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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan nuortenromaanin kannen kuvituksen 

toteutusprosessia. Korkeakoulutasoista kuvituksen tutkimusta tehdään 
Suomessa verrattain vähän. Osittain tästä syystä tutkimusaihetta lähes-
tytään käytäntölähtöisesti fenomenologis-hermeneuttisella tutkimus-
otteella. Tutkimusongelma on romaanissa esiintyvän leikin visuaalinen 
esittäminen kirjan kannessa. Tutkimuksen käsittelyssä korostuu ku-
vituksen toteuttavan kuvittajan nakökulma. Työssä yhdistetään leikin 
teoriaa, hermeneutiikkaa ja kuvakerrontaa ’patafysiikkaa hyödyntäen. 

Analysissä käydään läpi nuortenromaanin julkaisuun tähtäävän 
työskentelyn prosessia kuvittajan, kirjailijan ja kustannustoimittajan 
välillä. Tutkimus eteni noudattaen hermeneutiikan ideaa, jossa tulkin-
ta ja ymmärrys muotoutuvat monella tasolla. Aineisto koostuu kirjan 
käsikirjoituksesta, kuvaluonnoksista sekä työskentelyn osana käydyistä 
sähköpostikeksustelusta. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi kuvaus kannen kuvitukseen liittyvis-
tä pohdinnoista, jotka useimmiten jäävät kuvittajan jakamattomaksi 
tiedoksi. Työssä tarkastellaan leikkiä niin kuin se ilmenee romaanissa, 
osana kansikuvaa sekä kuvittajan työtä leikin ilmentymänä. Prosessin 
tuloksena syntynyt kansikuva pitää sisällään leikin ehdotuksen, joka 
ilmenee tilannekuvassa ja asettelussa sekä hienovaraisilla kuvitustek-
nisillä keinoilla. Parhaimmillaan kuvan tekeminen on ollut itsessään 
leikkiä eli tutkivaa, kokeilevaa ja yllätyksellisyydessään palkitsevaa.

Tutkimuksen keskeinen anti on ‘patafysiikan soveltamispotentiaalin 
tunnistaminen kuvitusta käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa. 
Tutkimus tarjoaa konkreettisen ja dokumentoidun esimerkin patafyy-
siikan soveltamisesta.
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Masters thesis abstract

Abstract
The research examines the  process of creating a book cover illustrati-

on for a youth novel. University level research of illusrtation is still rare 
in Finland, and partly because of this the subject is viewed through a 
practise-led phenomenologic and hermeneutic approach. The research 
problem adresses the visual repsresentation of play as it is described in 
the novel and as part of the book cover. The research emphasizes the 
view of the illustrator. Theory of play, hermeneutics and visual narrati-
on are syntyhesized through ’pataphysics.

The analysis covers the communication between the illustrator, writer 
and editor. The research unfolded in line with the hermeneutic idea 
according to which undersytanding and interpretation arise on several 
different leves. The research material consists of the book draft, il-
lustration skecthes and project related emails. 

A result of the research is an illumination of the illustrators thought 
process, usually left unshared. The research examines the concept of 
play as it appears as part of the cover illustration as well as a part of an 
illustrators’ work process. As a result the cover holds within it a sug-
gestion into/of play, deployed as pictorial arrangement and also its ma-
nifestation by means of visual narrative. At best the research has been 
play itself, exploratory and surprisingly rewarding. 

The essential yield of the research is the recognition of  ‘pataphysic 
and its potential in studying illustration. The research provides a conc-
rete and documented example of applied ’pataphysics.
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1. Johdanto 

Tämä opinnäyte sai alkunsa siinä hetkessä, kun näytel-
mäkirjailija Heini Junkkaala lähestyi minua ja ehdotti, 
että tekisin kuvituksen hänen kirjoittamaansa lastenro-
maaniin. Junkkaalan romaani Kymmenen tikkua lau-
dalla pohjautuu samannimiseen näytelmään. Romaa-
nin tarina rakentuu päähenkilön Anna-tytön leikin ym-
pärille. Leikki kietoutuu Annan kokemuksiin ja näyttää 
vaikuttavan perheenjäsenten kesken tapahtuviin asioi-
hin. Valitsin leikin keskeiseksi tutkimukseni teemaksi.  
 
