmärrykseen katsojan kokemuksesta, ja sitä kautta 
ymmärrykseen katsomisesta ja pelkäämisestä kokemuksena laajemmin. Epäilemättä tutkielman 
tuomat havainnot laajentavat myös ymmärrystäni kuvittajana, mutta tutkielmani ei varsinaisesti 
tähtää kuvitustyöni kehittämiseen. Pyrin välttämään pelottavuutta koskevia arvostelmia, vaikka 
tarkasteluun liittyy se, millaisia tunteita, ajatuksia ja mielikuvia kuvat minussa herättävät. 

Laajemmin tutkielmani aihe liittyy keskusteluun lastenkulttuurista ja sen sisällöistä ja erityisesti 
niihin liittyvistä rajoituksista. Siksi tarkastelen lyhyesti lastenkirjallisuuden tutkimusta ja merki-
tystä sekä lastenkirjallisuutta kulttuurisena kategoriana. Koska aineistoni koostuu nimenomaan 
lastenkirjojen kuvituksista, tarkastelen myös kuvittamista lyhyesti kuvittajan näkökulmasta. Koska 
tutkielmani keskeinen teema on pelko, avaan pelkoa käsitteenä omassa luvussaan. Suhtautuminen 
pelkoon on sekä lapsille että aikuisille suunnattussa kulttuurissa kaksijakoinen. Vaikka erityisesti 
lapsia halutaan suojella pelottavien asioiden kohtaamiselta, on kulttuurissamme kokonainen pel-
koon keskittyvä genrensä eli alalajinsa: kauhu. Ihmisellä on siis epäilemättä myös halu tai tarve 
kokea epämiellyttäviä tunteita kulttuurin kautta. Tarkastelen pelon subjektiivista kokemusta sekä 
kauhua tavoiteltavana kokemuksena.

Ennen kuva-aineston esittelyä kuvailen aineston kokoamista tarkemmin ja avaan kuvien tarkas-
telun pohjana käyttämiäni kuva-analyysin menetelmiä. Olen valinnut tarkasteluuni työkaluja si-
sällönanalyysistä, semioottisesta kuva-analyysistä sekä psykoanalyyttisestä kuvien tarkastelusta. 
Varsinaisessa analyysissä keskityn ensin niihin kuviin, joiden katsomiskokemuksista sain kirjallisia 
kuvaksia (luku 7.1). Tämän jälkeen tarkastelen kaikkia aineiston kuvia joukkona, ja pyrin löytä-
mään niistä yhdistäviä tekijöitä ja teemoja. Lopuksi pohdin havaintojeni suhdetta lähdekirjallisuu-
teen, tämän päivän visuaaliseen kulttuuriin ja omaan työhöni kuvittajana.

Opinnäytteessä tarkastelemani kuva-aineisto koostuu 19:stä yksittäisestä kuvituskuvasta sekä vii-
destä kokonaisesta kirjasta. Kaksi aineiston kirjoista olen niputtanut yhdeksi kokonaisuudeksi, 
koska toinen on ensimmäisen jatko-osa ja sisällöltään hyvin samankaltainen. Lisäksi aineistoon 
kuuluvat joidenkin vastaajien kirjalliset kertomukset kokemuksistaan kuvien äärellä. Kaikkien ku-
vien tausta on sama: joku muistaa pelänneensä niitä lapsuudessaan, ne ovat aikuisten tekemiä, ne 
ovat lapsille suunnattuja ja kustantaja sekä kuvittaja ovat katsoneet ne lapsille sopiviksi, eli ne ovat 
olleet heidän arvojensa ja normiensa mukaisia.
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Aloittaessani tätä tutkielmaa minulle oli selvää, että halusin tarkastella toisten ihmisten kokemuk-
sia ja heidän tarjoamiaan kuvia. Koska toimin myös itse kuvittajana, pyöritin pitkään ajatusta myös 
taiteellisesta osuudesta, jonkinlaisista omista kuvallisista prosesseista ja tuotoksista aiheen tiimoil-
ta, mutta tutkielman edetessä kävi selväksi, että kuva-aineiston tarkastelussa oli enemmän kuin 
riittävästi työtä opinnäytteeseen varatun ajan puitteissa. Vaikka hylkäsin ajatuksen taiteellisesta 
osuudesta, halusin kuitenkin jollakin tavalla käsitellä tutkielman aihetta myös kuvallisesti. Päädyin 
tekemään yhden kuvan, ja tuo kuva on esitetty tutkielman kannessa. Palaan kansikuvan tekemiseen 
tutkielman lopussa.

Tutkimuskysymykseni on: Millaisia lastenkirjojen kuvituksia aikuiset muistavat pelänneensä lapse-
na? Kysymykseen vastatakseni tarkastelen kuva-aineistoa ja vastaanottajien kertomuksia katsomis-
kokemuksesta. Mikä yksittäisessä kuvassa herätti pelkoa? Entä millaisia yhtäläisyyksiä pelottaviksi 
koettujen kuvien väliltä voi löytää? Olen kiinnostunut siitä, missä koettu pelko sijaitsee. Sijaitseeko 
pelko kuvassa itsessään, eli sisältääkö kuva kulttuurisesti pelottaviksi koodattuja asioita, vai katso-
jassa, eli onko pelko syntynyt katsojan henkilökohtaisen kokemusmaailman ja kuvan toisiinsa kie-
toutumisesta? Työn laajempana tarkoituksena on rikastaa ymmärrystämme lasten suhteesta kuviin 
ja ravistaa käsityksiämme lastenkulttuurin kuvastojen ”soveliaisuudesta”.

1.2 Keskeisiä käsitteitä

Lastenkirja

Lähestyn tutkielmassani lastenkirjoja semioottisina kokonaisuuksina, joissa merkitykset muodos-
tuvat kuvan ja tekstin vuorovaikutuksessa. Käyttäessäni termiä lastenkirja tarkoitan kaikkia lapsille 
suunnattuja kirjoja riippumatta siitä kuinka suuressa roolissa kuvitus kirjassa on. Nikolajeva & 
Scott (2001) jakavat kuvan ja tekstin välillä vallitsevan suhteen viiteen luokkaan. Toisessa ääripääs-
sä on teksti ilman kuvaa ja toisessa pelkistä kuvista koostuva kertomus. Näiden kahden ääripään 
väliin sijoittuvat symmetrinen kuvakirja (kaksi yhtä toisistaan riippumatonta narratiivia), täyden-
tävä kuvakirja (sanat ja kuvat täydentävät toistensa aukkoja), laajentava kuvakirja (kuvallinen ker-
tomus tukee sanallista kertomusta, sanallinen kertomus riippuu kuvallisesta kertomuksesta), kont-
rapunkti kuvakirja (kaksi yhtä toisistaan riippuvaista kertomusta) ja sylleptinen kuvakirja sanojen 
kanssa tai ilman (kaksi tai useampi kertomus toisistaan riippumattomina). Suurin osa kuvakirjoista 
voidaan jakaa kahteen ensimmäiseen näistä kategorioista. (Nikolajeva & Scott 2001,  12-14.) Tutki-
musaineistoni kirjojen näen kuuluvan kategorioihin symmetrinen kuvakirja, täydentävä kuvakirja 
ja laajentava kuvakirja. Jotkin aineiston kirjat ovat selkeästi kuvakirjoja, jotkin kuvitettuja kirjoja. 
En lähde opinnäytteessäni luokittelemaan tutkimusaineiston kirjoja sen tarkemmin, mutta otan 
huomioon tekstin suhteen pelottavaksi koettuun kuvaan eli sen, mitä teksti kertoo pelottavaksi 
koetusta asiasta.
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Pelko ja kauhu

Yksinkertainen määritelmä pelolle on: ”[...] voimakas kielteinen tunne, jonka esiintyminen joh-
tuu siitä, että joku tai jokin koetaan uhkaavaksi.” (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 169-170).  Suo-
menkielen perussanakirjan mukaan (1992) pelko on: ”jkn selvästi tajuttavan t. kuvitellun vaaran 
aiheuttama hädän, tuskan tunne; vrt. huoli, ahdistus, kauhu, kammo.” (Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus 1992). Käyttäessäni sanaa pelko puhun pelontunteesta hyvin yleisenä ja jokaisen tunnis-

tettavissa olevana asiana.

Filosofi Tapani Kilpeläinen tarkastelee sanojen kauhu ja pelko eroa kirjassaan Silmät ilman kasvoja 
– Kauhu filosofiana (2015). Hänen mukaansa kauhu erottuu pelosta siinä, että pelko on jäsenty-
neempi ja kenties lievempi tunne, eikä siihen yhdisty vastenmielisyyttä. Kilpeläinen viittaa Nyky-
suomen sanakirjaan ja toteaa, että Nykysuomen sanakirja liittää pelkoon selkeästi ymmärrettävän 
vaaran tai uhan. Pelolla on kohde, kauhulla sitä ei välttämättä ole. (Kilpeläinen 2012, 17.) Tutkiel-
massani puhun pelosta hyvin yleisenä käsitteenä ja tunteista puhuttaessa niputan siihen myös kau-
huntunteen sekä jännityksen, jotka ovat pelon läheisiä sukulaisia. Puhuessani kauhusta tarkoitan 
populaarikulttuurin alalajia, kauhu-genreä.

”Nyt aikuisena kirjaa selatessani mietin, mikseivät muut kuvat nangijalaisia 
kauhistuttaneesta hirviöstä tuntuneet yhtä pelottavilta?”

(Kuva 18)
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2. Lastenkirjallisuus

Koska tutkielmani käsittelee nimenomaan lastenkirjallisuuden parissa koettua pelkoa, luon lyhyen 
katsauksen lastenkirjallisuuden tutkimukseen ja siihen, minkälaisia arkikäsityksiä lastenkirjalli-
suuteen liittyy. Lastenkirjallisuus on kenttä, jonka sisällä aineistoni kuvat ja tekstit on tuotettu ja 
pelon tunteet koettu. Osa lastenkirjallisuudesta haluaa haastaa lasta vaikeiden tai negatiivisten tun-
teiden äärelle, osa pitäytyy turvallisemmalla alueella. Lastenkirjallisuuden aiheista on hahmotet-
tavissa erilaisia alalajeja kuten fantasia, eläintarinat, sadut ja iltasadut ja arjen pulmia käsittelevät 
tarinat. Kauhu on oma alalajinsa, jossa esitetään pelottaviksi miellettäviä asioita, kuten hirviöitä, 
turvallisesta ja pehmeästä näkökulmasta.

2.1 Lastenkirjallisuudentutkimus

Brittiläinen lastenkirjallisuuden kuvituksen tutkija Martin Salisbury sekä lastenkirjallisuuden tut-
kija Morag Styles tarkastelevat lastenkirjallisuuden ja kuvituksen kenttää teoksessa Children’s pictu-
rebooks - The art of visual storytelling (2012). Salisburyn ja Stylesin mukaan kuvakirjojen tutkimus 
on kansainvälisesti eriytynyt omaksi alakseen, ja kenttää tarkastellaan useista eri näkökulmista. 
Tutkimukset ovat viime vuosien aikana käsitelleet niin kuvan ja tekstin vuorovaikutusta, visuaalisen 
suunnittelun tärkeyttä kuin alan tarjoamien merkitysten monipuolisuutta. Käsityksiin kuvakirjo-
jen vaikuttavuudesta ovat vaikuttaneet merkittävästi mm. Maria Nikolajeva ja Carole Scott teoksel-
laan How picturebooks work (2001), Perry Nodelman teoksellaan Words about pictures (1990) sekä 

Margaret Meek teoksellaan How texts teach what readers learn (1988). Salisbury ja Morag lainaa-
vat Nodelmania, jonka mukaan kuva ja sana vaikuttavat aina toisiinsa siten, että ne muodostavat 
enemmän kuin osiensa summan. (Salisbury & Morag 2012, 90-92.) Pelättyjen kuvitusten kohdalla 
myös tekstin voidaan siis olettaa vaikuttavan pelkokokemuksen muodostumiseen. Teksti voi antaa 
vihjeen siitä, että kuvassa on jotakin, jota on syytä pelätä, vaikkei kuva itsessään herättäisi pelkoa. 

Suomessa kuvakirjojen tutkimus on lähtenyt liikkeelle vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen, vaik-
ka lastenkirjoja on julkaistu suomen kielellä vuosikymmeniä. Ensimmäinen kuvakirjojen tutki-
musta koskeva artikkelikokoelma Tutkiva katse kuvakirjaan (Rättyä & Raussi toim.) julkaistiin 
vuonna 2001. Myöhemmin kiinnostus kuvakirjaan tutkimuskohteena on selvästi lisääntynyt ja 
Aalto-yliopiston taiteiden suunnittelun korkeakoulussa (entisessä Taideteollisessa korkeakoulus-
sa) on tehty säännöllisesti kuvakirjoja tai lastenkirjallisuuden kuvittamista tarkastelevia opinnäyt-
teitä. Maaliskuussa 2019 Aalto-yliopiston tietokannasta löytyi hakusanalla lastenkirja 9 maisterin 
opinnäytettä, hakusanalla kuvakirja 21 ja hakusanalla lastenkirjallisuus 7. Moni Aalto-yliopistosta 
valmistunut ammattikuvittaja on tehnyt opinnäytteensä lastenkirjallisuuteen liittyen, esimerkkei-
nä Laura Valojärven opinnäyte Vain Lauralle : tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, kuinka 
eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen tyttöön vuodelta 2009 ja Ilona Partasen Kuinka 
Sykkyrämyyrä rakennetaan? Kurkistus lastenkirjallisuuden konventioihin kuvittajan taiteellisen pro-
duktion kautta vuodelta 2018. Kriittisesti lastenkirjojen kuvituksia on tarkastellut Hanna Välitalo 
opinnäytteessään Hannu ja Perttu - Millaisina queerit henkilöhahmot representoidaan lasten kuva-
kirjoissa? (2014).

Lastenkirjallisuutta julkaistaan paljon kansainvälisesti ja globalisaation myötä nimekkäitä kirjoja 
ilmestyy yhä useammissa maissa. Salisburyn & Moragin mukaan tietoisuus kuvakirjojen merki-
tyksestä kasvaa, ja monissa pienissä maissa vaalitaan omaa kulttuuria julkaisemalla kansainvälisten 
nimikkeiden lisäksi paikallisten tekijöiden tuottamia kirjoja. (Salisbury & Morag 2012, 43).
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Globaalisti kansainväliset brändit leviävät ympäri maailmaa, ja eri maanosissa lapset katsovat sa-
moja suurten yhtiöiden tuottamia elokuvia ja kuluttavat muita lapsille suunnattuja kulttuurin tuot-
teita. Lapset eri maissa voivat siis pelätä samoja kuvia esimerkiksi pahoiksi mielletyistä hahmoista, 
tai heidän mielikuvansa siitä, mikä on uhkaavaa tai pelottavaa, voi muodostua samankaltaiseksi. 
Toisaalta kuva, joka tietyn kulttuurin lapsille saattaa näyttää pelottavalta, ei ehkä toisessa kulttuu-
rissa ole lainkaan pelottava. 

2.2 Lastenkirjallisuus kulttuurisena kategoriana

Lastenkirjallisuus on aikuisten lapsille tuottamaa kulttuuria, joka heijastelee aikansa arvoja ja 
normeja. Sitä tuotetaan aikuisten näkökulmasta käsin: julkaistu lastenkirjallisuus on siis sellaista, 
minkä aikuiset näkevät lapsille sopivaksi, hyödylliseksi tai arvokkaaksi. Kirjoja julkaisevat kustan-
tamot ovat kaupallisia yrityksiä, joten julkaistaviin teoksiin vaikuttaa voimakkaasti se, mikä näh-
dään myyvänä ja rahallisesti tuottavana. Lastenkirjoja ostavat kuitenkin eniten lasten vanhemmat 
ja muut heille läheiset aikuiset, ja nämä aikuiset taas ostavat kirjoja, jotka näkevät lapselle jollakin 
tavalla arvokkaiksi. Suomessa myös kirjastolaitoksen voi olettaa vaikuttavan siihen, millaisia las-
tenkirjoja on sekä lasten että aikuisten nähtävillä. Kirjastoissa tehdään valintoja esille laitettavista 
kirjoista, ja kirjoja saatetaan luokitella erilaisten teemojen - kuten joulu tai vaikeat aiheet - alle.

Lastenkirjallisuus on samanaikaisesti tiukasti valvottua sekä sivuutettua, perinteisiin nojaavaa sekä 
kumouksellista, mikä tekee siitä ristiriitaisen kirjallisuudenlajin. (Lastenkirjainstituutti 2013, 2). 
Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että aikuiset haluavat lapsille hyvää. Esimerkiksi se, millaisten 
tunteiden kokemista pidetään lapselle hyvänä, määräytyy aikuisten arvojen ja normien mukaan, ja 
nämä arvot ja normit vaihtelevat eri kulttuureissa ja kulttuurien sisällä. Lastenkirjallisuuteen liittyy 
siis aina jonkin tason kasvatustehtävä. Lastenkirjat heijastelevat voimakkaasti sitä, mitä aikuiset 

ajattelevat lapsista ja lapsuudesta, ja nämä ajatukset ja käsitykset muuttuvat kulttuurin muuttuessa. 
Salisburyn mukaan Pohjoismaissa lähestymistapa lastenkirjojen kuvitukseen ja sisältöön on huo-
mattavasti sallivampi kuin muualla Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa ei ole tavantonta 
nähdä lastenkirjaa, joka käsittelee esimerkiksi kuolemaa tai seksiä. (Salisbury 2004, 19.)

2.3 Pelko ja lastenkulttuuri

Suomessa eri ikäisille sopivaksi katsottuja mediasisältöjä säädellään kuvaohjelmalailla (Finlex, 
2011). Lastenkirjallisuutta nämä säädökset eivät koske, mutta ne kertovat paljon arvoista ja käsityk-
sistä, joita yhteiskunnassamme lapsiin ja lapsuuteen liitetään. Kuvaohjelmien luokittelijoita koulut-
taa ja valvoo Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.1 Sähköisten medioiden lisäksi suosituksia ja 
varoitusmerkkejä esiintyy joissakin lasten- ja nuortenromaaneissa ja sarjakuvissa.

Siitä, millaisia sisältöjä lastenkulttuurissa tulisi olla, käydään jatkuvaa keskustelua. Lastenkirjalli-
suuden tutkimuksen uranuurtaja Bruno Bettelheim tarkasteli satuja psykoanalyysin näkökulmasta, 
ja vaikka hän vastusti kirjojen kuvittamista, hän puolusti satujen kauhuja kirjassaan Satujen lumous 
– merkitys ja arvo (1976). Hänen mukaansa ”kiltit ja turvalliset” sadut, jotka eivät puhu kuolemasta, 
vanhenemisesta, olemassaolon rajoista tai ikuisen elämän toiveesta, eivät laita lasta kohtaamaan 
ihmisenä olemisen perusehtoja. Monet vanhemmat uskovat, että lapsille tulee näyttää vain elämän 
aurinkoinen puoli, ja pyrkivät peittämään sen tosiasian, että elämän meneminen vikaan johtuu 
pitkälti ihmisen omasta luonteesta, kaikille ominaisesta taipumuksesta toimia itsekkäästi, epäso-

1 Ikärajat ovat: S (sallittu kaikenikäisille), 7 (sallittu yli 7-vuotiaille), 12 (sallittu yli 12-vuotiaille), 16 (sallittu yli 
16-vuotiaille) ja 18 (kielletty alle 18-vuotiailta). Ikärajat perustuvat haitallisiksi luokiteltujen sisältöjen määrään ja 
laatuun. Näitä sisältöjä ovat ahdistus, päihteet, seksi ja väkivalta, ja näistä sisällöistä kertoo mediatuotteeseen liitetty 
symboli. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 2019).
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siaalisesti ja hyökkäävästi vihan ja ahdistuksen pohjalta.  Bettelheim totesi, että vaikka vallitseva 
kulttuuri haluaa peittää lapsilta ihmisyyden pimeän puolen, on ratkaisevan tärkeää, että lapsi rat-
kaisee eksistentiaalisia ja moraalisia ongelmia satujen kautta. Saduissa, kuten oikeassa elämässäkin, 
sekä hyvyys että pahuus ovat jatkuvasti läsnä, ja samaistumisen kautta lapsi lopulta hylkää pahan 
hahmon. (Bettelheim 1998, 15-17.)

Lasten mediapelkoja on tutkittu paljon kansainvälisesti sekä Suomessa. Tampereen yliopistossa 
väitellyt Pia Korhonen (2008) on tutkinut pelkoa herättäneitä aiheita lapsille suunnatuissa tv-oh-
jelmissa. Hän on haastatellut 5-6-vuotiaita lapsia televisio-ohjelmiin liittyvistä pelkokokemuksista 
vuosina 1993 ja 2003. Korhonen on tarkastellut sitä, millaiset ohjelmasisällöt aiheuttivat lapsille 
pelkoa ja olivatko nämä ohjelmat lapsille vai aikuisille suunnattuja. Korhosen tutkimuksen mu-
kaan vuosina 1993 ja 2003 tehtyjen lasten haastattelujen väliltä löytyi merkitsevä ero sen suhteen, 
että vuonna 1993 haastateltavat pelkäsivät enimmäkseen aikuisten ohjelmia, kun taas vuonna 2003 
haastateltavat pelkäsivät enimmäkseen lastenohjelmia. Korhonen tekee päätelmän, että aikuis-
tenohjelmien kaltaisten sisältöjen, kuten erilaisten kauhuelementtien, määrä lastenohjelmissa on 
lisääntynyt. Korhonen on jaotellut haastattelujen tulokset sisältöjen mukaan. Eniten lapset ker-
toivat pelänneensä lastenohjelmissa mielikuvitusolentoja ja väkivaltaa. Lisäksi pelättiin tulipaloja 
ja onnettomuuksia, sotaa ja kärsimystä sekä audiovisuaalisia efektejä. Yksi merkittävä pelonläh-
de lapsille oli Muumilaakson tarinoita –sarja, josta pelättiin eniten Mörköä ja lisäksi Hattivatteja, 
Haisulia ja Noitaa. Väkivaltaa pelättiin eniten aikuistenohjelmissa, mutta väkivallan, esimerkiksi 
tappelukohtausten, määrä lastenohjelmissa on lisääntynyt. (Korhonen 102-115.) 

Susanne Ylönen (2016) tarkastelee väitöskirjassaan kauhun estetiikkaa lastenkirjallisuudessa ja sen 
ympärillä. Hän analysoi tiettyjä kauhu-genreen luokiteltavia lastenkirjoja sekä lastenkulttuurin 
kauhuja koskevaa puhetta. Ylösen tarkastelu lastenkulttuurin kauhuja koskevasta puheesta limittyy 
tutkielmani lähtökohtien ja taustaoletusten kanssa. Ylönen ei pyri tarkastelemaan sitä onko kult-

tuurinen kauhu lapsille hyväksi vai pahaksi, vaan ymmärtämään sitä, miksi keskustelu ylipäätään 
jakautuu kahteen ääripäähän, joista toinen on kauhun puolella ja toinen sitä vastaan. Hän pyrkii 
tarkastelemaan myös merkityksellistämisen tapoja ja diskursseja, jotka vaikuttavat kauhun yhtey-
dessä koettujen aistikokemusten arvottamiseen. (Ylönen 2016, 11-13.) 