Leikki on kiehtova ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, joka 
on jo pidemmän ajan kiinnostanut minua kasvattajana 
ja kuvantekijänä. Leikkiä on todella vaikeaa tutkia sa-
maan aikaan kun se tuntuu olevan ihmiselle ilmiselvä 
synnynnäinen ominaisuus, jota voidaan pitää myös 
universaalina kulttuurisena ilmiönä. Taidekasvattajana 
olen huomannut että leikki on yhteydessä oppimiseen. 
Voin sanoa hyötyneeni leikistä oppimisessa, mutta silti 
en voi sanoa voivani opettaa leikkiä. Mikäli leikki tapah-
tuu oppimistilanteessa, tapahtuu se minusta/opetta-
jasta huolimatta. Jos leikkiä yrittää hallita, se liukenee 
kuin saippua sormien välissä ja toisaalta siitä ei tunnu 
pääsevän eroon. Erityinen kiinnostus leikkiä kohtaan 
tämän opinnäytteen prosessin kannalta liittyy leikin 
tavoittamiseen kuvassa. Leikki vaikuttaisi käyttäytyvän 
kuvassa samaten kuin opetustilanteissa eli leikin idean 
voi tarjoilla pieninä hienovaraisina lukijalle osoitettuina 
vihjeinä, mutta leikin tulkintaa kuvasta ei voi pakottaa. 
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Taidekasvatuksen opiskelijoiden on jossain määrin 
tavallista tehdä kuvitusta työkseen, sillä kuvitustyön 
luonne sopii hyvin opiskelijan aikatauluihin ja taidekas-
vatuksen opinnoissa jalostuva tietotaito on ainakin osit-
tain hyödynnettävissä suoraan kuvituksen työtehtävis-
sä. Moni taidekasvatuksen alumni tekee kuvitusta myös 
päätyönään tai opetustyön rinnalla. Toisaalta kuvittajan 
työhön liittyy usein myös oman osaamisen välittäminen 
eli opettaminen. Kuvittajia pyydetään pitämään työpa-
joja ja tieto-taidon jakaminen “masterclass” -tyyppisten 
kokonaisuuksien kautta on alalla suhteellisen yleistä. 
Kuvitukseen liittyviä opinnäytteitä on taidekasvatuksen 
alalla tehty useita ja niissä on monella tapaa käsitelty 
kuvituksen ja taidekasvatuksen suhdetta (ks. mm. Aho-
la 2015; Valojärvi 2009; Jämbäck 2017). Kuvituksen 
tutkimusta tehdään Suomessa verrattain vähän (ks.Rät-
tyä & Raussi 2001, 7). Rajaan opinnäytteessäni kuvituk-
sen tarkastelun kohteeksi kirjan kansikuvan. 
 
Keskeinen kaunokirjallisen kirjan kannen suunnitte-
luprosessia käsittelevä lähteeni on Emmi Kyytsösen 
maisterin opinnäyte Mitä kannet kertovat?. Kyytsösen 
tutkielmasta löysin kuvauksia kaunokirjallisuuden kan-
sien suunnittelussa käytetyistä keinoista ja konventiois-
ta. Kyytsönen väittää että graafisen suunnittelun alalla 
työskentelevät alan toimijat pitävät näitä käytänteitä it-
sestäänselvyyksinä. Silti käytäntöjä ei juuri ole sanallis-
tettu. (Kyytsönen, 2015). Opinnäytteessään hän purkaa 
näitä koodeja sanoiksi ja kokoaa samalla ohjeita niiden 
hyödyntämiseen tai toisaalta haastamiseen. (Kyytsönen 
2015.) Kyytsösen työstä sain hyvät perustiedot kansi-
suunnittelun teknisistä periaatteista. Työ tarjosi myös 
alan keskeiset käsitteet. Minun tutkimusongelmakseni 
muotoutui leikin visuaalinen esittäminen kirjan kan-
nessa.