Salisbury korostaa kirjojen merkitystä lapsen kehitykselle. Hänen mukaansa kirjojen kuvat ovat 
lapsille usein ensimmäinen keino ymmärtää maailmaa, jota he eivät vielä ole alkaneet täysin kokea. 
Näiden kuvien luojalla on siis huomattava vastuu kannettavanaan. (Salisbury 2004, 6). Salisburyn 
ja Moragin mukaan nuoret lukijat reagoivat väreihin herkästi, ja liittävät esimerkiksi mustan ja 
tummat sävyt surullisuuteen, pahoillaan olemiseen ja huoleen. Heidän mielestään on tärkeää, että 
lapset tutustuvat laajaan kirjoon haastavia, oivaltavasti kuvitettuja lastenkirjoja: ne vaikuttavat las-
ten lukutottumuksiin ja innostavat lapsia lukemaan. Kuvakirja on myös usein lapsen ensimmäinen 
ja merkittävin väylä taiteen pariin. Kuvakirjat voivat myös rohkaista lasta ajattelemaan syvällisesti 
ja tarjota turvallisen tilan, jossa lapsi voi tutkia erilaisiin tunteisiin liittyviä suhteita ja elämän suu-
ria kysymyksiä kuten rakkautta, avioeroa, kuolemaa, väkivaltaa, kiusaamista ja ympäristökysymyk-
siä. Salisburyn ja Moragin mukaan sellaista aihetta tai tabua ei ole, jota ei olisi käsitelty jossakin 
lastenkirjassa. (Salisbury & Morag 2012, 81-86.)

Lastenkirjainstituutti kertoo Suomessa lastenkirjallisuuteen liittyvästä sensuurista julkaisussaan 
Tätä en lapselleni lue! Sensuuritapauksia ja paheksuttuja lastenkirjoja (2013). Julkaisussa todetaan, 
että koko lastenkirjojen historian ajan on käyty keskustelua siitä, tulisiko lastenkirjojen olla opet-
tavaisia vai viihdyttäviä. Niiden välityksellä on haluttu jakaa ”oikeanlaisia” arvoja. Arvot ja normit 
ovat kuitenkin aina aikaan ja kulttuuriin sidottuja, joten se, millaisia arvoja lastenkirjojen tulisi 
edistää, on jatkuvasti muuttuvaa. Vallitsevista normeista ja näkökulmista poikkeavia lastenkirjoja 
on sensuroitu ja jopa kokonaan kielletty. Julkaisun mukaan liian voimakas sensuuri on iso ongelma 
lastenkirjallisuudessa. Perinteisesti lastenkirjallisuudessa ei ole ollut sallittua esittää seksiin, 
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ruumiintoimintoihin tai väkivaltaan liittyviä teemoja. Sensuuri pyrkii piilottamaan yhteiskunnan 
järjestystä uhkaavia asioita valtaväestön silmiltä. (Lastenkirjainstituutti 2013, 1-2.)

Julkaisussa todetaan, että aikuiset haluavat ymmärrettävästi suojella lapsia vahingollisilta sisällöil-
tä, ja on aikuisen oikeus ja velvollisuus arvioida lapsen kykyä vastaanottaa erilaisia asioita. Julkai-
sun mukaan sensuurissa on kuitenkin enemmänkin kyse sisällöistä, jotka voisivat muokata lapsen 
käsityksiä ja asenteita ”sopimattomaan” suuntaan, eikä niinkään siitä, että sisältö voisi vahingoittaa 
tai pelottaa lasta. Jokainen aikuinen uskoo tietävänsä, mitä lasten ei tulisi tietää, ja tämä on ongel-
mallista. Aikuisten tulisikin käsitellä lasten kanssa myös sellaisia aiheita, jotka eivät vastaa aikuisen 
omaa arvomaailmaa. (Lastenkirjallisuusinstituutti 2013, 2-3.)

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen (2010) pohtii lastenkir-
jallisuuteen liittyviä asenteita teoksessa Minttu, Jason ja Peikonhäntä: lasten kuvakirjoja kipeistä 
aiheista. Siitä, millaisia kirjoja lapsille tehdään, päättävät aikuiset. Lastenkirjallisuuteen liitetään 
auvoisuuden ja harmittomuuden määrite, se on pitkälti ”karamellisoitu ja kiedottu idyllin pehme-
ään pumpuliin” (Heikkilä-Halttunen 2010, 26). Heikkilä-Halttusen mukaan tämän voidaan olettaa 
johtuvan osittain lastenkirjoja tekevien aikuisten tarpeesta projisoida kuvattuja tapahtumia omaan 
lapsuuteensa tai jopa vanhempiensa lapsuuteen. Vaarattomia kirjoja pidetään myös parempina 
myyntikohteina, sillä sellaisten antaminen esimerkiksi lahjaksi nähdään turvallisena vaihtoehtona, 
koska ne antavat takuuvarmasti lukijalle hyvän mielen. (Heikkilä-Halttunen 2010, 26.)

Yhdysvaltalainen Julie E. Wollman-Bonilla, Rhode Islandin yliopiston professori, tarkastelee artik-
kelissaan Outrageous viewpoints: Teachers’ criteria for rejecting works of childrens’ literature (1998) 
opettajaksi opiskelevien asenteita valtavirrasta poikkeavaa lastenkirjallisuutta kohtaan. Valtavirta 
tarkoittaa tässä tapauksessa yhdysvaltalaisia valkoisia, keskiluokkaisia ihmisiä ja heidän keskuu-
dessaan vallitsevaa kulttuuria. Wollman-Bonillan kurssien opiskelijoista 15-20 prosenttia vastusti 

valtavirrasta poikkeavien kirjojen lukemista lapsille koululuokissa. Näiden kirjojen aiheet käsitte-
livät muun muassa rasismia, kuolemaa, köyhyyttä, sukupuoliroolien rikkomista, kodittomuutta ja 
yhdysvaltalaisten mustien historiaa. Perustelut sensuurille olivat seuraavanlaisia:

”Miksi meidän pitää tehdä heidät tietoisiksi kodittomuudesta? Haluan suojella heitä sel-
laisilta aiheilta.”

”Tämä kirja tulee pelottamaan lapsia. He saattavat pelätä, että heistä tulee kodittomia.”

”Mielestäni heidän ei tarvitse ajatella mellakoita.”

”Tämä on liian pelottava ja karmiva lapsille.”

Wollman-Bonillan mukaan monen opettajan mielestä on väärin laittaa lapset ajattelemaan kuole-
maa. Monet opettajat haluavat suojella lapsia todelliselta maailmalta. Wollman-Bonilla toteaa, että 
kuitenkin jokainen lukija vastaa tekstiin omien kokemustensa ja sosiokulttuurisen taustansa poh-
jalta. Lasten reaktiot saattavat olla jotakin muuta kuin aikuiset odottavat. Ongelmallista on se, että 
nämä opettajat eivät usein tiedosta omien asenteidensa, arvojensa ja uskomustensa taustoja. He 
valitsevat oppilaille kirjoja, jotka ylläpitävät vallitsevaa maailmankuvaa sen sijaan että ne auttaisivat 
oppilaita kohtaamaan ongelmia ja vaikeuksia. (Wollman-Bonilla, 1998.)

Aineistoni pelottavien kuvien kohdalla mielekästä onkin kysyä ”mikä kuvassa pelotti?” ja ”miksi 
pelotti?” sillä taustaoletuksella, että pelon kokemus on ollut inhimillinen ja arvokas ja kokijalleen 
merkityksellinen. Näitä kysymyksiä on syytä kysyä inhimillisen tiedon lisäämiseksi eikä siksi, että 
voitaisiin vetää johtopäätöksiä siitä millaisia kuvia tai aiheita lastenkirjallisuudessa tulisi välttää.
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2.4 Pelottavan kuvittaja

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija Jackie E. Stallcup Californian yliopistosta kirjoittaa aikuis-
ten lastenkirjallisuudessa käyttämästä vallasta artikkelissaan Power, fear, and children’s picture books 
(2002). Stallcupin mukaan aikuiset, jotka osallistuvat lastenkirjallisuuden tuottamiseen, haluavat 
vaikuttaa kulttuurin kehittymiseen ja jopa hallita sitä. Lastenkirjallisuudella halutaan kehittää las-
ten kypsymätöntä herkkyyttä ja kurittomia tarpeita, ja paljastaa sosiaalisesti vahingollisia ilmiöitä. 
(Stallcup 2002). Nämä väitteet koskevat myös kuvittajia. Vaikka kuvittajalla ei olisikaan voimakkai-
ta tietoisia pyrkimyksiä vaikuttaa lapsiin, kuvituskin (kuten kaikki kuvat) välittää aina jonkinlaisia 
arvoja ja normeja. Ei siis ole merkityksetöntä, miten kuvittaja työnsä tekee, vaan hänellä on vastuu 
omasta osastaan vuorovaikutuksessa lapsilukijoiden kanssa.

Taiteen tohtori Marjo Räsänen on kirjoittanut runsaasti lasten ja nuorten kuvakulttuureista ja nii-
den kehittymisestä. Räsänen toteaa, että kuvat ovat osa arkeamme ja vaikuttavat käsitykseemme 
todellisuudesta, ne yhdistävät ajallisesti menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ne välittävät 
tunteita, uskomuksia ja asenteita. Taide on ihmisten ihmisille tekemää, se on aina henkilökohtaista. 
Taiteilija kertoo teoksellaan aina jotakin itsestään ja maailmasta, jossa elää. (Räsänen 2008, 282.) 
Kuvituksen ja lastenkirjallisuuden tutkijan Sisko Ylimartimon (2001) mukaan kuvittaja, kertoja 
kanssakuvittelija, tekee näkyviksi kuvitelmat ja unelmat toisesta todellisuudesta. Kertoja, kuvittaja 
ja katsoja muodostavat kolmikon, joista jokainen tulkitsee satua omista lähtökohdistaan. (Ylimar-
timo 2001.) Vaikka useimmilla kuvittajilla on visuaalisen alan koulutus, kuvittaja käyttää runsaasti 
intuitiotaan työskennellessään ja tehdessään kuvia koskevia ratkaisuja. Kuvittaja Mika Launis pu-
huu artikkelissaan Kuvituksen tutkimus, taiteen funktio ja identiteetti (2001) kuvittajan vaikuttimis-
ta. Vaikka työtä tehdään usein intuition varassa, ovat ratkaisujen syyt nähtävissä työstä jälkeenpäin. 
(Launis 2001.) Kun kuvittaja työskentelee intuitionsa varassa ja katsojan reaktioon vaikuttavat mo-
net tiedostamattomat tekijät, on kuvituskuvan katsominen hyvinkin arvaamaton tapahtuma.

Hatvan (1993) mukaan kuvituksella voi olla useita erilaisia tarkoituksia kuten huomion ohjaaminen 
tai tiedon lisääminen. Yksi niistä on epäilemättä esteettisen elämyksen tuottaminen. Lastenkirjo-
jen kuvitus vetoaa yleensä miellyttävyydellään, mutta miellyttävyys on yksilöllinen kokemus, sillä 
jotkut nauttivat esimerkiksi kauhusta. (Hatva 1993, 49-51.) Tästä näkökulmasta tutkielmani ku-
va-aineisto muodostaa kiinnostavan kokonaisuuden. Jos lastenkirjojen kuvituksen ajatellaan ylei-
sesti vetoavan miellyttävyydellään, ovat aineiston kuvat poikkeuksia tästä miellyttävyydestä. Nii-
den kohdalla voidaan pikemminkin puhua epämiellyttävyydestä, joka on kokemuksena ollut niin 
voimakas, että se on säilynyt katsojan mielessä vuosien tai vuosikymmenten ajan. Kuten kauhusta 
nauttimisen, myös tutkielmani kuva-aineiston kohdalla käy myöhemmin ilmi, että epämiellyttävä 
kokemus voi pitää sisällään jotakin miellyttävää.

Huovisen (2003) mukaan kuvituksen tarkoitus on siirtää lapsi hetkeksi pois reaalimaailmasta. Jos 
tarina on pelottava, deformaation eli muodonmuutoksen tarkastelu on tärkeää. Lapsi tuntee olonsa 
sitä turvallisemmaksi, mitä kauemmaksi pelottava asia on etäännytetty reaalimaailmasta, koska 
silloin hänen ei tarvitse pohtia ovatko pelottavat tapahtumat totta tai voivatko ne tapahtua oikeasti. 
(Huovinen 2003.) Tämän väitteen paikkansa pitävyyttä on perusteltua epäillä, sillä voidaan väittää, 
kuten edellisessä kappaleessa todettiin, että esteettinen elämys voi olla yhtä voimakas huolimatta 
siitä onko todellinen kohde läsnä vai ei. Esimerkiksi Korhosen (2008) tutkimuksessa lapset mai-
nitsivat pelänneensä aiheista eniten mielikuvitusolentoja ja väkivaltaa, ja vähemmän tulipaloja ja 
onnettomuuksia sekä sotaa ja kärsimystä. Lapselle mielikuvitusolennot voivat olla enemmän totta 
ja läsnä kuin ympärillä mahdollisesti tapahtuvat onnettomuudet. Tutkielmani kannalta tämä tar-
koittaa sitä, että kuvien äärellä koettuun pelkoon on syytä suhtautua ”todellisena”. Lapsen kuvan 
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äärellä kokema pelko voi olla yhtä kauhistuttavaa kuin pelottavan asian kohtaaminen todellisessa 
elämässä, eikä kokemusta voi arvottaa sillä perusteella, oliko pelolle todellista syytä vai ei.1

Yhteisöissä ja kulttuureissa on siis erilaisia näkemyksiä siitä, mitä kenenkin on sopivaa katsoa tai 
nähdä. Kulttuurin sisällä kasvaneina olemme omaksuneet ympäröivät normit ja useimmiten yri-
tämme pysyä niiden sisällä. Lastenkulttuuria tuottavilla henkilöillä ei ole virallisia ohjeita siitä, 
millaista materiaalia tulisi tuottaa tai mihin raameihin sen tulisi sopia, lukuun ottamatta lain edel-
lyttämiä rajoituksia. Kulttuuria tuottava henkilö, esimerkiksi kuvittaja, liikkuu kokemustensa ja 
aistiensa varassa maaperällä, jota muut aikuiset jälkeenpäin arvioivat.

1 Todellisessa elämässä uhkaavien tai pelkoa aiheuttavien asioiden äärelle ei ihminen välttämättä pysty palaamaan, 
mutta kirjan ääreen pystyy. Kirja on pelon lähteenä erityinen. Sitä pystyy katsomaan niin pitkään ja läheltä kuin 
haluaa, se ei ole arvaamaton ja halutessaan sen pystyy jopa tuhoamaan. Kirja on hallittavissa. Pelon aiheuttajana kirja 
on erityisen turvallinen ja mahdollistaa pelon uudelleen kohtaamisen pelkääjän ehdoilla. Pelon käsitteleminen tulee 
mahdolliseksi itse pelon aiheuttajan äärellä.

”Äiti harmitteli, että jos olisi silloin ollut vähän kokeneempi äitinä, 
niin olisi heittänyt koko kirjan mäkeen.”

(Kuvat 22)
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3. Pelko

Mitä pelko sitten on? Mitä meissä tapahtuu kun pelkäämme? Pelko on jokaiselle ihmiselle tuttu 
tunne, ja jo hyvin pieni lapsi osaa ilmaista pelkäävänsä. Sosiologi Zygmunt Bauman käsittelee kir-
jassaan Liquid Fear (2006) pelkoa postmodernissa yhteiskunnassa. Pelko on yhteistä ihmisille ja 
muille eläimille, joiden reaktiot uhkaa vastaan vaihtelevat pakenemisesta aggressioon. Baumanin 
mukaan ihmiset tuntevat myös toisen asteen pelkoa (a second degree fear) tai johdettua pelkoa (a 
derivative fear), joka on kulttuurisesti ja sosiaalisesti kierrättynyttä. Kun ihminen on muodosta-
nut oman maailmankuvansa ja odotuksensa, jotka ohjaavat hänen valintojaan, toisen asteen pel-
ko ohjaa hänen käyttäytymistään silloinkin kun uhka ei ole läsnä. Toisen asteen pelko perustuu 
tunteeseen turvattomuudesta ja haavoittuvuudesta. Tiedämme joka hetki, että maailma on täynnä 
mahdollisia uhkia. (Bauman 2006, 3.)

Psykologisena ilmiönä pelko on yksi ihmisen perustunteista ja ihmisen selviytymisen kannalta 
olennainen tunne. Broberg, Almqvist & Tjus (2005) avaavat lasten kokemaa pelkoa psykologisesta 
näkökulmasta teoksessa Kliininen lapsipsykologia. Pelko varoittaa vaaratilanteesta, ja ihminen pyr-
kii pääsemään vaaranaiheuttajasta eroon. Pelko saa kehossa aikaan monia fysiologisia reaktioita, 
kuten vapinaa, hikoilua tai sydämentykytystä. Reaktioiden tarkoitus on auttaa pelkäävää pääse-
mään pois vaaratilanteesta tai voittamaan vaaranaiheuttaja. Pelko on subjektiivinen kokemus: yk-
silö kokee pelkäävänsä. Kokemus voi olla myös elämyksellinen, ja pelkääminen voi olla mieluisaa 
niin kauan kun tiedetään, ettei mitään todellista aihetta pelkoon ole. Viihdeteollisuus hyödyntää 
tätä elämyksellisyyttä. Pelko voi kuitenkin kehittyä jatkuvaksi hädäksi siitä, että jotakin kauheaa 
voi tapahtua. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 168-170.) Leikki-iässä lapsi pelkää usein pimeää ja 

murtovarkaita ja erilaisia sängyn alle piiloutuvia, kuvitteellisia hahmoja, jotka tulevat esiin vasta 
sitten kun vanhempi on poistunut ja sammuttanut valot. Kouluikäisenä pelot koskevat enemmän 
luonnonkatastrofeja, eläimiä ja fyysisiä vammoja. Kun lapsi alkaa liikkua perheen ulkopuolella, 
pelot liittyvät enemmän sosiaalisiin suhteisiin. (Broberg et al. 2005, 173-174.)

3.1 Kauhu

Kauhusta tuli länsimaissa kulttuurista valtavirtaa 1970-luvulla. Sittemmin kauhukuvasto on levit-
täytynyt aamiaismuroista ja lasten leluista aina postmoderniin taiteeseen saakka. (Carroll 1990, 
2-3.) Kilpeläisen (2015) mukaan kauhua filosofisesti tarkastelevat suuntaukset voidaan jakaa kar-
keasti neljään ryhmään. Ensimmäisessä esitetään ensin teoria minuuden ja yhteiskunnan muo-
dostumisesta, ja tätä teoriaa sovelletaan sitten kauhuun. Toisessa ryhmässä kauhua tarkastellaan 
esteettisesti. Kolmannessa ryhmässä kauhufiktio toimii eettisen, ontologisen tai yhteiskuntakriit-
tisen pohdinnan lähtökohtana. Neljännessä ryhmässä kauhua on lähestytty focaultlaisesti pelon 
kohteiden ja kategorioiden tuottajana. Tutkielmani näkökulmasta näistä ryhmistä oleellisin on en-
simmäinen, koska psykologisia teorioita sovellettaessa taustalla on ajatus siitä, että kauhu kertoo 
jotakin ihmisenä olemisesta. Kilpeläisen mukaan tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Sigmund 
Freudin ja Julia Kristevan psykoanalyytiset teoriat. Freudin kirjoitusten pohjalta kauhun on katsot-
tu syntyvän unheimlichin (engl. uncanny) tunteesta, jossa yhdistyvät tuttuuden ja vierauden tun-
teet. Tutuissa asioissa piilevä vierauden tunne tai vieraissa asioissa piilevä tuttuuden tunne herättää 
levottomuutta. Kristevan kirjoitusten pohjalta kauhu nähdään minuuden ja toiseuden rajan uhan-
alaisuutena (abjekti). (Kilpeläinen 2015,  26-29.) Sekä Freudin unheimlichiin että Kristevan abjektiin 
palaan myöhemmin tutkielmassa. Tutkielmani näkökulma ei ole kauhututkimuksellinen, mutta se 
risteää monilta osin kauhututkimuksen kanssa, sillä molempiin liittyvät pelottavan tunne-
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kokemuksen tarkoituksellinen hakeminen tai tuottaminen. Tutkielmani näkökulmasta ei kuiten-
kaan ole oleellista se, onko kuvakirjan tekijä tarkoittanut kuvat pelottaviksi vai ei, eli onko kuvittaja 
tietoisesti pyrkinyt hyödyntämään kauhu-genren estetiikan piirteitä. Näkemykseni on, että lapset 
(ja aikuiset) kokevat kauhun lumoa joka tapauksessa riippumatta siitä, onko tarjolla tätä tarvetta 
tyydyttämään tehtyä materiaalia vai ei. Se on siis ihmisille olemuksellista, ja keräämäni aineiston 
äärellä koetut tunteet ovat ilmentymiä tästä olemuksellisuudesta.

Kilpeläinen toteaa, että jos kauhua tarkastellaan psykoanalyysin näkökulmasta, se vie huomion 
mielensisäisiin myllerryksiin ja ohjaa mielenkiinnon pois itse asiasta. (Kilpeläinen 2015, 45). Tut-
kielmani näkökulmasta oleellisia ovat sekä katsojan mielensisäiset tapahtumat että pelon tunnet-
ta aiheuttava sisältö. Merkittävää on se, että joku pelkäsi ja mitä hän pelkäsi. Kilpeläinen toteaa: 
”Vaikka pelko tai kauhistus kertoo pelästyjästä tai kauhistujasta, pelko tai kauhistus ei välttämättä 
ole pelkkä tunnereaktio. Pelon tai kauhun aiheuttaja voinee olla pelottava tai kauhistuttava sinän-
sä, sillä ei ole perusteltua ajatella, että maailma olisi vain ja ainoastaan neutraali ja tunnereaktiot 
siihen vailla mitään maailmallista aihetta.” (Kilpeläinen 2015, 62-63.) Pelon aiheuttajat voi nähdä 
kulttuurisesti koodattuina objekteina, joihin on rakennettu elementtejä ja merkityksiä, jotka liittä-
vät ne pelon ja kauhun tunteisiin. Pelottava kohde tarvitsee ympärilleen merkitysavaruuden, joka 
määrittää sen pelottavaksi. Muutoin kohde nähdäkseni vain on.

Yhdysvaltalainen filosofi Noel Carroll tarkastelee kauhun filosofiaa teoksessaan The philisophy of 
horror - or paradoxes of the heart (1990). Hän kirjoittaa fiktion paradoksista, eli siitä, kuinka ih-
miset kokevat aitoja tunteita fiktion äärellä vaikka tietävät, etteivät fiktion tapahtumat ja hahmot 
ole totta. Toinen Carrollin tarkastelema paradoksi on kauhun paradoksi: kun kauhufiktio herättää 
meissä voimakkaita negatiivisia tunteita, miksi kulutamme sitä? (Carroll 1990, 10.) Lasten kohdalla 
fiktion paradoksi näyttäytyy erilaisena kuin aikuisten, koska lapsen kyky erottaa todellista ja kuvi-
teltua toisistaan ei ole yhtä kehittynyt kuin aikuisen. Vaikka lapselle sanotaan, ettei sängyn alla ole 

hirviötä, hän voi pelätä silti. Carroll käyttää termejä natural horror, jossa joku tuntee kauhua ajatel-
lessaan ydinaseita, ekokatastrofia tai natsien hirmutekoja, sekä art-horror, joka on yleisesti taide- ja 
mediatuotteiden keskuudessa käytetty nimitys, ja jonka kriteerinä on, että katsojan täytyy tuntea 
sekä uhkaa että vastenmielisyyttä. (Carroll 1990, 12, 28). Tutkielmani kohdalla tällainen jaottelu ei 
toimi, koska aineiston lastenkirjoja ei välttämättä ole lähtökohtaisesti tarkoitettu pelottaviksi, vaan 
vasta katsojan kokemus on tehnyt niistä kauhuobjekteja. Ja koska lapsen kyky erottaa todellista ja 
kuviteltua ei ole täysin kehittynyt, saattaa lapsi pitää art-horroria natural horrorina. 

Carroll avaa kauhun vetovoimaan liittyviä selitysmalleja. Art-horror kokemukseen liittyy pelon li-
säksi inhon tai vastenmielisyyden tunne. Miksi ihmiset hakeutuvat niihin tunteisiin, jotka tavalli-
sesti saavat heidät torjumaan tai hylkimään asioita, jotka herättävät näitä tunteita? Carroll viittaa 
Lovecraftin käsitteeseen cosmic fear eli kosminen tai universaali pelko, joka on yhdistelmä pelkoa, 
moraalista inhoa ja ihmetystä. Yliluonnollinen kauhu saa ihmisen tuntemaan kosmista pelkoa, ja 
sen vetovoima perustuu siihen kuinka se herättää kokijassa pelonsekaista kunnioitusta, joka vah-
vistaa syvää inhimillistä näkemystä siitä, että maailmassa on ihmiselle tuntemattomia voimia. Kos-
minen pelko viittaa jonkilaiseen uskonnolliseen kokemukseen, kokemukseen yliluonnollisesta tai 
jostakin suuremmasta. Carrollin mielestä Lovecratin näkemys ei kuitenkaan selitä kaikkeen kau-
huun liittyvää vetovoimaa. Näkemys on liian kapea. (Carroll 1990, 158-164).

Carrollin mukaan yksi kauhun vaikutuksen selitystapa on protagonistiin eli kertomuksen päähen-
kilöön samaistuminen. Samaistuminen voi tapahtua monista syistä: pidämme hänestä, tunnistam-
me olosuhteet, joissa hän on, tunnemme sympatiaa, kiinnostusta, velvollisuutta tai muita tunteita 
häntä kohtaan, näemme tapahtumat hänen näkökulmastaan, jaamme samat arvot jne. Fiktio saa 
meidät jollakin tavalla kokemaan, että olemme protagonisti. (Carroll 1990, 89.) Eräs selitys kauhun 
vetovoimaan on, että ihmiset haluavat tuntea voimakkaita tunteita ylipäätään ja ilman todellista 
riskiä. Todellisuudessa pelon kokemiseen liittyy aina uhka. Tämä selitys kuitenkin selittää ihmis-
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ten yleistä mieltymystä populaarikulttuuriin. Yhden selityksen mukaan vetovoima perustuu pelkoa 
herättävien hahmojen, hirviöien, voimaan. Katsoja tai kokija samaistuukin hirviöön, jolla usein on 
suuria kykyjä ja voimia, eli valtaa, ja tämä voima kiehtoo vastaanottajaa. (Carroll 1990, 167-168.)

Monien psykoanalyyttisten teorioiden mukaan kauhun objekteja kohtaan tunnettu ambivalenssi 
eli kaksijakoisuus kumpuaa syvemmistä, pysyvimmistä, ambivalenteista psykoseksuaalisista ha-
luistamme. Painajaiset ja painajaismaiset hahmot houkuttelevat, koska niissä manifestoituvat tie-
dostamattomat halut, erityisesti seksuaaliset halut. Lisäksi kauhistuttavat olennot identifioituvat 
syntisiksi, ilman syyllisyyttä omaa nautintoaan tavoitteleviksi hirviöiksi, ja elävistä ihmisistä tulee 
pelkkiä viattomia uhreja. (Carroll 1990, 169-171.)

Oman teoriansa Carroll muotoilee Humen ja Aikinsin pohjalta. Humen mukaan tragedian tuoma 
nautinto ei johdu siitä, että ihmiset sadistisesti nauttisivat jonkun kuolemasta, vaan siitä kuinka 
juoni lopulta paljastaa miten asiat menivät. Esimerkiksi hahmon kuolema on siis tyydytystä tuova 
ratkaisu tapahtumien kulkuun. (Carroll 1990, 179-180.) Tutkielmani kannalta narratiivisuus on on-
gelmallinen tulokulma, koska moni aineiston henkilöistä pelkäsi yksittäistä kuvaa tarinankulusta 
riippumatta, tai kuvaa, jonka tarina kertoi olevan vaaraton. Narratiivisuus ei myöskään selitä esi-
merkiksi pelkän taidekuvan kohdalla koettua pelon ja houkutuksen tunnetta. 

Carrollin oman näkemyksen mukaan kauhufiktion vetovoima perustuu selvästi uteliaisuuteen, 
ja näin kognitiivisiin prosesseihin. Se sitouttaa katsojan paljastumisen, löytämisen, todistamisen, 
selitysten, hypoteesien ja varmistuksen prosesseihin. Kauhun äärellä koettu mielihyvä perustuu 
siihen, että lopulta katsoja/kokija kokee, ettei pelottavaa ja vastenmielistä olentoa ole tai se on voi-
tettu. Ilman vastenmielisyyden ja pelon tunteita tätä mielihyvää ei syntyisi. (Carroll 1990, 182-184.) 
Tästä näkökulmasta lastenkirjan äärellä koettua pelkoa ja kirjaan palaamista voi pitää tällaisena 
uteliaisuuden ja varmistuksen prosessina. Lapsi voi palata kuvituksen äärelle niin monta kertaa ja 
niin pitkäksi aikaa kuin haluaa, ja lopulta kirjan sulkemalla voittaa pelottavan asian tai kadottaa sen 
näkyvistä, eli hallita sitä.

”Muistan kuitenkin pelotelleeni itseäni katselemalla kuvia myös yksin.”
(Kuvat 8 ja 9)
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4. Aineiston hankinta

Opinnäytteeni kuva-aineisto koostuu kymmenen aikuisen henkilön lapsuusmuistoihin liittyvistä 
kuvituksista. Aineiston kokoamiseksi lähetin sähköpostin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen opiskelijoille marraskuussa 2016 sekä uudelleen tammi-
kuussa 2017 (LIITE 1). Tämä tuntui luontevalta tavalta etsiä aineistoa, koska kuvataidekasvatuk-
sen opiskelijat ovat visuaalisesti suuntautuneita ihmisiä, ja heillä voidaan olettaa olevan runsaasti 
kuviin liittyviä muistoja. Sain vastauksia yhteensä seitsemältä opiskelijalta, joista osa oli minulle 
entuudestaan tuttuja, osa tuntemattomia. Näiden vastausten lisäksi aineiston kokoamiseen osal-
listui kolme muuta henkilöä, joiden kanssa olin keskustellut opinnäytteeni aiheesta, ja he olivat 
kertoneet tutkielmani aihetta vastaavista kuvallisista muistoista. Lähetin heille saman aineistoha-
kukirjeen kuin muillekin, jotta kysymyksenasettelu olisi kaikille sama. Tutkielman toteutuksen tai 
luotettavuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, ovatko aineiston kokoamiseen osallistuneet henki-
löt minulle henkilökohtaisesti tuttuja vai eivät.

Sähköpostiviestissäni pyysin osallistujia kertomaan muutamalla lauseella kokemuksestaan pelot-
tavan kuvan äärellä: Mikä kuvassa tuntui pelottavalta? Minkä ikäisenä ja millaisessa tilanteessa 
katselit kuvaa/kirjaa? Lisäksi tiedustelin osallistujien ikää ja sukupuolta. Näillä kysymyksillä toi-
voin saavani katsojalta vihjeitä siitä, mitkä asiat kuvituksessa jäivät mieleen ja mitä katsoja muisti 
pelänneensä, koska pelonaiheuttajan ei voi olettaa olevan kenen tahansa suoraan nähtävissä. Oma 
oletukseni saattaisi olla hyvin erilainen kuin katsojan todellisuudessa kokema pelko. Ikää tiedus-
telemalla halusin hahmottaa ajanjakson, johon aineiston lastenkirjat asettuvat, koska julkaistavat 
lastenkirjat kertovat aina jotakin ajastaan, ja monet kirjat voivat muodostua sukupolvikokemuk-

siksi. Vastaajien sukupuolella ei sinänsä ole merkitystä tutkielman kannalta, mutta tiedustelin sitä 
voidakseni tehdä havaintoja siitä liittyykö sukupuoli jollakin tavalla pelottavaan lastenkirjan kat-
selukokemukseen. Aineiston kokoamiseen osallistui yhdeksän naista ja yksi mies. Iältään he olivat 
24-42 –vuotiaita, kolme henkilöä ei kertonut ikäänsä. Oman kolutusohjelmani opiskelijoista kaikki 
vastaajat olivat naisia. Tähän voi vaikuttaa se, että koulutusohjelmassamme on enemmän nais- 
kuin miesopiskelijoita. Kaikki, jotka kertoivat katselukokemuksestaan, kertoivat katselleensa kirjaa 
alle kouluikäisenä, useimmat sekä aikuisen kanssa että yksin. Osallistujien henkilöllisyys ei tule 
esille missään tutkielman vaiheessa.

Kaksi aineiston kokoamiseen osallistuneista henkilöistä kertoi yhdestä kuvasta, kuusi henkilöä ker-
toi useammasta kuvasta tai kirjasta, ja kaksi kokonaisesta kirjasta mitään tiettyä yksittäistä kuvaa 
valitsematta. Pyysin aineistonhakukirjeessäni vastaajia lähettämään kuvan kuvituksesta tai linkin 
kirjaan, tai mikäli kirja ei ollut vastaajan saatavilla, tarjouduin etsimään kyseisen kirjan käsiini. 
Osa vastaajista lähetti kuvan vastauksen mukana, osa kertoi kirjan nimen ja kuvaili sanallisesti 
tarkoittamaansa kuvaa. Löysin kaikki aineistoon kuuluvat kirjat Helsingin kaupunginkirjaston toi-
mipisteistä. Jotkut olivat saatavilla vain Pasilan kirjavarastosta. Skannasin mainitut kuvitukset, ja 
ne kuvat, joista en ollut täysin varma oliko kyseessä oikea kuva, lähetin sähköpostitse vastaajalle ja 
varmistin, että kirja ja kuvitus olivat oikeat. Heiltä, jotka kertoivat kokonaisesta kirjasta, pyysin va-
litsemaan kirjan kuvista yhden tai useamman, jotka voisin nostaa esimerkkikuviksi, koska muuten 
olisin tehnyt valinnan itse satunnaisesti.
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Aineiston kuvat ja tekstit

Vastaajia 10

Yksittäisiä kuvia 19

Kokonaisia kirjoja 5

Kirjoja yhteensä 16

Kuva-aineisto koostuu siis 19:stä yksittäisestä kuvasta sekä viidestä kokonaisuutena mainitusta kir-
jasta. Aineistossa on kuvia yhteensä 16:sta kirjasta. Osa aineiston kirjoista voidaan luokitella kuva-
kirjoiksi ja osa kuvitetuiksi kirjoiksi. Kaikki kirjat ovat kuitenkin lastenkirjoja. Muutamat henkilöt 
mainitsivat vastauksissaan myös kuvituksia, jotka eivät olleet peräisin lapsille suunnatuista kirjois-
ta. Nämä kuvat jätin aineiston ulkopuolelle niin kiinnostavia kuin ne olivatkin, koska aiheeni on 
rajattu koskemaan juuri lastenkirjallisuutta. Kahdessa tapauksessa kaksi eri henkilöä kertoi tarkal-
leen samasta kuvasta. Neljä henkilöä kertoi saman kirjan useammasta kuin yhdestä kuvasta. Yksi 
henkilöistä kertoi kahdesta kirjasta yleisesti, Suuri tonttukirja ja Tonttujen kutsu, ja koska toinen 
näistä kirjoista on ensimmäisen jatko-osa ja sisällöltään hyvin samankaltainen, niputin aineistos-
sani nämä kaksi kirjaa yhdeksi.

Kaikki aineiston kuvat ovat kuvituksia kirjoitettuun tekstiin. Osa vastaajista kertoi pitäneensä ku-
vituksen lisäksi itse tarinaa pelottavana, ja monien kuvien kohdalla kirjan tarina paljastaa, mistä 
kuvassa on kyse. En kuitenkaan lähde analysoimaan kirjojen tekstejä sen tarkemmin, vaan keskityn 
itse kuvien tarkasteluun. Teksti, jota kuva kuvittaa, antaa kuvalle viitekehyksen ja tarjoaa tietoa sii-
tä, mitä kuva esittää ja mitä siinä tapahtuu. Teksti toimii siis yhtenä työkaluna kuvien tarkastelussa.

Osallistujien kertomukset kuvamuistojen osalta vaihtelivat paljon. Jotkut kertoivat kokemuksistaan 
pitkästi ja yksityiskohtaisesti, jotkut mainitsivat vain kirjan nimen sekä kuvan. Koska tutkielmani 
käsittelee nimenomaan kuvituksia, en ole jättänyt kuvia pois sillä perusteella, että taustatietoa on 
vähän. Aineiston kokoamisessa tärkeintä oli löytää kuvia. Aineiston tarkastelussa tulen ensin käy-
mään kuvat läpi sanallisten kertomusten perusteella, eli tarkastelen kuvien katsomiskokemusta. 
Tämän jälkeen tarkastelen kaikkia kuvia, myös niitä joiden katsomisesta sanallinen kuvaus puut-
tuu, eli tarkastelen kuvia pelkkinä kuvina ja kuvajoukkona.

Aineistoon osallistuneiden kertomukset perustuvat muistoihin. Henkilöt siis kertoivat kokemuk-
sistaan sellaisina kuin he ne sillä hetkellä muistivat. Osallistujat kuvailivat pelkonsa syitä nyt aikui-
sena käytettävissä olevalla sanastolla, eli se on muistelua ja aikuisena jälkeenpäin tehtyä tulkintaa.
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”Kirja oli saksaksi, joten ensimmäinen kosketus 
tarinaan oli kuvien kautta [...].”
(Kuva 5)

5. Kuvien lukeminen

Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus pyrkii määrällisen tut-
kimuksen täsmällisyyden sijasta kokonaisvaltaisuuteen. Laadullisessa kuvantutkimuksessa tutki-
muskohde tulee aina nähdä osana merkityksellistä kokonaisuutta, jonka sisällä se saa mielensä ja 
merkityksensä. (Seppä 2012, 24.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään yleensä tuottamaan tietoa 
yhdistämällä tutkijan subjektiiviset kokemukset laajempaan kulttuuriseen tietouteen. Tällöin ote-
taan huomioon tutkijan oma elämänhistoria ja ymmärryshorisontti, sillä niillä on merkittävä osa 
tiedon tuottamisessa. (mt. 2012, 26.) 

Sosiaalimaantieteen ja visuaalisen kulttuurin tutkija Gillian Rosen (2012) mukaan kuvia ei voi pel-
kistää vain kontekstiinsa, vaan niillä on myös itsenäinen vaikutuksensa. Kulttuuriset käytännöt, 
joissa kuvia luodaan ja kierrätetään, sekä perustuvat että tuottavat sosiaalisia sisään- ja ulossulke-
misia, ja kriittisen tarkastelun täytyy käsitellä näitä käytäntöjä sekä niiden merkityksiä ja vaiku-
tuksia. Kuvien tarkastelijan tulee olla tietoinen omista taustatekijöistään kuvien katsojana, koska 
näkemisen tavat ovat historiallisesti, maantieteellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti spesifejä eli 
tietynlaisia. (Rose 2012, 22-23.) Olen itse syntynyt vuona 1987, ja suuri osa aineistooni kuuluvis-
ta katselukokemuksista on tapahtunut 1990-luvun alussa. Kuten aineistosta voidaan myöhemmin 
päätellä, jotkin näistä kirjoista ovat olleet sukupolvikokemuksia. Tulkintoihini vaikuttaa epäile-
mättä myös se, että jaan osallistujien kanssa pitkälti saman kulttuuripiirin ja olen sosiaalistunut 
heidän kanssaan samanlaisiin pelottavien asioiden ja kauhun esittämisen tapoihin ja kulttuurisiin 
ilmauksiin. Katsoessani aineiston kuvia katselen siis oman lapsuuteni ajan kuvia, ja koen ne var-
masti hyvin eri tavalla kuin kokisin esimerkiksi nyt vuonna 2019 tehdyt kuvat. Aineiston kirjat ovat 
fyysisesti vanhoja ja tyylillisesti kuvitukset puhuvat lapselle minussa.
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Rose (2012) avaa kuvan katsomiseen liittyviä tekijöitä. Rosen mukaan kuvan sommitelmallisuus/
asetelmallisuus (compositionality) vaikuttaa siihen, miten vastaanottaja katsoo kuvaa, mikä on niin 
sanottu lukuohje kuvalle. Miten asiat ovat kuvassa? Mikä tulkitaan tärkeäksi? Keneen kuvassa sa-
maistuu? Myös teknologia vaikuttaa vastaanottoon: missä muodossa kuva on ja missä ja millaisessa 
tilanteessa sitä katsotaan. On eri asia vastaanottaa kuvaa galleriassa kuin kotona tietokoneen näytöl-
tä. Myös sosiaaliset näkökulmat vaikuttavat: millaisessa sosiaalisessa kehyksessä kuva vastaanote-
taan, kuka sen esittää ja kenelle. On myös olennaista kuka (sukupuoli, etnisyys ym. eli sosiaalinen 
ja kulttuurinen identiteetti) kuvaa vastaanottaa ja missä historiallisessa ajassa. On myös erilaisia 
sosiaalisia ryhmiä, jotka tyypillisesti katsovat tietynlaisia kuvia: esimerkiksi taidegalleriassa käy-
minen ja taiteen katsominen on hyvin keskiluokkainen tapa, ja katsojan täytyy olla omaksunut 
taiteen arvostus, ennen kuin hän on kiinnostunut taiteen katsomisesta. (Rose 2012, 38-46.) Aineis-
tossani kuvattu kuvan vastaanottamisen/katselun sosiaalinen tilanne on usein hoivaava: vanhempi 
on lukenut kirjaa lapselleen. Kirjan kohdalla vastaanottaja on saattanut hyvinkin tietää ja tuntea 
kuvan entuudestaan, koska lapsilla on tapana haluta katsoa ja lukea suosimiaan kirjoja uudelleen ja 
uudelleen. Lukuohje kuvalle tulee usein tarinasta ja lapsen voi olettaa samaistuvan henkilöön, josta 
tarina kertoo, vaikka näin ei tietenkään voida aina olettaa olevan. Asetelmallisesti vastaanotto on 
tapahtunut melko arkisissa tilanteissa useimmiten kotona. Lukuhetkenä kirjan lukeminen on usein 
hidas ja intiimi verrattuna vaikkapa kännykän selailuun bussissa.

Lastenkirja on oma formaattinsa, kuvat on tehty kuvituskuviksi, painettaviksi kirjan sisään ja niillä 
on tarinankerronnallinen funktio. Originaalin on harvoin tarkoitus olla kuva itsessään, toki tällai-
siakin kirjoja on, kuten Walter Moersin Hurja matka halki yön (2003), mutta ne ovat harvinaisia. 
Kirjojen tarkoitus on tavoittaa mahdollisimman monta lukijaa. Niitä on tarkoitus saada myydyksi. 
Sosiaalisesti suurin merkitys on sillä, että vanhemmat valitsevat kirjat, joita lapsilleen lukevat. Kir-
jojen tulee siis miellyttää aikuisia ainakin jollakin tasolla ennen kuin ne pääsevät lasten ulottuville. 
Vanhemman voi ohittaa tilanteessa, jossa lapsi itse valitsee kirjan hyllystä kirjastossa tai jonkun 
kotona.

Kuvan vastaanottamiseen liittyvän tutkimuksen näkökulmat painottavat usein tekijän intentiota 
eli tarkoitusperää tai kuvan tuottamiseen liittyviä omiaisuuksia, visuaalista kontekstia tai vastaan-
ottajaa. Vastaanottajaa painottavassa näkökulmassa keskeistä on, että vastaanottaja tuo katsomis-
tapahtumaan oman kokemusmaailmansa ja näkemisen tapansa ja antaa sille oman merkityksensä. 
(Rose 2012, 32.) Tutkielmani nivoutuu tähän näkökulmaan. Kuva-aineistosta voidaan perustellusti 
päätellä, että osa kuvista on tarkoitettu pelottavaksi, osaa taas ei. Tekijän intentio ei siis ole ollut 
ratkaisevan tärkeä, vaan katsomiskokemus on muodostunut katsojan omasta tulkinnasta. Kokijan 
kertomus avaa syitä, miksi kuvasta on muodostunut kokijalle merkityksellinen ja millaisia tunteita 
ja ajatuksia kuvaan liittyy.

Edellisissä luvuissa mainitsemani teoriat ja tutkimukseen perehtyminen ovat auttaneet tarkenta-
maan mitä olen tutkimassa ja mihin analyysini kohdistuu. Alkuperäinen ajatukseni pelkkien kuvien 
analysoinnista ja lastenkirjallisuuteen liittyvien normien ympärillä käytävän puheen tarkastelusta 
on muuttunut prosessin aikana laajemmaksi kiinnostukseksi pelottavan kuvan katsomiskokemusta 
kohtaan juuri katsojan näkökulmasta. Mistä oikeastaan on kysymys, kun lapsi katsoo lastenkirjan 
kuvaa ja pelkää? Millaisesta ilmiöstä puhumme, kun puhumme pelottavasta lastenkirjan kuvituk-

sesta?

5.1 Analyysin menetelmät

Tarkastelen aineistoa sekä avoimesti että ennalta suunniteltujen kysymysten kautta. En käytä tar-
kastelussani mitään tiettyä kuva-analyysin menetelmää, vaan olen poiminut työkaluja tarkasteluu-
ni sisällönanalyysistä, semiotiikasta sekä psykoanalyysistä. Sisällönanalyysiä käytän teemojen ja 
yhtäläisyyksien löytämiseksi kuva-aineistosta. Semiotiikaa sovellan kuvien ja niistä tehtyjen tul-
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kintojen, eli kuvien ilmisisällön ja niiden herättämien mielikuvien tarkastelussa. Psykoanalyyttistä 
kuvantulkintaa käytän pelontunteen syiden jäljittämisessä. Avaan näitä kuva-analyysin menetel-
miä tässä luvussa lyhyesti. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa perehdyin aineistoon tarkastelemalla jokaista kuvaa yksittäin 
ja poimimalla katsojien kertomuksista pelottaviksi nimetyt asiat. Tämän sanallisen, yksityiskohtai-
sen ja kuvailevan tarkastelun jätän kuitenkin tutkielman ulkopuolelle, koska se tekisi työstä koh-
tuuttoman pitkän. Yksittäisten kuvien ja katsojien kertomusten tarkastelun jälkeen muodostin ku-
vista taitto-ohjelmalla joukkoja teemoittain kerrottujen pelonaiheuttajien perusteella. Nämä joukot 
sisälsivät vain ne kuvat, joiden aiheuttaman pelon syistä oli tiedossa katsojan sanallinen kertomus. 
Tämän jälkeen otin mukaan tarkasteluun kaikki aineiston kuvat, myös ne, joiden osalta sanallinen 
kuvaus puuttui tai se oli vähäistä. Muodostin uusia kuvajoukkoja, ja katsoessani kuvia uudelleen 
ja uudelleen ne alkoivat ehdottaa tiettyjä teemoja. Myös näiden kuvajoukkojen esittäminen tekisi 
tutkielmasta kohtuuttoman pitkän, joten tulen avaamaan teemat sanallisesti. Avaan aineistoa siis 
teemojen ja yhtäläisyyksien kautta, ja pohdin näiden löydösten merkitystä. Yksittäisiä kuvia nostan 
tarkasteluun, kun teeman käsittely sitä vaatii.