11

Olen taidekasvatuksen pedagogisten opintojen yhtey-
dessä tutustunut leikin teoriaan sekä leikin ja taiteen 
väliseen suhteeseen. Taidekasvatuksen osastolla jär-
jestetyllä Taide ja leikki -nimisellä kurssilla tutustuin 
kliinisen psykiatrian tohtorin ja National Institute For 
Playn perustajan Stuart Brownin ajatuksiin. Stuart 
Brown väittää, että lapsi on jatkuvassa leikin tilassa. Ai-
kuisten osalta työ ja leikki nähdään usein toisensa pois-
sulkevana dikotomiana.(Brown 1998, 250). Leikin tee-
ma on näkynyt taiteellisessa työskentelyssäni vuosien 
varrella, josta yksi esimerkki on taiteellisen työryhmän 
Ma-Pe:n toiminta (Ma-Pe 2013). Olen kiinnostunut sii-
tä, miten leikki saa erilaisia ilmentymiä kuvissa ja miten 
voin kuvittajana itse kuvittaa leikkiä. Näen kuvan katse-
lun ja sen tulkinnan jo itsessään eräänlaisena leikkinä. 
Kuvan tulkinnan alati muuttuvat kulttuuriin ja aikaan 
sidotut “säännöt” ovat mielestäni eräänlainen ihmis-
kunnan leikki. Me havaitsemme kuvan kaksiulotteiset 
litteät muodot ja tulkitsemme niiden esittävän meille 
niin spatiaalista kuin myös psykologista syvyyttä. Ku-
van tulkitsija osallistuu eräänlaiseen dialogiseen leik-
kiin kuvan tekijän kanssa.  
 
Opinnäytteeni raportoinnin yhteydessä syvennyin 
leikin teoriaan lukemalla Johan Huizingan ja Hans-
Georg Gadamerin ajatuksia leikistä. Sekä Huizinga että 
Gadamer näkevät leikin tapahtumana, jossa vanhoja 
toimintatapoja tulkitaan ja kokeillaan uusilla tavoilla. 
Gadamer ymmärtää leikin tulkinnallisena toimintana, 
joka on jatkuvasti auki uudelle tulkinnalleen; leikki on 
kuin edestakainen liike joka samalla jää aina avonaisek-
si tulkinnoille sekä uusille mahdollisuuksille. (Gadamer 
2005; Huizinga 1948) Gadamerin leikin käsitteeseen 
tutustuin lukemalla leikin ja taiteen suhdetta käsittele-
vän väitöskirjan pelitutkimuksen alalta. (ks. Vikhagen 
2017) Näiden lisäksi tutustuin Scott Eberlen artikkeliin, 
jossa hän esittää oman määritelmänsä leikistä. 
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Opinnäytteeni taiteellisen analyysin kohteena on suun-
nittelemani ja toteuttamani, mutta Heini Junkkaalan 
kirjoittaman romaanin kansi niin valmiina kuin se 
tämän opinnäytteen kirjoitushetkellä oli. Tarkemmin 
analysoitavana on kannen kuvituskuva, vielä ilman lo-
pullisia graafisen suunnittelun ratkaisuja, kuten kannen 
typografisia elementtejä. Analyysin ulkopuolelle jää 
myös kirjan tuntu, mm. pintamateriaali ja paino, sekä 
ne teknisen toteutuksen kannalta merkittävät yksityis-
kohdat, jotka kuuluvat kannen kokonaisuuteen merkit-
tävästi, mutta eivät ehdi valmistua ennen opinnäytteen 
palautuspäivää. Tähän työhön valmistunut välivaiheen 
kansi on nähtävissä kappaleessa 6 Kansi ja lopullinen 
kansi vuonna 2019 julkaistavassa romaanissa (Junk-
kaalla 2019, tulossa). 
 