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää suurien kuvajoukkojen tutkimiseen, ja se soveltuu erityisesti 
massamedian ja sosiaalisen median kuvamassojen tarkasteluun. Sen tavoitteena on löytää ja paljas-
taa kaavoja ja polkuja kuvajoukoista, jotka nopealla, tavanomaisella katselulla jäävät huomaamatta. 
Sisällönanalyysi on juuriltaan määrällinen tutkimusmetodi, mutta se ei sulje pois laadullisen tar-
kastelun mahdollisuutta. Sisällönanalyysi voikin yhdistää sekä määrällistä että laadullista tutki-
musta. Sisällönanalyysissä kaikkien tutkittavien kuvien tulee olla relevantteja tutkimuskysymyksen 
kannalta. (Rose 2012, 85-90.) Oma tutkimusmenetelmäni poikkeaa sisällönanalyysistä siten, että 

tavoitteenani ei ole luoda väittämää siitä millaisia kuvia lapset pelkäävät, vaan poimia suppeahko 
otos, jonka avulla voin vastata tutkimuskysymykseen, vaikken voikaan tehdä kattavia yleistyksiä.

Sisällönanalyysissä kuviin liitetään koodeja tai kategorioita. Kategoriat voivat olla joko kuvailevia 
tai tulkitsevia. Kategorioiden muotoileminen aloitetaan tutkimuskysymyksestä: mitä kategorioita 
se ehdottaa tai vaatii? Uusia kategorioita voi syntyä tarkastelun edetessä, kun tutusta aineistosta 
huomataan toistuvia asioita. (Rose 2012, 92-93.) Tätä työkalua sovellan omassa kuvien tarkastelus-
sani. Lähden liikkeelle avoimesta kysymyksestä: ”Millaisia lastenkirjojen kuvituksia aikuiset muis-
tavat pelänneensä lapsena?” Aloitan tarkastelun siitä millaisia nämä kuvat ovat, mitä katsojat ovat 
katsomiskokemuksestaan kertoneet ja jatkan kohti sitä, mitä kuvat ja sanalliset kuvaukset minulle 
ehdottavat. Menetelmäni ei pyri sisällönanalyysin tyhjentävyyteen. Sisällönanalyysissä koodaus-
prosessin tulee olla toistettavissa niin, että eri tutkijat eri aikoina saisivat samoilla kategorioilla sa-
man tuloksen samasta aineistosta. (Rose 2012, 96). Tavoittelen havaintoja, jotka ovat kenen tahansa 
tehtävissä, mutta tutkielmani luonne on kuvaileva ja havaintoni subjektiivisia.

Semiotiikka

Semiotiikkaa voidaan kutsua merkkiopiksi, ja merkki on sen tärkein työkalu. Inhimillinen kult-
tuuri perustuu merkeille. Semiotiikka tarkastelee sitä kuinka ihmiset ymmärtävät näitä merkkejä, 
ja kuinka kuvien merkitykset muodostuvat merkkien kautta. Semiotiikka liittyy vahvasti ideolo-
gioiden paljastamiseen. Semiotiikassa ajatellaan, että ideologiaa ovat ne representaatiot eli todel-
lisuuden esittämisen tavat, jotka heijastavat vallan intressejä. Se ottaa siis huomioon merkitysten 
sosiaaliset vaikutukset. Semiotiikkaa on sovellettu erityisesti mainoskuvien tutkimuksessa, mutta 
se soveltuu minkä tahansa kuvamateriaalin tarkasteluun. (Rose 2012, 106-108.) Kuvat eivät vain 
heijasta todellisuutta vaan myös luovat ja ylläpitävät sitä. (Palin 1998). 
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Semiotiikan mukaan kaikki kulttuurin tuotteet ovat subjektien välisiä. Katsojalla, kuten tekijällä-
kin, on keskeinen rooli merkityksen muodostumisessa. Mitään neutraalia katsetta ei ole, vaan kat-
somiseen itsessään sisältyy aina jonkinlainen tulkinta. Merkitys syntyy vasta kun kuvaa katsotaan, 
merkitys ei muodostu vain kuvasta itsestään. Semiotiikassa kuvissa ei katsota olevan valmiiksi is-
tutettuja merkityksiä, vaan merkitykset muodostuvat aina kuvan ja katsojan vuorovaikutuksessa. 
Semiotiikassa taiteilijan intentio nähdään yhtenä mahdollisena tulkintatapana, mutta tekijällä ei 
ole etuoikeutta teoksen merkityksen muodostamisessa. (Palin 1998.) Semiotiikan näkökulmasta 
kiinnostavaa on , mitkä asiat tulkittiin kuva-aineistossa pelottaviksi, ja miten pelottaviksi koetut 
hahmot tai asiat on kuvissa esitetty. Tarkastelemalla tekstejä, joita kuvat kuvittavat, voidaan päästä 
kuvien motiivin äärelle. Onko kuvitettu tilanne pelottava ja onko kuvittaja mahdollisesti tarkoitta-
nut kuvan pelottavaksi, ja jos näin on, millaisilla representaatioilla pelottava on esitetty?

Semiotiikan keskeisiä käsitteitä ovat denotaatio ja konnotaatio. Näitä käsitteitä avaa muun muassa 
Janne Seppänen teoksessaan Katseen voima - Kohti visuaalista lukutaitoa (2001). Seppäsen mukaan 
kuvan denotaatiolla tarkoitetaan kuvan ilmisisältöä eli sen ilmeisiä merkityksiä. Esimerkiksi kuvas-
sa oleva jänis tunnistetaan jänikseksi, eikä tunnistus sisällä kulttuurisia merkityksiä. Konnotaatio 
viittaa vuorovaikutukseen, joka tapahtuu katsomistilanteessa, ja johon vaikuttavat katsojan mielen-
sisäiset tapahtumat sekä kulttuuriset arvot. Jänis on myös ilmeisen olemuksensa lisäksi pehmeä ja 
söpö. Konnotaatio viittaa ilmeisen merkityksen ylijäämään. (Seppänen 2001, 182.)

Kuva-aineistoa tarkastellessani omat konnotaationi vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten kuvia 
luen. Esittämäni tulkinnat perustuvat näihin konnotaatioihini. Joku muu voisi tehdä aineistosta 
hyvinkin toisenlaisia tulkintoja. Denotaatio ja konnotaatio liittyvät myös pyrkimykseeni jäljittää 
pelon sijaintia katsomiskokemuksessa: onko pelottavuus lähtöisin kuvasta itsestään vai muodos-
tuuko pelko pikemminkin katsojan mielessä? Semioottisin termein voitaisiin siis kysyä, sijaitseeko 
pelko denotaatiossa vai konnotaatiossa. En kuitenkaan käytä näitä termejä aineiston tarkastelussa 
sen tarkemmin.

Psykoanalyyttinen kuvan tulkinta

Psykoanalyysi sisältää laajan joukon teorioita, jotka käsittelevät ihmisen subjektiivisuutta, seksu-
aalisuutta ja alitajuntaa. Visuaalisuus on olennainen osa psykoanalyysiä. Psykoanalyysin kehittäjän 
Sigmund Freudin (1856-1939) mukaan scopophilia1, eli katsomisesta nauttiminen, on yksi näköky-
kyisinä syntyvien lasten perusvieteistä. Freudin ajatuksiin pohjaten psykoanalyytikko Jacques La-
can (1901-1981) on todennut, että tietyt visuaalisuudet ja näkemisen hetket ovat keskeisiä seksuaali-
suuden ja subjektiivisuuden kehittymisessä. Lacanin kirjoitukset ovatkin muodostuneet keskeisiksi 
joissakin visuaalisen kulttuurin tarkastelutavoissa. (Rose 2012, 147.)

Kun psykoanalyysiä käytetään visuaalisen kulttuurin tarkasteluun, sen tavoitteena ei ole analysoida 
kuvan tuottajan persoonallisuutta vaan tulkita visuaalisten kuvien eri puolia ja erityisesti niiden 
vaikutusta vastaanottajaan. Psykoanalyysiä on sovellettu erityisesti elokuvien tarkastelussa, mutta 
sitä voidaan käyttää myös muiden visuaalisten kuvien tutkimuksessa. (Rose 2012, 148-149.) Yksi 
tunnetuimmista, erityisesti Alfred Hitchcockin elokuvia psykoanalyysin näkökulmasta tarkastellut 
tutkija on filosofi ja sosiologi Slavoj Žižek (ks. Žižek 2009).

Psykoanalyysin keskeisiä käsitteitä ovat subjektiivisuus, tiedostamaton ja seksuaalisuus. Subjektii-
visina olentoina me ihmiset olemme monimutkaisia ja kompleksisia. Tapamme ymmärtää maail-
maa on usein irrationaalinen. Me uneksimme, fantasioimme ja tunnemme äärimmäisiä tunteita 
kuten nautintoa ja vastenmielisyyttä.  Psykoanalyysi keskittyykin usein visuaalisuuden kohdalla 

1 Visuaalinen nautinto liittyy psykoanalyysissä keskeisiin kehitysvaiheisiin: kastraatiopelkoon sekä peili-vaihee-
seen. Kastraatiopelossa (poika)lapsi näkee äidin falloksen puuttumisen, ja tytöistä ja naisista muodostuu objekteja, 
joilta puuttuu fallos. Peili-vaiheessa lapsi muodostaa käsityksen omasta erillisyydestään. Lapsi näkee oman heijas-
tuksensa ja käsittää, että tuossa kuvassa on hän, ja samalla hän ei kuitenkaan ole kuvajaisensa vaan kuvasta erillinen. 
Peili-vaihe sisältää sekä samaistumisen kuvaan että vieraantumisen kuvasta. (Rose 2012, 156-161.) Näkemisellä ja 
nähdyllä on siis suuri merkitys ihmisen subjektiivisuuden muodostumisen kannalta.



52 53

kuvien aiheuttamiin emotionaalisiin tiloihin. Yksi psykoanalyysin keskeisistä ajatuksista on, että 
osa kuvien aiheuttamista tunnereaktioista on tiedostamattomia ja peräisin ihmisen alitajunnas-
ta. Alitajunta muodostuu, kun lapsi syntyy maailmaan ja alkaa välittömästi omaksua ympäröivän 
kulttuurin normeja ja arvoja. Lapsen on tukahdutettava kulttuuriin sopimattomat vaistot ja vietit, 
ja tämä tukahduttaminen muodostaa alitajunnan. Freudin mukaan raja tiedostetun ja tiedosta-
mattoman välillä vuotaa hetkittäin, ja vuoto ilmenee eleissä, kielellisissä lipsahduksissa, unissa ja 
niin edelleen. Psykoanalyysin näkökulmasta näkeminen on rajoiltaan epäselvä kokemus, ja se on 
kiinnostunut nähdyn tulkitsemiseen liittyvistä sokeista pisteistä, hämmennyksestä sekä virheistä. 
(Rose 2012, 151-152.) Pelottaviksi koettujen kuvien näkökulmasta kiinnostavaa on, onko kuvan tul-
kinnassa tapahtunut ”virhe” suhteessa tekstiin, eli onko pelon kokemus syntynyt yksistään kuvasta 
kun tarinan hetki on vaaraton. Kalastaja Abdallahin kohdalla kuvan tilanteessa ei ollut mitään 
uhkaavaa, en pelännyt kenenkään tarinan henkilön puolesta. Pelko syntyi jostakin muusta. Kuva 
itsessään osui minuun ja pelotti minua.

Koska näen katsomiskokemuksessa syntyvän pelon kumpuavan tiedostavan mielen ulottuvilla ole-
van (eli kaiken selkeästi tunnistettavissa ja analysoitavissa olevan) lisäksi tiedostamattomasta ja 
syvältä katsojan mielen kerroksista, on psykoanalyyttinen lähestymistapa tarpeellista ottaa mu-
kaan tämän tutkielman kuva-aineiston tarkastellussa. Ja koska lapsen mielen voidaan olettaa ole-
van vähemmän tiedostava kuin aikuisen, voidaan lapsen katsomiskokemuksen olettaa sisältävän 
enemmän tiedostamatonta ja rajoiltaan epäselvää materiaalia.

5.2 Kuvittaja kuvien lukijana

Koska toimin itse kuvittajan ammatissa, se vaikuttaa väistämättä tapaani katsoa toisten kuvittajien 
töitä. Tämä vaikutus on minulle vielä rajoiltaan epäselvä, mutta uskon sen ohjaavan ajatuksiani ku-

vittajien tekemien ratkaisujen suuntaan. Kuvituskuvaa katsoessani alan tehdä huomioita siitä, mitä 
asioita kuvittaja on päättänyt kuvittaa ja miten hän on sen päättänyt tehdä. Minkä kohdan tekstistä 
kuvittaja on valinnut kuvitettavaksi? Millaisina olentoina hän esittää erilaiset henkilöt tai hahmot? 
Kenen näkökulma kuvaan on valittu? Millaisia tunteita kuvittaja pyrkii katsojassa herättämään? 
Tekstiä kuvitettaessa vaihtoehtoja on loputtomasti. Tehdessäni itse kuvituksia olen tuskallisen tie-
toinen tästä loputtomuudesta. Tutkielman kuva-aineistoa tarkastellessani nämä kysymykset ovat 
läsnä, mutta pyrin kiinnittämään niihin melko vähän huomiota, koska tavoitteenani ei ole tutkia 
kuvittajien työtä tai heidän tekemiään valintoja. Otan kuitenkin huomioon, että jokainen kuva on 
kuvittajan tuotos, ja jokaisella kuvittajalla on kuvaa tehdessään ollut omat pyrkimyksensä. Tämän 
pyrkimyksen tarkastelu tulee esiin niissä kohdissa, joissa pohdin, onko kuva tekijän näkökulmasta 
tarkoitettu pelottavaksi.



6 .  Kuva-aineisto

Tässä luvussa esittelen tutkielmani kuva-aineiston. Esitän kuvat yksittäisinä (lukuun ot-

tamatta kokonaisia pelättyjä kirjoja, joista esitän useamman kuvan samalla sivulla), kos-

ka pelkokokemus on syntynyt juuri näiden yksittäisten kuvien äärellä, ja haluan että tut-

kielman lukija voi katsella kuvia mahdollisimman samankaltaisella tavalla. Sain kaikki 

aineistoon kuuluvat kirjat käyttööni Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteistä. Kaikki 

kuva-aineistossa esitettävät kuvat ovat tekemiäni skannauksia näistä kirjoista ja esitän ne 

kuvasitaatteina tutkimustarkoituksessa.
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Kuva 1. Laura Soinne: Satuja. Kuvittanut Maija-Kaarina Nenonen. 1976. Kuva 2. Laura Soinne: Satuja. Kuvittanut Maija-Kaarina Nenonen. 1976.
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Kuva 3. Astrid Lindgren:  Melukylän joulu. Kuvittanut Ilon Wikland. 1989. Kuva 4. Seppo Järvinen: Taikalipas. Kuvittanut Anne Peränen & Eki Laakkonen. 1988.
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Kuva 5. Heinrich Hoffmann: Jörö-Jukka – Eli iloisia juttuja ja hullunkurisia kuvia. 1922 Kuva 6. Heinrich Hoffmann: Jörö-Jukka – Eli iloisia juttuja ja hullunkurisia kuvia. 1922
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Kuva 7. Antoine De Saint-Exupery: Pikku-Prinssi. 1944, painettu 2001. Kuva 8. Will Huygen & Rien Poortvliet: Nukku-Matti – Suuri unitieto. 1988.
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Kuva 9. Will Huygen & Rien Poortvliet: Nukku-Matti – Suuri unitieto. 1988.
Kuva 10. Eric Maple, Eliot Humberstone & Lynn Myring: Noidan käsikirja. 

Kuvittanut Derrick Bown. 1983.
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Kuva 11. Elsa Beskow: Tonttulan lapset. 1973. Kuva 12. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974.
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Kuva 13. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974. Kuva 14. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974.
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Kuva 15. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974. Kuva 16. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974.
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Kuva 17. Björn Landström: Olipa kerran - Klassillisia satuja. 1974. Kuva 18. Astrid Lindgren:  Veljeni leijonamieli. Kuvittanut Ilon Wikland. 1973.
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Kuva 19. Ivar Arosenius: Kissamatka. 1975. Kuvat 20 A, B, C ja D. Tove Jansson: Outo vieras muumitalossa. Kuvittanut Per Olov Jansson. 1980.

A. B.

C. D.
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Kuvat 21 A, B ja C. Will Huygen & Rien Poortvliet: Suuri tonttukirja & Tonttujen kutsu. 1976 & 1987.

A.

B.

C.
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Kuvat 22. A, B ja C. Stefan Mählqvist: Tule minun yöhöni, tule minun uneeni. 1978.

A.

B.

C.
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Kuvat 23 A ja B. Christina Andersson: Tiikeri-Luukas. 1989.

A. B.
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”[...] palasin lapsena katsomaan kuvaa yhä uudestaan ja uudestaan.”
(Kuva 4)

7. Pelottavia kuvia

Kaikki ne aineiston kokoamiseen osallistuneet henkilöt, jotka kertoivat taustatietoja katselukoke-
muksestaan, olivat katselleet pelkäämäänsä kuvaa tai kirjaa jonkun tutun aikuisen, useimmiten 
vanhempiensa, kanssa. Moni kertoi lukeneensa tai katselleensa kirjaa myös yksin. Kaikki olivat 
olleet alle kouluikäisiä (yksi vastaajista lisäksi 9-10 -vuotias toisen kirjan kohdalla) ja katselemi-
nen/lukeminen oli tapahtunut joko omassa tai jonkun läheisen kodissa. Joillekin kirjaa oli luettu 
iltasatuna. 

Aloitin pelkokokemuksen jäljittämisen katsojien antamista vihjeistä eli siitä, mitä henkilöt kertoi-
vat pelänneensä kuvissa (ks. s. 39). Etsin katsojien kertomuksista sekä kuvista yhdistäviä tekijöitä. 
Löytämäni yhdistävät tekijät olen koonnut teemoiksi. Aloitan seuraavan analyysiluvun avaamalla 
näitä teemoja: pelottavat hahmot, neljä vaaratonta mutta pelottavaa hahmoa, kärsimykseen samais-
tuminen, uhkaavat tapahtumat, outous/epämääräisyys sekä yksinäisyys. Katselijoiden tarjoamien 
teemojen jälkeen tarkastelen kuvia joukkona ja otan mukaan myös ne kuvat, joiden katsomiskoke-
muksesta katsoja ei kertonut sanallisesti, ja pyrin löytämään niistä yhdistäviä tekijöitä. Nämä tee-
mat ovat: Das Unheimliche/the uncanny/kammottava, pahuus, jokin on läsnä, ihonväri, stereotypiat, 
unimaailma sekä väkivalta, kärsimys ja vammat. Laajennan myös joidenkin katsojien tarjoamien 
teemojen tarkastelua. Tarkastelen siis pelkokokemusta ensin katsojasta ja sitten kuvasta käsin.
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7.1 Pelot kertomusten perusteella

Pelottavat hahmot

Kahdentoista kuvan kohdalla katsoja kertoi kuvassa olevan hahmon tuntuneen pelottavalta. Pelot-
tavina tekijöinä mainittiin muun muassa hahmon tummuus, kasvojenilme tai yleisemmin kauhis-
tuttava ulkomuoto. Näistä kuvista viidessä (4, 11, 17, 18, 21) pelätyn hahmon voi tulkita olevan uh-
kaava kuvan tilanteessa, muissa kuvissa hahmo ei suoranaisesti tee mitään uhkaavaa, vaan katsoja 
tulkitsee hahmon uhkaavaksi joko tekstin tai visuaalisten tekijöiden pohjalta. Kiinnostavia ovat 
neljä hahmoa, joita ei tekstin eikä kuvan tapahtumien perusteella voi tulkita uhkaaviksi, ja jotka 
kuitenkin mainitaan pelottavina (kuvat 3, 13, 14, 15). Näihin neljään kuvaan palaan tuonnempana.

Pelätyistä hahmoista kolme oli ihmisiä, kolme eläimiä (käärme, sammakko ja kissa) ja kuusi jon-
kinlaisia mielikuvitusolentoja. Mielikuvitusolentoihin liittyy aina tietty arvaamattomuus: emme 
voi tietää millaisiin asioihin hahmo kykenee. Ihmisten ja eläinten kohdalla meillä on jonkinlainen 
käsitys niiden kyvyistä ja rajoista, mutta mielikuvitusolentojen kohdalla nämä rajat ovat epäselviä.  

Korhosen mukaan alle 6-vuotiaat eivät vielä ymmärrä täysin toden ja fantasian eroa. Noin 7-vuo-
tias lapsi alkaa ymmärtää todellisen ja keksityn välisen eron tv-ohjelmissa. Korhonen toteaa tämän 
olevan syy siihen, että alle kouluikäiset lapset pelkäävät erityisesti televisio-ohjelmien hahmojen 
ulkoasua eli sitä, mikä näyttää pelottavalta, sekä fantasiaan liittyviä sisältöjä, konkreettisia ilmiöitä 
ja audiovisuaalisia efektejä. Vanhemmat lapset taas pelkäävät realistisia sisältöjä eli sitä, mikä voisi 
tapahtua oikeasti, sekä hahmojen käyttäytymistä ja abstrakteja ilmiöitä. (Korhonen 2008 s. 50-52.) 
Kaikki aineiston henkilöt kertoivat lukeneensa ja katsoneensa kirjoja alle kouluikäisenä. Kun heillä 
ei vielä ole ollut täyttä kykyä ymmärtää todellisen ja fiktion välistä eroa, tuntuu mielikuvitusolen-
tojen pelkääminen loogiselta (ks. s. 24).

Neljä vaaratonta mutta pelottavaa hahmoa

Kiinnostavia ovat neljä hahmoa, joita ei tekstin eikä kuvan tapahtumien perusteella voi tulkita 
vaarallisiksi, ja jotka kuitenkin mainitaan pelottavina (kuvat 3, 13, 14, 15). Kuvissa on joulupukki, 
mökki, jonka sisältä näkyvät noidan silmät, mummo ja rumaksi kuvailtu tyttölapsi. Näiden kuvien 
kohdalla paljastuu katsojan omien mielikuvien vaikutus katsomiskokemukseen.  Joulupukin hah-
moa pelännyt kertoi: 

”Kuvan joulupukki tuntui ihmeellinen turkki päällä pelottavalta. Musta turkki näytti uh-
kaavalta eikä joulupukin kasvojakaan näkynyt. Lapset odottivat ikkunassa joulupukkia 
innoissaan ja ovelle oli kolkuttamassa hurja ja tumma hahmo.” 

Hän ei itse lapsena pitänyt joulupukista. Hänen voidaan tulkita samaistuvan kuvassa sisällä odotta-
viin lapsiin, jotka pian joutuvat kohtaamaan epämiellyttävän joulupukin, joka on vanhan perinteen 
mukaan muissa kuin punaisissa vaatteissa. Katsojan mielikuva on niin voimakas, että vaikka tarina 
antaa selkeän tiedon siitä, ettei tilanteessa ole mitään uhkaavaa, katsoja pelkää silti.

Kolmessa muussa kuvassa katsoja kertoi pelänneensä hahmon silmiä tai kasvojen ilmettä. Kuvassa, 
jossa on noidan mökki, henkilön läsnäolo paljastuu vain silmistä, muuta hahmoa ei näy. Katsoja 
tietää siis jonkun läsnäolon, ja tämä joku näkee tarinan protagonistin Ivanin, mutta Ivan ei näe 
häntä. Ivania ei esitetä kuvassa, vaan kuva voidaan tulkita Ivanin näkökulmaksi: katsoja näkee mitä 
Ivan näkee. Voidaan olettaa, että pelko syntyy havaitsemisen rajallisuudesta ja valta-asetelmasta, 
joka syntyy kun toinen näkee toisen ja toinen ei. Ivan on katsomisen kohteena, mutta hänen ei 
ole mahdollista nähdä. Visuaalisen kulttuurin tutkija Janne Seppänen tarkastelee katsetta filosofi 
Sartren (1943) kirjoitusten pohjalta teoksessaan Katseen voima - Kohti visuaalista lukutaitoa (2001). 
Seppäsen mukaan menetämme osan omasta vapaudestamme eli mahdollisuuksistamme, kun tu-
lemme tietoisiksi Toisen katseesta. Tulemme tietoisiksi omaa vapauttamme suuremmasta vapau-
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desta, meistä tulee Toisen katseen objekti ja samalla myös väline, jota Toinen voi mahdollisesti 
käyttää hyväkseen. (Seppänen 2001, 112.) Ivanin (sekä kirjan katsojan) näkemiseen liittyvä kontrol-
likyky on estynyt. Näissä kolmessa kuvassa protagonistia ei näy, vaan kuvan katsoja on protagonis-
tin asemassa toisin kuin joulupukki-kuvassa, jossa kuvan katsoja on ikään kuin sivullinen todistaja 
tilanteelle. Katsoja on siis kontaktissa kuvitetun hahmon kanssa. Katsoja on protagonistin asemassa 
ja kontaktissa pelottavaksi koetun hahmon kanssa ilman kontrollia tapahtumien kulkuun ja yhden 
kuvan osalta ilman kontrollia liittyen näkemiseen. Nämä kolme kuvaa ovat samasta satukirjasta, 
ne ovat saman vastaajan valintoja ja kaikissa on sama kuvittaja. Katsoja kertoi pelänneensä koko-
naisuudessaan koko kirjan kuvituksia, hän kuvaili niitä sanalla outo. Kirja on siis kokemuksena 
värittynyt pelottavaksi ja se on varmasti vaikuttanut siihen, millaisia tunteita jokainen yksittäinen 
kuva on herättänyt.

Kärsimykseen samaistuminen

Kolmen kuvan kohdalla katsoja mainitsi jonkun hahmon näyttävän kärsivältä (kuvat 8, 18, 21). 
Kuvassa 8 kärsijä on painajaisunta näkevä henkilö, kuvassa 18 lohikäärme-Katlaa katsovat lapset ja 
kuvassa 21 tonttu, jonka peikko on työntämässä mankeliin. Katsojan voidaan siis olettaa samaistu-
van kuvan hahmon kokemaan kärsimykseen. Toisen kärsimyksen näkeminen tuntuu ahdistavalta. 
Carrollin (1990) mukaan yksi tapa selittää kauhun (kauhuviihteen) vaikutusta ihmiseen on pro-
tagonistiin samaistuminen. Samaistuminen voi tapahtua monista syistä: pidämme hänestä, tun-
nistamme olosuhteet, joissa hän on, tunnemme sympatiaa, kiinnostusta, velvollisuutta tai muita 
tunteita häntä kohtaan, näemme tapahtumat hänen näkökulmastaan, jaamme samat arvot jne. 
Fiktio saa meidät jollakin tavalla kokemaan, että olemme protagonisti. (Carroll 1990 s. 89.) Palaan 
kärsimyksen teemaan tuonnempana.

Uhkaavat tapahtumat

Kymmenessä kuvassa katsoja mainitsi kuvan tilanteen tai tapahtuman pelottavaksi tai uhkaavaksi 
(kuvat 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 ja 21) . Näissä kuvissa ei välttämättä tapahdu mitään selkeästi uh-
kaavaa, mutta katsoja tulkitsi tilanteen uhkaavaksi tai hänen mielikuvituksensa jatkoi tapahtumia 
uhkaavaan suuntaan. Katsojat kuvailivat tilannetta niin, että kuvassa tapahtuu juuri nyt jollekulle 
jotakin pahaa, tai jotakin pahaa on tapahtumassa pian. Joidenkin kuvien kohdalla katsoja oli epä-
varma siitä, mitä kuvassa tai kuvissa tapahtuu. Outo vieras muumitalossa-kirja tuntui jännittävältä, 
koska tunkeilijaa ei näytetä (kuva 20). Kuvan 9 kohdalla katsoja tulkitsi tapahtuman pelottavaksi: 
”Kuvassa pelotti se, etten ymmärtänyt miten tajuton nainen voi tuolla tavalla leijua pystyasennossa. 
Ajattelin naisen olevan noiduttu tai kuollut. Minua ahdisti kuvassa myös se, etten tiennyt mihin 
nainen on kaatumassa. Ajattelin hänen putoavan kielekkeeltä mereen.” Tekstissä kuvan vieressä 
puhutaan unihiekasta, ja tämän kuvan kohdalla unissakävelyhiekasta. Kuvan voidaan siis tulkita 
kuvaavan unissakävelijää. Katsoja on kuitenkin tulkinnut, että kuvan naiselle on tapahtunut tai 
tapahtumassa jotakin vaarallista.

Tapahtumiin liittyvissä kuvissa katsoja pelkäsi jollekin kuvan henkilöistä aiheutuvaa vaaraa tai vaa-
ran uhkaa. Lisäksi yhden kuvan kohdalla katsoja kertoi kuvassa olevan pään näyttävän siltä, kuin se 
lähestyisi katsojaa pimeydestä ja aikoisi tehdä tälle jotakin pahaa. Katsomiskokemus on siis voinut 
tuntua myös siltä, että kuvan hahmo voi mahdollisesti loikata ulos kirjasta ja tehdä pahaa todelli-
sessa maailmassa.
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Outous/epämääräisyys

Seitsemän kuvan tai kirjan kohdalla katsoja mainitsi outouden tai epämääräisyyden (kuvat 3, 9, 13, 
17, 20, 22 ja 23). Kuvassa tai kirjassa oli jotain, mitä katsoja ei voinut ymmärtää, mikä tuntui olevan 
”väärin” tai jotain, joka tuntui epäloogiselta. 

”Kuvan joulupukki tuntui ihmeellinen turkki päällä pelottavalta.” (Kuva 3)

”Kuvassa pelotti se, etten ymmärtänyt miten tajuton nainen voi tuolla tavalla ”leijua” 
pystyasennossa.” (Kuva 9)

”Sisältä oviaukosta kurkistavat silmät olivat liian oudot.” (Kuva 13)

”Sadussa Peukalo-Liisa sammakko edusti outoa, ilkeää ja vaaraa.” (Kuva 17)

”[...muumitaloon saapunutta outoa ja salaperäistä ei näytetä kuvituksessa ennen kuin 
vasta kirjan lopussa. [...] Pienoismallimuumihahmot näyttävät myös todella erilaisilta 
verrattuina esim. tv-sarjan muumihahmoihin.” (Kuva 20)

”Miksi se kertoo väliin tuollaisen kauhean pelle-jutun, mikä saa pahalle mielelle, eikä se 
liity mihinkään? Ylivoimainen ykkönen on tietty tuo aukeaman kokoinen kuva. Sehän 
on ihan kuin se Hieronymus Boschin kuvaus helvetistä. Mikään yksittäinen elementti 
siinä ei varmaan silloin ahdistanut vaan se on vain kokonaisuutena niin painajaismainen 
ja jälleen kerran logiikkaa uhmaava.” (Kuva 22)

”Muistan ajatelleeni, että tämä kirja ei pelaa samoilla lainalaisuuksilla, kuin muut lasten 
kirjat. [...] Minua ahdisti myös Tiikeri Luukkaan matkalaukusta löytyneet epämääräi-
set asiat: kaulaliina, tikkari, junalippu, kaksi hernettä, kiiltokuva ja liitu. Hän aina keksi 

keinon, miten kukin asia tai esine auttoi heitä pakomatkallaan. Jotenkin se, että ne sat-
tumanvaraiset mihinkään liittymättömät pikkuesineet ratkaisivat koko seikkailun, sai 
minut ajattelemaan, että henkiinjääminen on pienestä kiinni.” (Kuva 23)

Outoudessaan pelottavista kuvista löytyy kaksi selkeää piirrettä: sattumanvaraisuus/epäloogisuus 
sekä tutun asian näyttäytyminen jollain tavalla vieraana. Näen epäloogisuuden liittyvän turval-
lisuuden tunteeseen ja sen puuttumiseen. Jos emme ymmärrä sääntöjä, joilla ympäristössämme 
toimitaan, emme pysty toimimaan tavoitteellisesti ja meidän on oltava jatkuvasti valppaana yllä-
tysten varalta. Mitä vain voi tapahtua, emmekä pysty ennakoimaan sitä. Tuttuuden ja vierauden 
samanaikaisesta epämukavuuden kokemuksesta - Das Unheimliche - on kirjoittanut Freud (1919). 
Palaan Freudin kuvaamaan kammotavuuden tunteeseen seuraavassa luvussa.

Yksinäisyys

Kahden kuvan kohdalla katsoja mainitsi hahmon yksinäisyyden (kuvat 12 ja 22). Kuvassa 12 pelot-
tavalta tuntui pimeyden ja outojen kasvien keskellä oleva yksinäinen tyttö (merenneito). Kirjassa 
Tule minun yöhöni, tule minun uneeni katsoja kertoi: 

”Ehkä tuon viimeisen kuvan tarkoitus on ollut että se lapsi on turvassa vanhempien 
luona mutta miusta siitä on aina lähtenyt sellaiset vibat, että se on tuon koettelemuksen 
jälkeen yksin ja alasti (sekä vertauskuvallisesti että kirjaimellisesti)”. 

Freudin (1919) mukaan myös hiljaisuus, yksinäisyys ja pimeä aiheuttavat kammottavuuden tunnet-
ta. Näiden kolmen ominaisuuden voidaan tulkita olevan katsojalle läsnä näissä kahdessa kuvassa. 



90 91

7.2 Koko kuva-aineiston tarkastelu

Das Unheimliche, the uncanny, kammottava

Psykoanalyytikko Sigmund Freud kirjoittaa käsitteestä Das Unheimliche, englanniksi the uncan-
ny, suomeksi usein kammottava tai epämukava, esseessään Das Unheimliche – Epämukavuuden 
elämyksestä (1919). Hänen mukaansa kammottava voidaan rajata pelottavan piiristä erilliseksi kä-
sitteekseen, vaikka se liittyy pelottavaan, ahdistavaan ja kauhistuttavaan. ”Kammotus on sellaista 
kauhua, joka juontuu ammoin tutusta, muinoin mukavasta”. Freud viittaa Ernst Jentschiin (1906), 
jonka mukaan epämiellyttävyyden kokemus syntyy erityisen helposti silloin, kun vallitsee älylli-
nen epävarmuus siitä onko kohde elävä vai eloton, ja jos eloton muistuttaa elävää hyvin läheisesti. 
Freudin mukaan lasten nuket liittyvät läheisesti tällaisiin tilanteisiin. Lapset eivät varhaisessa leik-
ki-iässä erottele elotonta ja elävää selkeästi, ja kohtelevat mielellään elottomia asioita kuin eläviä. 
(Freud 1919.) Tällaista epävarmuutta henkilön elävyydestä esiintyi kuvassa 9: ”Ajattelin naisen ole-
van noiduttu tai kuollut.”

Tutun asian näyttäytyminen vieraana tai outona tapahtui useiden kuvien kohdalla. Joulupukki ei 
ollutkaan punanuttuinen ja hymykasvoinen kuten yleensä, vaan hänellä oli yllään musta turkki 
eikä kasvoja näkynyt. Muumit näyttivät erilaisilta kuin tutussa piirrossarjassa. Tiikeri-Luukas ei 
toiminut samoilla säännöillä kuin muut lukijalle tutut lastenkirjat. Näissä tapauksissa kokemus on 
ollut jonkinlainen nyrjähdys totutusta. 

Freud pohtii voiko kammottavuuden tunne syntyä ahdistuksesta, joka on palaavaa torjuttua, eli 
ahdistuksen tunne ei synnykään vieraudesta vaan tuttuudesta, joka on torjuntaprosessin vaikutuk-
sesta muuttunut vieraaksi. Freud mainitsee Friedrich von Schellingin määritelmän, jonka mukaan 

”unheimlich on jotakin, minkä piti pysyä salassa, kätkettynä ja mikä on tullut ilmi”. (Freud 1919.)

Freudin mukaan pelottavasta kammottavaa voivat tehdä animismi eli käsitys siitä, että kaikilla 
olioilla (myös elottomilla luontokappaleilla) on sielu, magia ja taikuus, ajatusten kaikkivoipuus, 
suhtautuminen kuolemaan, tahaton toistuminen ja kastraatiokompleksi. Nämä eivät kuitenkaan 
yksinään riitä tekemään jostakin kammottavaa. Myös hiljaisuus, yksinäisyys ja pimeä aiheuttavat 
kammottavuuden tunnetta. (Freud 1919.) Lasten kohdalla yhdistyvät helposti monet näistä teki-
jöistä. Lapset kuvittelevat helposti elottomat esineet eläviksi ja voivat uskoa taikavoimien olemas-
saoloon. Aineiston henkilöistä muutamat kertoivat palanneensa pelottavien kirjojen ääreen yksin, 
ja pelottavien hahmojen kietoutuneen yhteen pimeän pelon kanssa. Kuvien pelottavia hahmoja 
nähtiin pimeydessä ja painajaisunissa.

Freud erottelee toisistaan koetun kammottavuuden ja kammottavuuden, jota vain kuvitellaan tai 
josta luetaan. Kokemusperäinen kammottavuus voidaan aina johtaa muinoin tutusta ja torjutusta. 
Sen ehdot ovat yksinkertaisemmat kuin kuvitellulla kammottavuudella. (Freud 1919.) Kuva-aineis-
ton kohdalla kysymys on yksinomaan kuvitellusta tai luetusta kammottavuudesta. 

Jos leikki-ikäisillä lapsilla ei vielä ole täyttä kykyä erottaa todellista ja kuviteltua, voidaan lapsilla 
ajatella olevan vielä voimakkaampi usko näihin mahdollisuuksiin. Lastenkirjassa tapahtuvia asioita 
ja olentoja voi siis mahdollisesti esiintyä myös todellisessa maailmassa. Freudin mukaan meissä on 
jäänteinä esi-isiemme käsityksiä ajatusten kaikkivoipuudesta, välittömästä toiveiden toteutumises-
ta, salaisista vahingoittavista voimista ja vainajien paluusta, ja näiden mahdollisuuden luomasta 
kammottavuudesta. Näihin mahdollisuuksiin emme enää usko, mutta uskomme ei ole aivan vank-
kumaton, vaan ”vanhat käsitykset piilevät meissä yhä ja vaanivat vahvistusta”. (Freud 1919.)

Freudin mukaan saduissa todellisuuspohja on hylätty eivätkä todellisuuden kanssa ristiriidassa ole-
vat mahdollisuudet herätä kammottavuuden tunnetta, koska arostelukyky ei joudu pohtimaan, 
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voiko taaksejäänyt epäuskottava asia sittenkin olla mahdollinen. (Freud 1919.) Tämä ei kuitenkaan 
päde, jos lapsi ei vielä ymmärrä todellisen ja kuvitteellisen välistä eroa. Tästä kiinnostava esimerkki 
on joulupukki. Joulupukki on lapselle sekä todellinen että kuvitteellinen. Hän ilmaantuu lasten elä-
mään joka vuosi, hän jopa vierailee joidenkin kodeissa. Joulupukki on samanaikaisesti satuhahmo, 
jolla on taianomaisia kykyjä, ja hyvinkin todellinen ihminen, jota voi päästä koskettamaan. Jou-
lupukin kuvaa pelännyt henkilö kertoi, ettei hän lapsena pitänyt joulupukista. Todellisen elämän 
epämiellyttävä kokemus joulupukista on voinut kietoutua kuvakirjan katselukokemukseen.

Pahuus

Baumanin mukaan pelko ja pahuus ovat siamilaiset kaksoset: toista ei voi kohdata ilman toista. Ne 
voivat olla yhden kokemuksen kaksi eri nimeä, joista toinen viittaa siihen mitä kuulemme ja näem-
me, ja toinen siihen mitä tunnemme. Pahuus osoittaa ulos- ja pelko sisäänpäin. Se mitä pelkääm-
me, on pahaa, ja sitä mikä on pahaa, me pelkäämme. (Bauman 2006, 54.) Monien aineistoni kuvien 
kohdalla katsojien pelko linkittyi ajatukseen pahuudesta. Joissakin tapauksissa teksti kertoi jonkin 
kuvan hahmon olevan paha, joissakin tilanteissa katsoja tulkitsi hahmon pahaksi kokemansa pelon 
perusteella. Monissa kuvissa katsoja tulkitsi jotakin pahaa tapahtuvan tai olevan tapahtumassa. Ku-
vassa 1 tarinan pahaksi kuvailema noita nukkuu. Mitään pahaa ei tapahdu, mutta pahuus on läsnä. 
Katsomme pahuutta tämän nukkuessa ja pelkäämme mitä voi tapahtua, jos noita herää ja näkee 
linnun eli tunkeilijan huoneessaan.

Taidekasvatuksen tutkijan Michael Parsonsin (1987) mukaan lapsilla on taipumus yhdistää esteet-
tinen kauneus moraaliseen hyvyyteen. (Parsons 1987, 46-47.) Eli lapsilla  voidaan ajatella olevan 
myös taipumus yhdistää esteettinen rumuus moraaliseen pahuuteen. Esteettisen rumuuden näkö-
kulmasta kiinnostava on kuva 15. Kuva esittää rumaksi kuvailtua tyttölasta. Kuvan katsoja kertoi 
pelänneensä tytön kasvojen ilmettä. Teksti kertoo: ”Ensiksi syntyi tyttö jolla oli kauha kädessä ja 

joka ratsasti pukilla.” Häntä kuvaillaan rumaksi tekstissä useita kertoja, ja hän on vastinpari kau-
niille sisarelleen. Hänestä kasvaa rohkea ja toimelias tyttö, joka tarinan lopussa muuttuu kauniiksi: 
”Hän oli niin kaunis, ettei niin kaunista neitoa luullut maailmassa olevankaan”. Vaikka tyttö on 
tarinan protagonisti ja niin sanotusti hyvä, on hänen kuvansa silti pelottanut katsojaa. Pelolla on 
kenties juurensa kammottavuuden tunteessa, joka on syntynyt, kun tyttö on kuvattu täysin muilla 
kuin tyttömäisiksi mielletyillä piirteillä. Katsoja joutuu ristiriitaan. Tytön piirteet ovat maskuliini-
set ja hän muistuttaa pikemmin vanhusta kuin lasta. Näillä keinoilla kuvittaja on kuvittanut rumaa, 
ja tämä merkillisen näköinen tyttö on saanut katsojan pelkäämään kasvojenilmeellään. Tyttö myös 
ratsastaa pukilla, mikä muodostaa mielleyhtymiä raamatullisiin viittauksiin saatanallisuudesta. 
Tuon näköinen pieni tyttö ei ole normaali. Hän on viallinen ja vieras. Hänessä on jotakin outoa. 
Hänessä on jotakin pahaa.

Törmäsin lapsen ajatukseen ikävien tunteiden ja pahuuden yhteydestä tehdessäni kasvatustieteen 
kandidaatin pro-seminaari -työtäni vuonna 2010. Pyysin 2.-luokan oppilaita piirtämään kuvan ai-
heesta ”Hyvä ja paha”. Yksi lapsista piirsi pahuudeksi hautakiven ja kertoi, että hänen mumminsa 
oli juuri kuollut, ja se tuntui hänestä surulliselta. Hänen ajatuksensa mukaan pahaa oli siis se mikä 
tuntui hänestä ikävältä. Olennaista on tarkastella lasten arvostelmien tekemistä omien tunteiden 
perusteella. Kaikki negatiivisen sävyiset tunteet liitetään helposti pahuuteen, mikä on luonnollinen 
reaktio, koska negatiivisista tunteista halutaan eroon. Me emme halua lähellemme pahuutta vaan 
hyvyyttä. Näihin ajatusketjuihin aikuinen voi tarttua ja niitä voidaan purkaa.

Jokin on läsnä

Yksi aineistosta nouseva teema on jonkun tai jonkin epämääräinen läsnäolo. Joku on tulossa tai 
jokin odottaa. Usein katsoja tietää tai näkee jotakin saapuvaa pahaa, jota tarinan tai kuvan prota-
gonisti ei näe. Vaikutelmaa voimistaa joissakin kuvissa yöaika tai pimeys. Kuvassa 16 on Hannu ja 
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Kerttu -tarinan piparkakkutalo eli noidan mökki tiheän metsän ympäröimänä. Kuvassa on myös 
valkoinen lintu, joka on johdattanut lapset mökin luokse. Kuvassa ei ilmiselvästi ole mitään pahaa 
tai vaarallista, mutta tarinan tuttuuden takia tiedämme, että piparkakkutalossa asuu noita, joka on 
aikeissa syödä lapset. Synkkä metsä ennakoi talossa odottavaa pahuutta. Piparkakkutalo paljastaa 
mitä tuleman pitää. Tiedämme, että noita on läsnä.

Noitahahmo on niin ikään läsnä kuvassa 13. Siinä puinen mökki seisoo kananjaloilla ja mökin 
avoimesta oviaukosta näkyvät noidan, Baba-Jagan, silmät. Baba-Jaga ja linnunjalkainen mökki 
ovat tyypillisiä elementtejä slaavilaisissa saduissa. Saamme vihjeen noidasta hänen silmiensä kaut-
ta, mutta muutoin emme häntä näe. Hän katselee Ivania, mutta Ivan ei voi katsella häntä. Hän on 
mökkinsä suojassa ja kattoparrulla istuu pöllö kuin vartiossa. Katsojan ja noidan välissä on este ja 
jää katsojan tehtäväksi kuvitella miltä noita näyttää.

Outo vieras muumitalossa -kirjan (kuva 20) koko tarina perustuu jonkin tuntemattoman läsnäolol-
le. Joku liikkuu ympäri muumitaloa ja sotkee paikkoja. Teksti kertoo että on syksy ja täydenkuun 
aika. Yössä on jotakin merkillistä, kaikki tuntevat sen. Kuvissa näkyy eri huoneita hämärässä valos-
sa. Muumitalo on (lukuisista vaihtuvista vieraista huolimatta) muumien koti, intiimi paikka, ja aja-
tus kotiin tunkeutumisesta rikkoo intiimiyden rajaa. Tarina kertoo, että talossa on joku, ja katsoja 
yrittää löytää tunkeutujan kuvista. Lopussa paljastuu, että tunkeutuja on harmiton Haisuli. Mitään 
pelättävää ei siis ollut ja jännitys laukeaa, pelko osoitetaan turhaksi.

Tunne jonkun läsnäolosta on hyvin subjektiivinen kokemus ja se kietoutuu henkilökohtaisen kä-
sitykseni mukaan helposti pimeän pelkoon. Kun emme näe jonnekin, siellä voi olla kuka tahansa.  
Seppäsen (2001) mukaan katsottuna olemisen tunne ei edelleytä varmuutta siitä, että joku katselee 
minua. Tunteen heräämiseksi riittää jonkilainen vihje siitä, että joku katselee, että joku tai jokin on 
läsnä. Seppänen mukailee Satrea, jonka mukaan katse ei myöskään edellytä kohti katsovia silmiä, 
vaikka niissä katse useimmiten ilmenee. Koettu katse voi olla peräisin näkymättömästä haltijasta, 

toisesta, jolle on ominaista välitön läsnäolo, mutta johon me emme suuntaa huomiotamme. Sep-
päsen mukaan tämä toisen katse tekee meidät tietoisiksi itsestämme. Se myös rajoittaa ja orjuuttaa 
meitä, sillä olemassa olomme riippuu tästä toiselle objektina olemisesta, ja kun tulemme toisen 
katseen kohteeksi, menetämme samalla osan omasta vapaudestamme ja mahdollisuuksistamme. 
(Seppänen 2001, 111-112.) Toisen voidaan siis ajatella olevan läsnä myös pimeydessä, näkymättö-
myydessä. Pimeydessä saattaa kuitenkin olla läsnä kuka tahansa. Pimeässä vallitsee epävarmuus 
siitä, onko läsnä vain hahmoton ja abstrakti toinen, vai joku muu, mahdollisesti aktiivinen subjek-
ti. Kun saamme vihjeen jonkun konkreettisen olennon läsnäolosta, voimme kuvitella kaikki pa-
himmat mahdolliset vaihtoehdot, ja jos mukaan lasketaan mielikuvitusolennot, on vaihtoehtoja 
lukemattomia. Voimme saada jonkin vihjeen, jonka perusteella voimme olettaa näkymättömissä 
olevan läsnäolijan henkilöllisyyden. Joka tapauksessa pelkkä mahdollisuus tai vihje jonkin vieraan 
läsnäolosta riittää herättämään pelkoa tai kammotusta.

Ihonväri

Yksi silmiinpistävä piirre kuva-aineistossa on hahmojen tavallisuudesta poikkeava ihonväri (kuvat 
1, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ja 22). Tavallisella ihonvärillä tarkoitan kaikkia mahdollisia inhimillisiä ihon-
värejä. Kahdeksassa kuvassa on ihminen tai ihmistä muistuttava mielikuvitusolento, jonka iho on 
harmaa, vihreä tai sininen. Kahta kuvaa lukuunottamatta outoihoinen hahmo on se, joka herättää 
pelkoa katsojassa.

Kuvan 1 kohdalla toinen katsojista mainitsi vihreän ihon syyksi pelolle: ”Kuvan teki pelottavaksi 
juuri vihreän värinen nainen, se ei näyttänyt kiltiltä henkilöltä värinsä vuoksi.” Jos ihmisen tai ih-
mismäisen olennon iho kuvataan harmaan, sinisen tai vihreän sävyllä, herää mielikuva kuolleesta 
ruumiista, mätänemisestä tai sairaudesta. Se muodostaa poikkeavuuden niin sanotusti normaaliksi 
koettuun verrattuna. Kuvan 1 kohdalla ilmenee jälleen kummallisuuden yhdistyminen johonkin ei 
kilttiin, kärjistetysti pahaan. 
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Kirjasta Tule minun yöhöni, tule minun uneeni (kuva 22) katsoja kertoi: ”Tuo kummallinen äi-
jänkäppänä ei tunnu mitenkään sydämelliseltä ja turvalliselta hahmolta...” Vihreää ihoa katsoja ei 
maininnut erikseen. Vihreä iho tekee velho Verneristä oleellisesti erilaisen kuin pieni poika, tari-
nan päähenkilö.

Sininen, vihreä tai harmaa iho kenties herättää mielikuvia pilaantuneisuudesta tai epäinhimmilli-
sestä. Kuollut ruumis alkaa sinertää. Kun veri pakenee kasvoiltamme, muutumme kalpeiksi. Ihon 
sinertyminen on merkki jostakin kehoa uhkaavasta. Vihreä puolestaan on kasvimaailman väri, 
sekä stereotyyppisissä kuvauksissa usein alienin - muukalaisen - väri. Jälleen vierauden tunne yh-
distyy pelkoon: oudon värinen, mutta ihmismäinen olento on pelottava. Ajatusta voi venyttää yh-
teiskunnallisesti rasismiin ja muukalaispelkoon. Esimerkiksi tyypilliseen pohjoismaiseen vaaleaan 
ihonväriin tottunut henkilö voi kokea tummemmat ihonsävyt vieraina ja siksi uhkaavina. Kuin 
tummempi iho olisi jotakin muuta kuin ihoa, jotakin vierasta, joka toimii erilaisilla säännöillä kuin 
vaalea ihonväri. Koska outo väri on peräisin tuosta olennosta, olennon täytyy olla erilainen, vieras.

Hirttiön mukaan satukuvissa noitien pelottavuutta on toisinaan pyritty liennyttämään hymyilevil-
lä, ystävällismielisillä kasvoilla. Pelottavuus perustuu kasvojen negatiivisia tunteita ilmaiseviin il-
meisiin tai rumiksi koettuihin piirteisiin. Joskus lasta voivat pelottaa liioitellut tai luonnonvastaiset 
piirteet.  (Hirttiö 2003.) Tästä näkökulmasta kuvan 1 vihreäkasvoinen noita on tehty tarkoituksella 
ja alleviivatusti pelottavaksi: tiedämme hänen olevan noita, hänen kasvoillaan on tyytymätön ja yli-
mielinen ilme ja hänen ihonsa on luonnottoman vihreä. Kuvassa 11 vuorenpeikon hymyilevä kas-
vojenilme toimii jokseenkin päinvastaisesti: hän näyttää nauttivan jahtaamistilanteesta ja lapsille 
aiheuttamastaan pelosta. Vuorenpeikko näyttäytyy sadistisena hahmona, joka ei vain halua pahaa 
vaan myös nauttii kärsimyksen tuottamisesta.

Yksi näkökulma ihmismäisten ja kuitenkin epäinhimillisten hahmojen pelottavuuteen voi olla 
outo laakso -hypoteesi. Outo laakso (eng. the uncanny valley) on robotiikkaan ja ihmisen mal-

lintamiseen liittyvä hypoteesi, jonka laati japanilainen robotiikan tutkija Masahiro Mori vuonna 
1970. Hypoteesin mukaan ihmisen suhtautuminen ihmismäiseen robottiin on myönteisempää ja 
myötätuntoisempaa, kun robotista tehdään vähitellen ulkonäöltään ja olemukseltaan ihmisen kal-
tainen ja ihmismäisiä piirteitä ja liikkeitä lisätään vähitellen. Robotin ihmismäisyyden ja ihmisen 
myönteisyyden kasvaessa saavutetaan kuitenkin piste, jossa ihmisen suhtautuminen muuttuu äkil-
lisesti torjuvaksi, ja tätä aluetta kutsutaan oudoksi laaksoksi. Oudon laakson alueella robotti näyttää 
kummalliselta ihmiseltä ja on liian outo ja vieras, jotta ihminen voisi tuntea sitä kohtaan empatiaa. 
Kuitenkin kun ihmismäisyyttä lisätään edelleen, muuttuu ihmisen suhtautuminen vähitellen jäl-
leen myönteiseksi. (Mori 1970.) Ottamatta kantaa hypoteesin paikkansa pitävyyteen ihmismäisten 
mielikuvitusolentojen kohdalla voidaan pohtia samankaltaista ilmiötä. Tunnistamme tiettyjen piir-
teiden perusteella jonkun/jonkin ihmiseksi, mutta siinä/hänessä on kuitenkin jotain häiritsevän 
vierasta ja poikkeavaa, jopa kuollutta muistuttavaa, esimerkiksi vihertävä tai sinertävä ihon väri.

Stereotypiat

Ylimartimon mukaan värillä on suuri merkitys: sillä on oma vaikutuksensa ja kulttuurisidonnai-
nen koodistonsa (Ylimartimo 2012, 53). Hirttiö puhuu satuhahmojen arkkityypeistä, jotka yleensä 
ovat joko hyviä tai pahoja. Hän tarkastelee noitaa arkkityyppisenä hahmona ja toteaa, että kulttuu-
rissamme esim. musta, suippo hattu liitetään automaattisesti noitiin. Se on eräänlainen ”virka-asu”. 
Häijyt vastustajat ja kilpailijat kuvataan lastenkulttuurissa yleensä myös ruman näköisinä: he näyt-
tävät siltä millainen heidän luonteensa on. Kuvitus voimistaa tekstin luomia mielikuvia. Jokainen 
kuvittaja tekee omat valintansa, ja toisen kuvittajan tuottama elämys olisi hyvin erilainen. Kuiten-
kin stereotypiat elävät. (Hirttiö 2003.) Kuvassa 14 katsoja kertoi pelänneensä eukon silmiä. Teksti 
ei anna minkäänlaista vihjettä siitä, että mummo olisi vaarallinen, päinvastoin: hän auttaa tyttöä, 
tarinan protagonistia. Voidaan pohtia, syntyykö pelottava vaikutelma mummon noitamaisuudesta.
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Iäkäs nainen huivi päässään tarjoamassa tytölle omenaa herättää väistämättä länsimaisessa ihmi-
sessä mielikuvan Lumikin äitipuolesta ja omenasta, jolla on tarkoitus surmata tyttö. Kuvan viesti 
on päinvastainen, mutta olemassa oleva mielikuva voi olla niin voimakas, että tulkinta tehdään 
enemmin sen kuin edessä olevan tiedon perusteella. Toisaalta pelottava vaikutelma voi syntyä myös 
tilanteen epäjohdonmukaisuudesta: tyttö kohtaa mummon sattumalta. Kohtaamista ei millään ta-
valla alusteta tai odoteta, se vain tapahtuu. Arvaamattomuus herätti pelkoa muissakin aineiston 
henkilöissä.

Stereotyyppistä esittämistä on runsaasti kirjoissa Suuri tonttukirja ja Tonttujen kutsu, joissa suloi-
set ja kiltit tontut ovat täydellinen vastakohta rumille ja ilkeille peikoille (kuvat 21). Toinen samojen 
kirjojen stereotyyppinen esitys ovat vedenhaltijattaret ja vedenneidot, joita katsoja kertoi myös pe-
länneensä. Nämä neidot ovat eläimellisiä ja petomaisia naishahmoja, jotka vetoavat seksuaalisuu-
dellaan miehiin ja houkuttelevat nämä luokseen pahoin aikein. Kertoja toteaa ironisesti: ”He ovat 
luonteeltaan huolettomia eivätkä ymmärrä mitä tekemistä heillä olisi miesten kanssa.” Hahmoilla 
demonisoidaan naisten seksuaalisuutta ja kauneutta, ja näistä ominaisuuksista tehdään negatiivisia 
ja uhkaavia. Kuvaus myös alistaa nämä olennot miehisen katseen alle: he ovat sellaisia kuin ovat, 
jotta miehet katsoisivat heitä, ja heidän on tarkoitus herättää kirjan katsojan katsojassa tiettyjä mie-
likuvia naisista suhteessa miehiin.

Unimaailma

Neljässä aineiston kuvassa joku nukkuu (kuvat 1, 8, 9 ja 17) ja yhden kirjan tapahtumat sijoittuvat 
unimaailmaan (kuvat 22). Nukkumiseen liittyy avuttomuuden tunne. Nukkuva henkilö on suo-
jaton, hän ei näe mitä hänen ympärillään tapahtuu. Neljässä kuvassa katsoja näkee unessa olevan 
henkilön, mutta nämä kuvat ovat luonteeltaan keskenään erilaisia. Kuvassa 1 katsomme pahaa hah-
moa, joka nukkuu vuoteessaan ja on tietämätön linnusta, joka on tullut pistämään noitaa tikarilla 

otsaan, jotta tämä paljastaisi taikasanat. Uhka ei ole nukkujan ympärillä vaan nukkuja itse, vaara 
piilee noidan mahdollisessa heräämisessä. Kuvissa 8 ja 9 näemme vain nukkuvan henkilön, jois-
ta toinen kävelee unissaan ja toinen näkee painajaista. Nukku-Matti on heittänyt toiselle unissa-
kävelyhiekkaa ja toiselle hiekkaa, joka aiheuttaa kauhu-unia. Kuten jo aiemmin kuvailin, katsoja 
pelkäsi unissakävelijän olevan noiduttu, kuollut tai kävelevän kielekkeeltä mereen. Painajaista nä-
kevä näytti olevan sidottu johonkin. Kuvan rajaus loppuu hahmon rintakehään ja mielikuvitus on 
jatkanut kuvaa, kuten unissakävelijänkin kohdalla. Emme näe minne hän on matkalla. Kuvassa 17 
sammakko on varastanut Peukalo-Liisan vuoteesta tämän nukkuessa. Peukalo-Liisa on siis avutto-
massa tilassa ja katsoja näkee, mitä hänelle tapahtuu, ja tietää mitä Peukalo-Liisalle ollaan aikeissa 
tehdä. Tarina kertoo: ”Sammakko oli ilkeän näköinen, iso ja märkä, ja se loikkasi suoraan pöydälle 
missä Peukalo-Liisa nukkui punaisen ruusunlehden alla.” Sammakko on tullut varastamaan Peu-
kalo-Liisan tämän idyllisestä kodista vaimoksi omalle pojalleen.

Kirja Tule minun yöhöni, tule minun uneeni perustuu kauttaaltaan unien epäloogisuuteen. Teksti 
ei missään vaiheessa selkeästi kerro, että kysymys on lapsen unesta, mutta se on kirjasta yksi ilmei-
nen tulkinta ja tähän viittaa myös kirjan nimi. Sekä teksti että kuvat ovat arvoituksellisia ja epäloo-
gisia. Mitään konkreettista uhkaa ei tarinassa ole. Ainoa selkeästi levottomuutta ja lopullisuuden 
tunnetta herättävä kohta on, kun velho Verneri sanoo kertojalle, pienelle pojalle: ”Jos lähdet, et 
koskaan pääse eroon minusta.” Kuvitus ja teksti poikkeavat hetkittäin toisistaan paljon, mikä lisää 
epäloogisuuden tunnetta. Välillä kuvitus täyttää tekstin jättämiä aukkoja. Esimerkiksi matka, jonka 
aikana pojan on kohdattava kaikki pelkonsa, kerrotaan pelkällä kuvalla (kuva 22. C.), ja tämä kuva 
oli katsojan mielestä ollut erityisen pelottava. Avaan tätä kuvaa seuraavaksi lyhyesti.

Kuva on monimutkainen kokonaisuus ja se ansaitsisi kokonaan oman lukunsa. Pojan hahmo kul-
kee ja ylittää esteitä useissa eri kohdissa sekavan, öisen maiseman halki. Hänen rinnallaan on vih-
reä velho Verneri, mutta vaikka velho näyttäisi auttavan poikaa esimerkiksi ojentamalla kätensä,
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ei hän tunnu luotettavalta vaan pikemminkin vaaralliselta. Minulle tulee katsojana tunne, että 
velho yrittää enemmänkin estää poikaa selviytymästä kuin auttaa tätä. Kuvassa on surrealistisia 
elementtejä, irrallisia kasvoja ja hahmoja sekä vääntyneitä puita ja eläimiä. Useimmin esiintyvät 
eläimet ovat pöllö ja käärme. Kuva on ilmeinen viittaus Pablo Picasson Guernicaan (1937), joka on 
yksi länsimaisen taidehistorian tunnetuimmista teoksista. Picasso maalasi Guernican toisen maail-
mansodan aikaan ja teos sai alkusysäyksensä hävityksestä, jossa Baskimaassa sijaitseva Guernican 
kaupunki tuhoutui lähes täysin natsi-Saksan pommituksissa. Teos on kuvaus inhimillisestä kärsi-
myksestä ja sodan kauheuksista. (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019.) Kuvittaja siis 
selkeästi viittaa kärsimyksen kuvaukseen, ja tarinan pojan täytyy kulkea tämän kauheuksien maa-
ilman halki. Tarinan mukaan velho Verneri sanoo, että pojan on kohdattava kaikki pelkonsa, jotta 
hän voi päästä kotiin ja olla jälleen oma itsensä. Mitään selkeää peruspintaa kuvassa ei ole. Katsoja 
voi seurata pojan kulkua kuvaelementtien lomassa. Kuvan voi nähdä myös kuvauksena matkasta 
alitajunnan halki. Pöytää muistuttava lumihuippuinen vuori ja sillä seisova lamppu antavat vihjeen 
siitä, että tapahtumat saattavat sijoittua pojan kotiin. Ehkä kyseessä ei olekaan uni vaan pojan öinen 
leikki? Mustaa taivasta vasten keskeiseksi nousee puiden ja tulivuorenpurkauksen punainen väri. 
Myös Tiikeri Luukas -kirjan kohdalla katsoja kertoi taivaan olevan ”masentavan punainen” (kuva 
23).

Kuva on aineston kuvista ainoa, jonka pystyn tunnistamaan suoraksi viittaukseksi jonkun toisen 
tekijän kuvaan. Kuvaa pelännyt henkilö ei ollut huomannut Guernica-viittausta, kun kysyin hä-
neltä asiasta jälkeenpäin, ja huomasin yhteyden itsekin vasta ohjaajani mainitessa asiasta. Katsoja 
kertoi pelänneensä kuvaa sen kaaosmaisuuden ja epäloogisuuden takia. Jos kuvaa tulkitaan tekijän 
eli kuvittajan näkökulmasta, se saa täysin eri merkityksen: sen voi nähdä äärimmäisen kärsimyksen 
tai painajaisen kuvauksena. Lapsen painajainen rinnastuu sodan kauheuksiin. Kuvan tekijä pyrkii 
vinkkaamaan katsojalle minkälainen kärsimyksen avaruus kuvan maiseman takana on. Kirjan ta-
rinan mukaan kuva esittää matkaa, jonka aikana pojan on kohdattava kaikki pelkonsa, ja jos poika 

suoriutuu matkasta, hän pääsee kotiin. Tarina antaa siis vihjeen siitä, että mitään todellista vaaraa 
ei ole, vaan kysymys on vain pelon sietämisestä. Kuvan voi nähdä eräänlaisena ”lasten Guernicana”. 
Siinä missä Guernica kuvaa todellisuudessa tapahtuvaa kipua, kaaosta ja kärsimystä, kirjan kuvitus 
luo mahdollisen maiseman, jossa vaara on lopulta vain kuvitteellinen. Se kertoo asioista, jotka ovat 
mahdollisia, mutta eivät vaarallisia juuri nyt. 

Kuvittajan voidaan olettaa tarkoittaneen kuvan pelottavaksi tai vähintään jännittäväksi. Katsoja 
kyllä koki sen hyvin pelottavaksi, mutta ilman tunnistusta Guernicasta. Pelko on muodostunut ku-
van ja katsojan välissä, vaikka tietty kulttuurinen koodi on tässä tapauksessa lapsikatsojalta puuttu-
nut. Tämä havainnollistaa menetelmällistä otettani, joka on keskittynyt vastaanottajan kokemuk-
seen, ja jättää tekijän intention vähälle huomiolle. Kuvien takana on paljon enemmän kuin mitä 
katsojan kokemus ja kuvan ilmisisältö kertovat.

Unessa kokemamme tunteet tuntuvat samalta kuin valveilla koetut tunteet. Usein emme tiedä ole-
vamme unessa, vaan reagoimme unen tapahtumiin kuin ne olisivat oikeita. Unissa tapahtuvat epä-
loogisuudet tuntuvat usein epämiellyttäviltä, ja jokainen tietää, miltä tuntuu nähdä painajaista. 
Tule minun yöhöni, tule minun uneeni palauttaa lukijan näihin epämukaviin tunteisiin. Vaikka 
tiedämme kaiken olevan unta, se tuntuu silti pahalta.

Kahdeksassa aineiston kuvassa on ajallisesti yö ja viidessä valoisuus selkeästi tumma. Yöhön liittyy 
selkeä salaperäisyyden leima ja pimeään mahdollisuus siellä lymyilevistä olennoista. Yö, pimeys 
ja vaara ovat läheiset sukulaiset. Freudin mukaan hiljaisuus ja pimeä aiheuttavat kammotuksen 
tunnetta (Freud 1919) ja tämä pätee selvästi myös kuviin siinä missä todelliseen koettuun elämään.
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Väkivalta, kärsimys ja vammat

Aineiston kuvista kahdeksan sisältää suoraa väkivaltaa tai kärsimystä. Kuvissa 5 ja 21 hahmo tekee 
väkivaltaa jollekulle, ja kuvissa 2, 6, 7, 8, 18 ja 19 esiintyy kärsiviä hahmoja ja/tai ruumiinvammoja. 
Kuvan 5 mainitsi kaksi eri aineiston henkilöä. Peukalonimijän tarina esiintyy Jörö-Jukka-kirjassa. 
Jörö-Jukalla on lastenkirjallisuudessa kultti-maine, ja aineistoa kerätessäni oletinkin kirjan nouse-
van esiin. Kirjasta on otettu vuosikymmenien aikana useita eri painoksia, löysin kirjastoista neljän 
eri kustantajan suomenkieliset painokset. Yhdessä kirjassa mainitaan kuvituksen olevan Hoffma-
nin alkuperäiskuvitus. Muut kuvitukset näyttäisivät olevan uudelleen väritettyjä alkuperäiskuvi-
tuksia tai mukaelmia niistä. Toisen Jörö-Jukasta kertoneen henkilön lähettämän kuvan ja toisen 
henkilön sanallisen kuvauksen perusteella valitsin suomennetuista painoksista Otavan painoksen 
vuodelta 1999. Otava julkaisi Jörö-Jukan ensimmäisen kerran vuonna 1922 ja käyttämäni painos on 
kahdeksas. Joissakin Peukalonimijän tarinan kuvituksissa räätälin eli miehen, joka leikkaa pojan 
peukalot irti, kasvoilla on selvästi hymy, joissakin hymyä ei näy tai se on hyvin pieni. Versiot, joissa 
hymy näkyy, ovat voimakkaampia, koska aikuinen näyttää nauttivan lapselle tuottamastaan kär-
simyksestä ja kenties vallantunteesta. Kuvassa näkyy verta ja juuri se hetki, jona sakset leikkaavat 
peukaloa. Kuva on konkreettinen pysäytys väkivallan ja kivun hetkeen, ja vaikka olen tutkielmaa 
tehdessäni katsonut sitä kymmeniä ellen satoja kertoja, vieläkin se puistattaa minua. Kuvitus on 
sarjakuvamainen ja viimeisessä kuvassa poika seisoo yksin ilman peukaloita. Hän tulee täydellisesti 
aikuisten alistamaksi, hylkäämäksi ja laiminlyömäksi.

Toisessa suoraa väkivaltaa esittävässä kuvassa (kuva 21 A) peikko työntää pienen tontun mankeliin 
ja teksti kertoo tontun kuolevan. Kuva esittää peikon raakalaismaisuutta ja pienen tontun avut-
tomuutta ja pelkoa. Kuvassa näkyy verta viitteenä aikaisemmista uhreista ja merkkinä tulevasta. 
Pahantekijän ja uhrin roolit ovat selkeät.

Kärsimystä sisältävissä kuvissa näkyy sekä henkistä että fyysistä kipua. Jörö-Jukka -kirjasta oleva 
Velli-Vilhon tarina (kuva 6) on sarjakuva, jossa lapsi kieltäytyy syömästä. Kuva kuvalta hän laihtuu 
ja viimeisessä kuvassa näemme vain hänen hautansa, jolle on kukkien lisäksi laskettu vellikulho. 
Tarina on epäilemättä laadittu opettavaiseksi kertomukseksi lapsille. Tarina on kuitenkin traaginen 
ja kertoo lapsen kuolemasta. Lukija ja katsoja joutuu väistämättä kohdakkain kuolema-aiheen 
kanssa. Jörö-Jukka on aineistoni kirjoista ylivoimaisesti vanhin ja hyvä esimerkki lapsikäsityksen 
ja kuvituskäsityksen historiallisesta muutoksesta. Tänä päivänä Jörö-Jukan kaltaista sisältöä tuskin 
julkaistaisiin lapsille suunnatussa kontekstissa.

Kuva 19 on raju sisällöltään, vaikka kevyt, leikkisä ja tyylitelty kuvitustapa keventää sen painoa. 
Kuvassa kissan vatsa on ratkennut liiasta syömisestä ja sen sisäelimet valuvat ulos. Vieressä näem-
me itkevän Lillin. Näemme Lillin henkisen ja kissan fyysisen kivun. Kuten Velli-Vilho, tämäkään 
kuva ei sisällä väkivaltaa, vaan vamma aiheutuu vammautujasta itsestään käsin. Vahingoittuminen 
koituu syömättömyydestä ja syömisestä. Sisäelinten esittäminen ei-informatiivisessa tarkoituksessa 
on lastenkirjoissa harvinaista. Ulos valuvat elimet on kuvattu yhdellä koukeroisella viivalla ja muu-
tamalla siveltimenvedolla.

Sisäelinten ja veren näkemiseen liittyy vahva rajan rikkoutuminen. Ne kuuluvat elollisten olentojen 
ruumiiden sisäpuolelle, ja tilanne, jossa ne ovat näkyvillä, herättää luonnollisesti tunteen uhasta. 
Jokin, minkä kuuluisi olla näkymättömissä, onkin näkyvillä. Samalla näkyvien asioiden on mah-
dollista tunkeutua normaalisti suljettuun tilaan. Elävä keho on haavoittuvainen, kun väylä ruumiin 
sisään on auki.

Yksi näkökulma jonkin asian näyttäytymiseen kammottavana on psykoanalyytikko Julia Kristevan 
(1982) käsite abjekti. Abjektio (ulosheitto) viittaa jonkin sellaisen torjuntaan, joka uhkaa minuuden  
ja symbolisen järjestyksen rajoja. Abjekti vetää puoleensa, mutta vetovoima kääntyy torjunnaksi. 
Abjekti on lähellä, mutta sitä ei voida sisäistää. (Kristeva 1982, 1.) Seppä avaa Kristevan abjekti-
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käsitettä kuvien näkökulmasta teoksessa Kuvien tulkinta (2012). Abjekti on jotain, mitä emme täy-
sin hallitse, se sijaitsee rajalla. Suhteemme siihen on epäselvä ja siksi pelkäämme sitä. Koska abjekti 
ei asetu osaksi kulttuurista järjestystä, se on suljettava ulos, torjuttava. Abjekti-teoriaa on käytetty  
esimerkiksi sensuurin selityksenä. (Seppä 2012, 205.) Kristevan mukaan esimerkiksi uloste, sairau-
det, mädäntyminen ja kuollut ruumis edustavat identiteetin ulkopuolelta tulevaa uhkaa. Ne ovat 
saastuttavia ja yhteydessä ruumiin rajoihin. (Kristeva 1993.) 

Kolmas fyysistä vahingoittumista esittävä kuva on Pikku-Prinssi -kirjasta (kuva 7). Kuva on muo-
doltaan täysin neutraali ja harmiton. Teksti kuitenkin kertoo, että kuvassa on boa-käärme, joka 
on niellyt metsänpedon. Kirjan kertoja puhuu siitä itse piirtämänään kuvana. Tekstissä sanotaan: 
”Näytin taideteokseni isoille ihmisille ja kysyin pelottiko se heitä.” Tarinan minä-kertoja on siis 
tarkoittanut kuvan pelottavaksi, mikä on tulkittavissa kirjailijan ironiaksi. ”He vastasivat: ”Kuka 
nyt hattua pelkäisi?”” Tämän jälkeen teksti selittää mitä kuva esittää ja seuraa toinen kuva, joka 
paljastaa poikkileikkauksena, mistä ensimmäisessä kuvassa on kyse. Myös edeltävä kuva täyden-
tää tarinaa: kuvassa boa on juuri nielaisemassa metsänpetoa. Kuvien tarkkaa vaikutusta toisiinsa 
on hankalaa arvioida, koska Pikku-Prinssi -kirjasta on otettu lukuisia painoksia ja taitto voi olla 
hyvinkin erilainen eri painosten välillä. Katsoja kertoi pelänneensä kuvaa, joka ”näyttää hatulta, 
mutta joka todellisuudessa on norsun syönyt boa”. Norsu on tässä tapauksessa metsänpeto, mutta 
puhumme samasta kuvasta. Pelko ei siis synny kuvan muodosta vaan sisällöstä, jonka ymmärtääk-
semme meidän on tunnettava tarina ja mitä kuva esittää. Vaarallisen boa-käärmeen lisäksi kuvassa 
on kokonaisena syödyksi tullut eläin, vaikkemme näe siitä kuin muodon. Tiedämme, että käär-
meen sisällä on kuollut eläin. Harmittomalta näyttävä kuva sisältää syödyksi tulemisen, kuoleman 
ja kärsimyksen.

7.3 Yhteenveto

Kuva-aineiston ja niistä löydettävien teemojen pohjalta voidaan havaita kolme pelkoa synnyttävää 
ilmiötä. Jos kuva-aineistoa tarkastellaan Baumanin ensimmäisen ja toisen asteen pelon näkökul-
masta, voidaan suuri osa aineiston kuvista jakaa näiden kahden otsikon alle. Osassa kuvista oli 
selkeä esitys uhkaavasta tilanteesta, osassa taas jokin tulkittiin uhkaavaksi kulttuurisesti ja sosiaa-
lisesti kierrättyneiden käsitysten perusteella. Nämä kategoriat kuitenkin kuvaavat todellisia pelon 
aiheita, joita voidaan tarkastella ulkoa päin. Tutkielman aineistosta on myös löydettävissä pelon 
aiheita, jotka eivät niinkään liity todellisiin uhkiin tai kulttuurin opettamaan pelkoon, vaan yksilön 
tiedostamattomaan ja poikkeamiin kulttuurissa. Ne tulevat sisältä päin ja näen niiden liittyvän 
Freudin kuvaamaan unheimlichin/kammotuksen tunteeseen. Tähän kategoriaan voidaan sijoittaa 
kirjat Tule minun yöhöni, tule minun uneeni ja Tiikeri Luukas, joiden herättämä pelko perustui 
ennen kaikkea arvamattomuuteen ja epäloogisuuteen. Näiden kahden kirjan kohdalla on vaikeaa 
erotella kuvituksen ja tarinan vaikutusta, koska ahdistavalta tuntui kokonaisuuden epäloogisuus.

Kolme havaitsemaani ilmiötä pelkojen takana ovat siis ilmeinen uhka, tulkittu uhka ja tulkinnan 
vaikeus. Ilmeiseen uhkaan voidaan lukea ne kuvat, joissa on selkeästi tulkittavissa vaarallinen tai 
uhkaava tapahtuma tai hahmo, mutta jotka eivät ole konnotaatiosta riippuvaisia (esimerkiksi vau-
van varastava sammakko on pelottava, vaikkei sammakoita yleisesti mielletä suomalaisessa kult-
tuurissa pelottaviksi eläimiksi). Tulkittu uhka pitää sisällään kulttuurisesti kierrättyneitä esityksiä 
pelottavista hahmoista tai asioista, vaikkei vaarasta ole tietoa (mummo omena kädessään, noidan 
mökki, pimeässä liikkuva hahmo, kalvakkaihoinen ihminen). Tulkinnan vaikeus sisältää ne kuvat, 
joiden kohdalla katsoja ei ymmärtänyt kuvan sisältöä tai tapahtumien kulkua, tai joissa asioiden 
koettiin olevan jollakin tavalla väärin (esimerkiksi mustaan turkkiin pukeutunut joulupukki, Tii-
keri-Luukaksen matkalaukku, pelle-kohtaus kirjassa Tule minun yöhöni, tule minun uneeni).
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Analyysissä pyrin jäljittämään myös pelon sijaintia: sijaitseeko pelko denotaatiossa vai konnotaa-
tiossa. Kuva-aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella voidaan odotetusti todeta sen sijaitsevan 
molemmissa. Joissakin tapauksissa, kuten väkivaltaa tai vaaraa esittävissä kuvissa, pelkääminen on 
ikään kuin kirjoitettu kuvaan valmiiksi eikä katsojan kokema pelko tule yllätyksenä. Tällaisia kuvia 
ovat esimerkiksi kuva 18 lohikäärme-Katlasta ja pelokkaista lapsista sekä kuva 5 Peukalonimijästä. 
Joissakin tapauksissa taas pelottavaa on vaikeaa jäljittää kuvasta itsestään, se siis sijaitsee enemmän 
katsojassa kuin kuvassa. Esimerkkejä tällaisista katsomiskokemuksista ovat kuva 15 Pörröpää-ty-
töstä ja kuvat 23 kirjasta Tiikeri-Luukas. En kuitenkaan näe kysymystä joko/tai -kysymyksenä, vaan 
näen pelon muodostuvan aina jossakin katsojan ja kuvan välissä. Jos pelkokokemus asetetaan ja-
nalle, jonka toisessa päässä on denotaatio ja toisessa konnotaatio, sijoittuvat jotkin pelkokokemuk-
set hyvin lähelle janan päitä ja jotkin lähemmäs puoliväliä.

Kauhu-genren näkökulmasta osa aineiston kuvista voidaan luokitella ohuesti kauhuksi, jos kri-
teerinä pidetään kuvan ja/tai tarinan tarkoituksellista pelottavuutta tai pelottavan aiheen käsitte-
lyä. Näen, että muun muassa kuvat 10, 18 ja 21 voidaan tulkita kauhukuvastoksi. Kuvat ikään kuin 
kutsuvat katsojaa pelkäämään itseään. Näin ei kuitenkaan kaikkien kuvien kohdalla ole. Jos kauhu 
määriteltäisiin vain katsojan näkökulmasta ja sitä määrittäisi vain omaehtoinen ja haluttu pelkää-
minen (eli pelon ja kiehtovuuden tunteiden limittyminen), voitaisiin tähän kategoriaan lukea kaik-
ki niiden kahdeksan osallistujan, jotka kertoivat kiehtovuuden tunteesta, mainitsemat kuvat.

Pelkäämme potentiaaleja

Kuva-aineistoa tarkastellessani minulle muodostui käsitys siitä, että pelkäämme ennen kaikkea 
vaaran potentiaalia. Tätä potentiaalia ilmensivät pahoiksi koetut hahmot (tuo/joku voi tehdä pahaa 
minullekin), pimeä (en näe mitä tuolla on, joten siellä voi olla jotakin vaarallista), fyysiset vammat 
(minullekin voisi käydä noin), epäloogiset tapahtumat (kun en tiedä mitä tulee tapahtumaan, voi 
se olla jotakin pahaa). Kun jokin ei ole varmasti turvallista, se voi potentiaalisesti olla vaarallista.

Pahoiksi tai vaarallisiksi koetut hahmot muodostavat eräänlaisen ”pahojen joukon”, joka potenti-
aalisesti vaanii meitä jossakin. Tällaisia pahoja tai vaarallisia hahmoja ovat esimerkiksi kuvien 4 ja 
7 käärmeet, kuvan 5 lapsen sormet leikkaava räätäli ja erilaiset mielikuvitusolennot (noidat, lohi-
käärme, aave, peikot), joiden olemassaolosta ei ole varmuutta. Jos tällaisia pahoja ihmisiä ja olen-
toja on kirjoissa, miksei niitä olisi todellisessa maailmassakin? Kirjoissa esitettävällä pahuudella tai 
vaaralla on oltava jokin vastine todellisuudessa. Pimeydessä lymyävästä potentiaalisesta vaarasta 
hyviä esimerkkejä ovat mökissä odottava Baba-Jaga kuvassa 13 sekä Muumitalon varjoissa piiles-
kelevä Haisuli kuvissa 20. Vasta tarinaa eteenpäin luettuaan katsoja saa tietää, etteivät varjoissa pii-
lottelevat hahmot ole vaarallisia. Vaaran potentiaali tulee kuitenkin uudelleen vastaan joka kerta, 
kun kohtaamme näkemistä rajoittavaa pimeyttä. Fyysisten vammojen mahdollisuus uhkaa kaikkia 
elollisia, ja lapset oppivat elämällä ja olemalla sekä kasvatuksen kautta miten vammoja syntyy ja 
miten niiltä yritetään välttyä. Fyysistä vahingoittumista esittävät kuvat, kuten kuvan 5 peukalonsa 
menettävä lapsi, kuvan 6 nälkään kuoleva Velli-Vilho, kuvassa 21 A peikon uhriksi joutuva tonttu 
ja kuvassa 19 halkeava kissa, tekevät näkyväksi ja sitä kautta todelliseksi vahingoittumisen mah-
dollisuuden. Jos noin käy niin tuolta se sitten näyttää. Tuolta minä näytän, jos minulle käy noin. 
Epäloogisissa tapahtumaketjuissa pahan tai vaaran potentiaali on jatkuvasti läsnä, koska käänteet 
tuntuvat sattumanvaraisilta eikä positiivinen käänne ennakoi seuraavaa positiivista kännettä. Kir-
jojen Tule minun yöhöni, tule minun uneeni ja Tiikeri-Luukas kuvissa (kuvat 22 ja 23) esitellään 
kaaottinen näyttämö, jolla voi tapahtua mitä tahansa, ja kuvat pikemminkin kertovat mitä ja keitä 
kaikkia paikalla sattuu olemaan sen sijaan että kuvissa nähtävillä hahmoilla ja asioilla olisi jokin 
tapahtumiin loogisesti vaikuttava funktio. 

Vaaran potentiaali pitää kuitenkin sisällään myös pontentiaalin jostakin kiehtovasta. Nimitän näi-
den kahden yhteen liittymistä pimeyden potentiaaliksi. On olemassa vaaran tai uhan potentiaali, 
mutta koska se on mahdollisuus eikä fakta, jää potentiaalin ympärille eräänlainen harmaa alue, 
jonka pelkääjän mieli täyttää. Harmaalla alueella voi piillä mitä tahansa. Pimeyden potentiaali he-
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rättää uteliaisuutta. Ja jos ihmistä olemuksellisesti vetävät puoleensa vaarat ja pahuus, jotka puhu-
vat varjolle sisällämme, haluamme astua harmaalle alueelle, josta epäselvää, pimeää potentiaalia voi 
tarkastella lähempää. Potentiaalin takana voi myös piillä jotain muuta, josta emme tiedä mitään. 
Myös tämän jonkin muun mahdollisuuden voidaan nähdä herättävän ja ylläpitävän uteliaisuutta.

Analyysin arviointi

Analyysien toteutus on ollut kehämäinen prosessi. Lähdin liikkeelle muutamalla avoimella kysy-
myksellä, ja tarkastelun edetessä ja perehtyessäni syvemmin tutkimuskirjallisuuteen aineisto eh-
dotti uusia kysymyksiä. Palasin kuva-aineiston ääreen uusilla kysymyksillä kerta toisensa jälkeen, 
ja lähdin seuraamaan teemoja, joiden jäljet näin selkeimmin ja jotka olivat keskeisiä katsojan ko-
kemuksen näkökulmasta. En esimerkiksi kiinnittänyt huomiota kuvitustekniikoihin tai lähtenyt 
tekemään määrällisiä kokoamisia kuvakulmista, hahmojen vaatteiden väreistä tai kuvissa käyte-
tyistä väreistä ylipäätään, vaikka tällaiset yksityiskohdat olisivatkin olleet kiinnostavia. Kiinnitin 
kuitenkin huomiota hahmojen ja kuvien tummuteen/valoisuuteen, koska tämä oli seikka, jonka 
jotkut osallistujat mainitsivat pelkonsa syyksi, ja koska tummuus, pimeys ja valon puuttuminen 
ovat sekä kulttuurisesti latautunut asia että psykologisesti pelkoa aiheuttava tekijä. Kuvakulmaan 
kiinnitin huomiota joissakin tapauksissa. Koska en käyttänyt tarkkaa, ennalta suunniteltua mene-
telmää, analyysin lopputulos on hyvin subjektiivinen ja prosessiluontoinen. Havainto on seurannut 
toista, ja analyysin tulos on näiden havaintojen ketju. Havainnoimani asiat kytkeytyvät vahvasti 
siihen, mistä olen henkilökohtaisesti kiinnostunut ja mihin sekä tiedostaen että tiedostamattani 
kiinnitän huomiota.

Kirjoitin ensimmäiset muistiinpanoni opinnäytettä koskien vuonna 2014, ja vaikka aiheeni on 
sisällöllisesti pysynyt koko ajan samana, on suunta muuttunut matkan varrella radikaalistikin ja 
prosessi on ollut pitkä kadottamisten ja löytämisten sarja. Jos nyt aloittaisin alusta tiedoilla, jot-

ka minulla nyt on, syventyisin enemmän psykoanalyyttiseen lähestymistapaan, jonka tuntemus 
on kohdallani vielä pintapuolista. Lisäksi haastattelisin kuvien katsojia tarkemmin ja syvemmin. 
Alunperin pyysin osallistujilta sanallisia kuvauksia vain täydentämään kuva-analyysiä, mutta pro-
sessin aikana niistä muodostui yhtä keskeinen tutkielman osa kuin itse kuvista.
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”Unessa pää jahtasi minua koulun pimeillä käytävillä.”
(Kuva 10)

8. Lopuksi

Aineiston kuvat aiheuttivat vastaajille epämiellyttäviä tunteita: ne pelottivat, ahdistivat, aiheuttivat 
painajaisia ja tunnetta hallitsemattomuudesta. Vaikka koko kuva-aineisto on koottu pelon tunteen 
perusteella, katsojien kertomuksista voidaan helposti jäljittää myös kokemus jostakin kiehtovasta 
ja uteliaisuutta herättävästä. Kaksi henkilöä käytti pelkäämänsä kuvan katsomisesta ilmaisua ”pa-
lasin aina uudelleen”. Aluksi aikuisen kanssa kohdattu kauhistus on haluttu myöhemmin kohdata 
yksin. Pimeydellä on meihin helposti kaksisuuntainen vaikutus.

Koska aineiston kuvat ja niihin liittyvät kertomukset perustuvat vastaajien lapsuusmuistoihin, on 
syytä pohtia kuluneen ajan vaikutusta. Osallistujien katsomiskokemusten ja tämän opinnäytteen 
aineistoon osallistumisen välissä on vuosikymmeniä. Aikuinen ei voi palata lapsuuden kokemuk-
siinsa objektiivisesti, vaan muistoon kokemuksesta vaikuttaa koko siihen astinen elämä. Miten 
myöhemmin eletty elämä on vaikuttanut siihen, millaisiin asioihin pelkoa koskevat ajatukset ovat 
yhdistyneet? Onko mahdollista, ettei katsoja olekaan pelännyt kuvaa lapsuudessaan, vaan kokemus 
on aikuisen kokemuksista ja tietämyksestä käsin luokiteltu jälkeenpäin pelottavaksi?

Kaikki aineiston kirjat ovat fiktiivisiä. Kiehtovuuden ja tarkoituksellisen pelkäämisen (eli katsojan) 
näkökulmasta ne voidaan rinnastaa kauhufiktioon. Kauhun paradoksista voidaan puhua tässäkin 
tapauksessa: kun kauhufiktio herättää meissä voimakkaita negatiivisia tunteita, miksi kulutamme 
sitä (Carroll 1990, 10)? Oli syy kauhun kuluttamiseen – tai pelottavan kuvituksen katsomiseen – 
mikä hyvänsä, ilmiön voidaan todeta olevan olemassa. Tutkimuskysymyksen kannalta olennaista 
kuva-aineistoni kohdalla on, että pelkoa aiheuttivat myös sellaiset kirjat ja kuvitukset, joita tuskin 
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on alunperin tarkoitettu pelottaviksi. Tämä palauttaa meidät huolipuheen ja aikuisten kontrollin 
äärelle. Sen kontrolloiminen, minkä joku kokee pelottavana, on mahdotonta. Vaikka kulttuuriim-
me on koodattu vaarojen ja uhkien merkkejä, kun katsomishetkellä on läsnä katsojan koko elämän-
historia ja jokainen näky, jonka hän on elämänsä aikana nähnyt, ei mielleyhtymiä voi varmuudella 
ennakoida saati hallita. Vaikka ikonoklasmi eli kuvakielto on kaukana tämän päivän länsimaisesta 
kulttuurista, elää ajatus kuvien vaikuttavasta voimasta edelleen vahvana. Aikuisten keskuudessa 
elää käsitys siitä, että lapsia tulee suojella joiltakin kuvilta, ja tämä sisältää ajatuksen siitä, että kuva 
voi jollakin tavoin vahingoittaa lasta.

8.1 Kuvituksen voima

”Meillä on tapana uskoa näkemäämme enemmän kuin kuulemaamme. Ajatelkaamme 
ilmaisujen silminnäkijä ja kuulopuhe eroa. Olemmeko koskaan kuulleet korvinkuulijas-
ta tai näköpuheista? Kuvat ovat paljon todellisempia kuin kirjoitetut tai puhutut sanat. 
Niiden kertomat tarinat kätkevät kertojan, hänet joka saattaa valehdella tai antaa väärää 
tietoa.” (Bauman 2006, 19.) 

Bauman puhuu valokuvista ja muista sähköisesti tallennetuista otoksista, mutta ajattelutapa so-
pii myös käsintuotettujen kuvien kokemiseen. Hän toteaa myös, että näkeminen on uskomista: 
se tarkoittaa, että ”uskon sen kun näen”, ja lisäksi ”uskon sen mitä näen”. (Bauman 2006, 19.) Sekä 
liikkuvien että liikkumattomien kuvien käyttö tiettyjen mielikuvien tai käsitysten luomiseksi on 
yhteiskunnassamme tehokas keino, mutta mitä tämä voisi tarkoittaa kuvituksen ja kuvakirjojen 
kohdalla? Tekeekö kuvittaja valitsemansa pysäytetyn hetken todeksi? Kertooko hän ikään kuin to-
tuuden tarinan takaa, ja tämä totuus on voimakkaampi kuin tekstin totuus? Omasta näkökulmas-
tani voin todeta, että Kalastaja Abdallahin kohdalla näin kävi: kuvan kalastaja ei ole millään tavoin 

uhkaava tai pahaksi luokiteltava henkilö, eikä Meren asukas ole kuollut vaan elävä. Tarina ei siis 
itsessään ole uhkaava, vaan pelko syntyy yksistään kuvasta.

Voisiko tästä näkökulmasta ajatella Bettelheimin ajatuksissa olevan perää? Kuultu tai luettu tarina 
on lempeämpi kuin kuva? Mielemme käsittää kuvan todistusaineistoksi ja se on meille enemmän 
olemassa. Näin ajateltuna pelkkänä tekstinä tai puheena voisi lapsille tarjota melkein mitä vain, ja 
luottaa siihen, että lapsen mieli kyllä oikaisee mutkat ja sivuuttaa vahingollisen osan aivan kuin 
lapsen mieli olisi valmiiksi ohjelmoitu ymmärtämään kuulemansa tai lukemansa niin hyvin. Onko 
kuva voimakas olento, joka riisuu meidät aseista ja väkisin pakottaa meidät katsomaan ja tulkitse-
maan itseään? 

Lastenkirja on muodoltaan erilainen kuin liikkuva kuva. Korhonen mainitsee tutkimuksessaan 
myös sadut ja kirjat. Hänen mukaansa luetut tarinat eroavat tv-ohjelmista siinä, että niistä puuttu-
vat liikkuvat visuaaliset ja auditiiviset efektit, äänet kuuluvat vain aikuisen puheessa. TV-ruudulla 
kuva on liikkuva ja voi tuntua hyvinkin todelliselta, mutta kirjassa kuva pysyy paikallaan, sitä voi 
katsella haluamansa ajan ja palata siihen myöhemmin uudelleen. (Korhonen , 116-117.) Tästä nä-
kökulmasta lastenkirjaa voi pitää liikkuvaa kuvaa turvallisempana formaattina. Pysähtynyt kuva 
ei tunnu niin todelliselta. Kuvakirjan ja liikkuvan kuvan vastaanottamiseen liittyy myös sosiaali-
sia eroja: alle kouluikäiset lapset katsovat ja lukevat kirjoja usein aikuisen kanssa, liikkuvia kuvia, 
kuten piirrossarjoja, lapset katsovat usein ilman aikuista. Kuitenkin moni aineiston henkilö kertoi 
pelottavan kuvituksen tulleen uniin painajaisina, ja pelottavien hahmojen oli kuviteltu lymyävän 
pimeissä nurkissa. Ehkä pelonlähteen muotoa merkittävämpää on se mitä lapsen mielikuvituksessa 
tapahtuu. En näe mielekkäänä vertailla tv-ohjelmien ja kirjojen vaikuttavuutta, koska on selvää, 
että ne vaikuttavat joka tapauksessa.
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Kuva-aineistoa kerätessäni en kysynyt vastaajilta olivatko heidän pelkäämänsä kuvat tulleet hei-
dän uniinsa. Yksi vastaajista kuitenkin kertoi näin tapahtuneen: kuvan 10 sininen pää oli unessa 
jahdannut häntä pitkin koulun pimeitä käytäviä. Toinen vastaaja kertoi pelottavan kuvan muis-
tuttaneen hänen painajaisiaan, joissa oli valtavan kokoisia, järjenvastaisia muotoja (kuva 22 A). 
Tässä tapauksessa voidaan pohtia, onko pelko muodostunut mielleyhtymästä aiemmin nähtyihin 
painajaisiin, eli onko painajainen aiheuttanut pelkoa kuvaa kohtaan eikä pelko kuvaa kohtaan ai-
heuttanut painajaista. Seppäsen (2001) mukaan katsominen ei ole vain ohikiitävä tapahtuma, vaan 
katsominen jatkuu vaikka katse käänneittäisiin pois tai silmät suljettaisiin, katsominen voi jatkua 
jopa unessa. (Seppänen 2001, 97). Unessa nähty on siis katsojalle yhtä nähtyä kuin todellisessa maa-
ilmassa nähty. Korhosen (2008) tutkimuksessa osa 5-6-vuotiaista lapsista kertoi nähneensä paina-
jaisia pelottavasta tv-ohjelmasta. Korhonen kirjoittaa huolehtivaan sävyyn ja näkee painajaisunet 
seurauksena pelottavaksi koetusta nähdystä ja jonkilaisena todisteena tv-ohjelmien pelottavuudes-
ta. Hän toteaa lasten olleen useimmiten uhrin roolissa omissa painajaisissaan. (Korhonen 2008, 
148-151.) Painajaisessa uhrin rooliin joutuminen on eräänlainen vaaran potentiaalin toteutuminen. 
Näemme kuvassa jotakin pahaa tai vaarallista tapahtuvan, pelkäämme että tuo voi tapahtua myös 
minulle, ja unessa pelkomme käy lopulta toteen.

Entäpä miten aikuinen suhtautuu lapsen osoittamaan pelkoon? Kuvakirjojen kohdalla voidaan to-
deta, ettei kirja objektina ole lapsen turvallisuutta vaarantava asia, mutta tekstin ja kuvien aihe 
saattaa sisältää asioita, joita on syytäkin pelätä. On aikuisen vastuulla pohtia yhdessä lapsen kanssa 
onko pelko aiheellinen vai ei ja mistä pelko johtuu. Olisi virheellistä päätellä, että kirjan kuvissa tai 
tekstissä on jotakin pahaa koska lapsi pelkää sitä. Jos aikuinen jättää itse arvioimatta onko pelkoon 
aihetta vai ei ja eikä kyseenalaista lapsen syytä tuntea pelkoa, jää arviointi pelon aiheellisuudesta 
lopulta lapsen vastuulle.

8.2 Kuvittajan näkökulma

Vieläkään en voi allekirjoittaa Bettelheimin tai Pulkkisen näkemyksiä kuvituksen vahingollisuu-
desta pelon lisääjänä. Pulkkinen kertoo: ”Eri asia on, jos satu kuvitetaan. Silloin lapsi ei voi paeta 
sitä pahaa. Mutta lapsen mielikuvitus ei sitä luo.” (Yle Uutiset, 2012). Tutkielmani näkökulmas-
ta luonnehdinta on ristiriitainen, sillä monien aineistoni kuvien kohdalla lapsen mielikuvitus ni-
menomaan loi kuvaan jotakin pahaa tai pelottavaa, vaikka kuvittaja tuskin oli niin alunperin tar-
koittanut, ja aikuisen voi olla vaikeaa ennakoida tai jäljittää sitä, mikä kuvassa tuntui pelottavalta. 
Psykoanalyysin näkökulmasta ajatus lapsen mielen viattomuudesta on virheellinen. Kun yksi psy-
koanalyysin keskeisistä ajatuksista on, että osa kuvien aiheuttamista tunnereaktioista on tiedosta-
mattomia ja peräisin ihmisen alitajunnasta, syntyvät pelkokokemukset siis katsojassa, eikä kuva 
pitele ja aiheuta pelottavuutta itsessään. Lapsilla voidaan siis ajatella olevan synnynnäisiä viettejä 
ja vaistoja, jotka ovat läsnä myös katsomistilanteessa. Lastenkirjan kuva osuu katsojassa johonkin. 
Lapsi itse oman kulttuurinsa edustajana vaikuttaa siihen, miten hän kuvaa katsoo, ja on yksilöllistä 
millaisia tunteita tai ajatuksia kuva katsojassa herättää, eli katsominen on samalla sekä kulttuurista 
että yksilöllistä.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa kuvittajantyöni kannalta? Miten näen nyt kalmamustesienen tuskal-
lisen kuvitusprosessin? Tutkielmassa pohtimieni teemojen valossa kalmamustesienen voi tulkita 
kauhu-sieneksi. Sen tarina on tarkoituksella synkkä ja pelottava, ja näen, että tekstin osalta alku-
peräisen version sensurointi oli tarpeen. Kuvituksen osalta koen olleeni turhaan niin huolissani, 
koska kuvituksessa ei ollut missään vaiheessa edes tarkoitus esittää uhkaavia tapahtumia, vaan ai-
noastaan professori-Fungus ja rouva-Rimosa apeina kalmamustesienen äärellä. Sienen pelottavuus 
muodostuu ennen kaikkea tarinasta, ei niinkään kuvituksesta. Tarinassa ei preesensissä tapahdu 
mitään uhkaavaa, mutta kalmamustesieni on merkki siitä, että jotain pahaa on tapahtunut aikai-
semmin, ja tarinan hahmot ovat peloissaan tapahtumapaikalla. Potentiaalinen uhka on läsnä.
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Kenties pelottavaa on myös kuvituksessa näkyvä verenpunainen neste, joksi sienen lakki ennen 
pitkää hajoaa. Neste ei ole verta, mutta värinsä ja vahingoittumisen teeman läsnäolon takia se rin-
nastuu vereen. Olisiko sieni ollut vähemmän pelottava, jos tämä punainen neste olisi jätetty esittä-
mättä? Joka tapauksessa näen nyt selkeämmin sen hienovaraisen vuoropuhelun, jota kuvitus, teksti 
ja katsoja/lukija keskenään käyvät.

On selvää, että kuvittajana voin käyttää tiettyjä visuaalisia keinoja pelon herättämiseksi: tummia 
värejä, suuria lähestyviä hahmoja, väkivallan ja kärsimyksen kuvauksia, synkkiä kasvojenilmeitä, 
pistäviä tuijotuksia, luonnottomia ihonvärejä, yksinäisyyttä ja epäloogisia järjestyksiä. Voin myös 
pyrkiä herättämään kammotuksen tunnetta nyrjäyttämällä tuttuja asioita vieraaseen suuntaan. 
Voin yrittää pelata varman päälle tehdessäni kuvia, joiden ei missään nimessä ole tarkoitus herättää 
pelkoa, ja käyttää positiivisia, helposti tulkittavia kasvojenilmeitä, valoa ja turvallisia tapahtumia. 
Mutta kuinka mielekästä täysin turvallisissa rajoissa pysyminen lopulta on? Lastenkirjallisuus on 
parhaimmillaan taidetta, ja koen, että liika laskelmointi tekee teoksesta pikemminkin tuotteen. 
Parhaimmillaan kuvittaja voi tehdä työnsä intuitionsa varassa ja ottaa myös ilmaisullisia riskejä, 
tietenkin lasta kunnioittaen. 

Kaikkien lastenkirjojen tekijöiden mielikuva omasta tai vanhempiensa lapsuudesta ole suinkaan 
auvoisa. Henkilökohtaisesti näen ehkä kaikkein tärkeimpänä lastenkirjojen kohderyhmänä ne lap-
set, jotka joutuvat hyvin nuorena kohtaamaan suuria ja vaikeita asioita ja aikuisten taholta tapahtu-
vaa laiminlyöntiä. Kirjan kautta lapsi on välillisessä suhteessa kirjan tehneeseen aikuiseen.

Tutkielman kansi

Minkälaisen kuvan halusin kuvittajana tehdä kaiken tutkielman kautta oppimani jälkeen? Ku-
va-aineisto tarjoaa runsaasti aiheita: pelottavat hahmot, kärsimys, uhkaavat tapahtumat, outous tai 
kammotus, yksinäisyys, pahuus, jonkin läsnäolo, epäinhimmilliset piirteet, stereotypiat, unimaail-
ma ja väkivalta tai vammat. Kuvittaja valitsee kuvan denotaation, mutta konnotaatioihin hän voi 
vain pyrkiä vaikuttamaan. Halusin tuoda kuvaan muodon ja sisällön ristiriitaa. Lopulta päädyin 
kahteen vaihtoehtoon: joko tekisin kuvan, jonka sisältö on hyvin turvallinen ja lämmin, mutta jos-
sa käyttäisin pelottaviksi luonnehdittavia ilmaisukeinoja kuten pimeyttä, ei-ystävällisiä kasvojenil-
meitä ja piilottamista, tai tekisin kuvan, jonka sisältö on vaarallinen tai uhkaava, mutta jossa käyt-
täisin pehmeitä ja positiivisiksi miellettäviä ilmaisukeinoja kuten valoa, pehmeitä värejä ja iloisia 
kasvoja. Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Halusin tehdä fyysistä väkivaltaa sisältävän kuvan, 
koska en ollut koskaan työni puitteissa (ja hyvin harvoin muutenkaan) sellaista tehnyt.

Halusin kuvittaa tarinaa, joka olisi helposti kaikkien tunnistettavissa. Siksi valitsin Tuhkimon. Suu-
ri osa Tuhkimon, kuten muidenkin vanhojen satujen, nykyisistä versioista on siivottu vähemmän 
väkivaltaisiksi, joten kaivoin esiin Tuhkimon vanhemman version. Tuhkimo joutuu tarinassa mo-
nenlaisen henkisen väkivallan kohteeksi, mutta kuitenkin varsinaista fyysistä väkivaltaa tapahtuu 
vain hänen siskopuolilleen. Nämä väkivaltaisuudet esiintyvät tarinan lopussa. Ensimmäinen väki-
valtainen teko tapahtuu, kun siskopuolet leikkaavat äitinsä kehotuksesta irti osan jalastaan, jotta se 
mahtuisi lasikenkään. Tässä siskopuolet vahingoittavat itse itseään, vaikka tilanteessa valtaa käyttää 
heidän äitinsä. Toinen väkivaltainen, ja mielestäni moraalisesti kiinnostava, kohta on aivan tarinan 
lopussa, kun juhlitaan Tuhkimon ja prinssin häitä. Kun juhlaväki astelee kirkkoon, kaksi kyyhkystä 
(jotka ovat läpi tarinan auttaneet Tuhkimoa) asettuu rinnakkain kulkevien siskopuolien molem-
min puolin. Toinen kyyhkynen nokkii sokeaksi toiselta siskolta vasemman silmän ja toinen toiselta 
oikean silmän. Kun hääväki astelee ulos kirkosta, siskokset ovat vaihtaneet paikkoja, jolloin kyyh-
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kyset nokkivat puhki kummaltakin toisenkin silmän. Näin siskopuolista tulee sokeita, he saavat 
rangaistuksen pahoista teoistaan. (Grimm, 1987.) Valitsin kuvitettavaksi tämän hetken. Tilanne on 
kiinnostava: satu on päättynyt onnellisesti ja kaikki juhlivat yhdessä. Siskopuoletkin ovat paikalla 
(on epäselvää onko heidät kutsuttu häihin vai ei), joten he tuskin odottavat mitään pahaa tapah-
tuvan. Kuitenkin kyyhkyset - vapauteen ja rauhaan yhdistettävät linnut - tulevat ja antavat viimei-
sen tuomion. Tämä rankaisijoiden näennäinen viattomuus saa väkivallan tuntumaan oikeutetulta, 
vaikka näen, että lopulta siskopuoletkin ovat ennen kaikkea äitinsä uhreja.

Valitsin kuvaan pastellisävyjä. Halusin tehdä siitä muodollisesti mahdollisimman viattoman, tur-
vallisen ja idylliseksi kuorrutetun: kuvassa on vaaleanpunaisia nauhoja ja ruusupensaita, sisko-
puolten hiuksetkin ovat satumaisen vaaleanpunaiset ja kasvoilla iloinen, naurava ilme. Kyyhkysiä 
on ilmassa heidän ympärillään sekä laskeutuneina heidän hiuksilleen ja olkapäilleen. Sommitelma 
on symmetrinen. Siskopuolten silmien paikalla on kuitenkin tummaa, punertavaa muhjua silmien 
sijaan. Kuvan kyyhkysillä on punaista väriä, verta, nokissaan ja kasvoillaan. Kyyhkyset nokkivat 
siskosten silmäkuoppia paraikaa.

Onko tämä kuva sitten pelottava? Tähän kysymykseen en osaa vastata eikä se liene tarpeellista-
kaan. Se, miltä kuva tuntuu, muotoutuu vasta jonkun katsoessa sitä, jonkun muun kuin tekijän. 
Itse kuvan tekeminen tuntui hieman kummalliselta. En muistikuvieni mukaan ole kuvannut verta 
tai haavaa sitten teini-iän, saati tilannetta, jossa joku tai jokin fyysisesti vahingoittaa toista. Miksi 
tällaisen kuvan tekeminen tuntui oudolta? Siitä huolimatta, että väkivalta on verhottu vaahtokark-
kien väriseen satumaailmaan. Vai juuri siksi? Onko tunne, joka minulle tuli kuvaa tehdessäni ja sitä 
jälkeenpäin katsoessani, unheimlichin tunne? Kuvassa menen lastenkirjojen kuvitusta koskevien 
normien sekä omien totuttujen rajojeni yli. Kuvaa ei voitaisi julkaista lastenkirjassa, vaikka vanha 
versio Tuhkimo-sadusta on yhä monien lasten ulottuvilla. Pehmeä muoto ei muuta kuvan väkival-
taista sisältöä. Normien voidaan siis ajatella koskevan ennen kaikkea kuvien denotaatiota, niiden 
ilmeistä sisältöä.

Tutkielmani kautta olen saanut tilaisuuden kurkistaa ihmisten muistojen ja pelkojen taakse ja tar-
kastella pelkojen äärellä koettuja pysähtyneitä hetkiä. Aihe tuskin koskaan lakkaa kiinnostamasta 
minua. Toistuvasti löydän itseni kysymästä ihmisiltä, ovatko he pelänneet jotakin lastenkirjaa lap-
suudessaan. Monilla on tällaisesta jokin hämärä muistikuva, vaikka kirjoja on usein vaikea nimetä 
vuosikymmenten jälkeen. Puhumme siis jostakin hyvin yleisinhimillisestä. Kun nyt katson kuvaa 
Kalastaja Abdallahista ja Abdallah Meren asukkaasta, näen mielessäni sen ympärillä tämän tutkiel-
man kuvat. Voin katsoa toisten pelkoa sekä omaani, ja kysyä missä kohdassa pelkomme yhtyvät tai 
erkanevat. Niistä on muodostunut joukko, jaettu kokemus. 

On selvää, että yksittäisillä kirjankuvituksilla voi olla suuri vaikutus ihmiseen. Lapset saattavat lu-
kea samoja kirjoja kerta toisensa jälkeen jopa vuosien ajan. Samaan tuttuun tarinaan ja kuviin voi 
palata aina halutessaan, kirja ei muutu. Kirjaa voi pidellä pimeässäkin. Hetki kirjan kanssa voi 
olla hyvin yksityinen. Tutkielmani aineistoon osallistuneet henkilöt, kuten minäkin, ovat kuitenkin 
viettäneet lapsuutensa 1970-luvun ja 2000-luvun välissä ennen digitaalisten medioiden räjähdys-
mäistä kasvua. Onko yksittäisen kuvan vaikuttavuus muuttunut nopean kuvatulvan myötä, kun yk-
sittäisen kuvan katsomiskokemus jää helposti hyvinkin pinnalliseksi? Onko yksittäisen kuvan enää 
edes mahdollista jäädä lapsen mieleen yhtä voimakkaasti kuin tutkielmani aineiston kuvat jäivät? 
Lasten lukuharrastuksen vähenemisestä ja kirjojen laskevista myyntiluvuista uutisoidaan tasaisin 
väliajoin. Ovatko tässä tutkielmassa tarkastellut kokemukset uhanalainen laji? Näen, että lasten-
kirjalla on kulttuurissamme erityinen roolinsa hitaan katsomisen, kuuntelemisen, tuntemisen ja 
kohtaamisen paikkana, ja tuon paikan olemassa olosta tulee pitää kiinni. Minä pidän siitä kiinni.
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”Kun hääväki sitten meni kirkkoon, asteli vanhempi oi-
kealla, nuorempi vasemmalla puolella. Silloin nokkivat 
kyyhkyset kummaltakin silmän puhki. Ja sen jälkeen, kun 
he tulivat ulos kirkosta, asteli vanhempi vasemmalla, nuo-
rempi oikealla puolella, ja silloin nokkivat kyyhkyset kum-
maltakin myös toisen silmän puhki. Ja näin oli heitä hei-
dän ilkeytensä ja petollisuutensa takia rangaistu sokeudel-
la heidän elämänsä loppuun asti.”

Grimmin veljekset: Tuhkimo. Suom. Aarno Peromies
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Hei sinä aikuinen, joka olet lapsuudessasi katsellut kuvakirjoja!

Herättikö jokin kirja tai yksittäinen kuvakirjan kuva sinussa pelkoa? Onko kuva jäänyt mieleesi niin hyvin, 
että muistat sen yhä?

Teen taiteen maisterin opinnäytettä aiheenani pelottavat kuvitukset lapsille suunnatussa kaunokirjalli-
suudessa. Opinnäytteessäni haluan selvittää millaisia kuvituksia aikuiset muistavat pelänneensä lapsena 
ja tarkastella näiden kuvien pelottaviksi koettuja ominaisuuksia. Mikä tekee kuvasta pelottavan? Kokoan 
opinnäytettäni varten kuva-aineistoa sekä lyhyitä sanallisia kuvauksia. Jos muistat lapsuudestasi pelotta-
van tai muuten ahdistusta herättäneen lastenkirjan tai tarkemmin yksittäisen kuvan, olet juuri etsimäni 
henkilö.

Jos haluat osallistua aineiston kokoamiseen, vastaa minulle sähköpostitse osoitteeseen julia.savtchenko@
aalto.fi. 

Kerro lyhyesti muutamalla lauseella minkälaisia muistoja kuvaan liittyy: 

Mikä kirja ja kuva/kuvat oli kyseessä (kirjan nimi, tekijän/tekijöiden nimet, sivunumero(t), jossa pelottava 
kuva on, tai jos sinulla ei ole kirjaa saatavillasi, kerro mitä asioita pelottavassa kuvassa oli)?

Mikä kuvassa tuntui pelottavalta (esim. tunnelma, hahmo, tilanne, aihe tai värit)?

Missä tilanteessa, paikassa ja kenen kanssa katselit kuvaa? Katsoitko sitä yksin, aikuisen tai muiden lasten 
kanssa? Katselitko kuvaa kotona, päiväkodissa, kirjastossa tai muussa paikassa? Minkä ikäinen suunnilleen 
olit?

Liite 1. Aineistonhakukirje



Ikäsi ja sukupuolesi?

Toimin itse kuvittajana ja Karisto julkaisi ensimmäisen lastenkirjani vuonna 2014. Kuvakirjan tekijänä 
minua kiinnostavat kysymyksen siitä millaisia aiheita kuvakirjoissa on sopivaa käsitellä, miten kuvitus 
voi vahvistaa tai liennyttää tekstin herättämiä tunteita ja millaiset kuvituksen mielletään lastenkirjoihin 
sopiviksi.

Jos mahdollista, lisää sähköpostiin linkki kuvaan/kuviin, tai liitä kuva/kuvat sähköpostin liitteeksi, mutta 
mikäli kirja ei ole juuri nyt saatavillasi, autan mielelläni oikean kirjan ja kuvan etsimisessä.

Opinnäytteen on tarkoitus tulla valmiiksi huhtikuussa 2017 mennessä, joten lähetäthän vastauksesi joulu-
kuun 2016 loppuun mennessä! Halutessasi toimitan sinulle mielelläni valmiin opinnäytteeni.

Osallistujien henkilöllisyys ei tule missään tutkimuksen vaiheessa esiin ja kaikkea aineistoa käsitellään 
luottamuksellisesti. Opinnäytteen ohjaajana toimii lehtori Marja Rastas.

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää opinnäytteeseeni liittyen, annan mielelläni lisätietoja. Paljon kiitoksia 
kaikille osallistujille!

Parhain terveisin,

Julia Savtchenko 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
Taiteen laitos 
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 