Kannen kuvituksen näkökulmasta prosessin voidaan 
nähdä muodostuneen määrittelyvaiheesta ja toteu-
tusvaiheesta. Minun ja kirjailijan välinen alustava 
keskustelu perustui kirjan käsikirjoitusluonnokseen ja 
alustaviin kuvaluonnoksiin. Kehitin näitä kuvia eteen-
päin työnäytteeksi, jonka perusteella kustantaja totesi 
ehdottamamme tyylin sopivan kirjaan. Nämä kuvat 
ovat tärkeä osa kuvallista aineistoani. Analyysissani 
kuvaluonnosten esittelyn yhteydessä tuon esiin sellai-
sia tapahtumia, joilla on ollut vaikutusta kuvallisiin 
valintoihini. Esimerkiksi alkuvaiheessa luonnosteleva 
työskentely Porvoon maaseudulla perinteisessä maa-
laismiljöössä tuotti visuaalista aineistoa, jonka vaikutus 
on nähtävissä seuraavien vaiheiden kuvallisissa valin-
noissa. Lainaan analyysiosiossa myös Heini Junkkaalan 
romaanista katkelmia, jotka ovat joko suoraan kuvieni 
kohteita tai jotka ilmentävät tunnelmaa, esineistöä tai 
kertomuksia, joiden tulkinnat ohjasivat valintojani ja 
kirjan kannen toteutusta. Tutustuin opinnäytteen ra-
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portin laatimisen yhteydessä ‘patafysiikkaan1, joka on 
itsessään kiehtova ilmiö. ‘Patafysiikka on Ranskassa 
1800-luvun loppupuolella nimensä saanut, taidetta ja 
tutkimusta yhdistävä kuvitteellisten ratkaisujen tiede 
(science of imaginary solutions) (Hugill 2012, 4). ‘Pata-
fysiikka osoittautui työni kannalta erittäin hyödylliseksi 
asenteeksi ja käsitteistöksi, jonka avulla pystyin yhdis-
tämään leikin teorian ja hermeneutiikan aineistoni ana-
lyysivaiheessa. 
 
Työni perustuu kuvitukseen ja siksi kuvilla on merkittä-
vä asema osana tutkimusraporttiani. Monet asiat jotka 
ilmentävät taitoa ja vuosien saatossa kehittynyttä tai-
teellista näkemystä on vaikea pukea sanoiksi. Sen sijaan 
kuvat kertovat asioita omalla kielellään.
 

1 Alfred Jarry on itse käyttänyt heittomerkkiä patafysiikka-sanan yhteydessä 
ainoastaan yhden kerran (Hugill, 2012). Noudatan opinnäyteessä Hughillin 
käyttämää tapaa, jonka hän pohjaa Sandomirin ohjeeseen: 
 
”Only the word ‘Pataphysics referring substantially and in conformity with 
the text of Jarry, to the Science of Imaginary Solutions as such, is entitled to 
the apostrophe. It is merely tolerated that in certain cases it be granted, ad 
convenientiam, that the substantive used in genere take the apostrophe; in 
most cases, it is better to refrain. The adjective does not take the apostrophe.” 
(Sandomir 1993 (1965), 87 Hugillin teoksessa 2012, 8)
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1.1 Tutkimuskysymykset

1.  Millä tavalla tulkitsen/ymmärrän, että leikki ilmenee 
romaanissa Kymmenen tikkua laudalla? 
 
2. Millä tavalla tulkitsen/muotoilen ymmärrykseni  
leikistä kuvan muotoon?
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2. Viitekehyksiä ja näkökulmia

2.1 Patafyysinen tutkimus

Juha Varton mukaan kuva on tekstiin verrattuna mo-
nimuotoisempi tiedon käsitteistö. Kuva on “älyllinen ja 
emotionaalinen kompleksi”, jonka heikkous on tietämi-
sen avoimuudessa, mutta jonka voima on sen monita-
soisuudessa ja tehossa (Varto 2017, 164-165). Kuva on 
paitsi itse aina jonkun asian tulkinta, myös altis monel-
le samanaikaiselle tulkinnalle. Jokainen näistä tulkin-
noista on oikea tulkinta ja näiden tulkintojen takaisin 
tuominen tekstin muotoon synnyttäisi ikuisen ns. rikki-
näisen puhelimen. Opinnäytettä tehdessäni kamppailin 
pitkään sen kysymyksen kanssa, miten uskallan lähes-
tyä näin monimutkaista ilmiötä? Juha Varto toteaa että 
kemian tutkimus tuottaa kemiaa ja kasvatuksen tutki-
mus tuottaa kasvatusta, mutta vain taiteellinen toiminta 
voi tuottaa Mitä Tahansa (Varto 2017). Kun ryhdyin 
tekemään tutkimustani, en tiennyt mihin se vie. Minul-
la ei ollut selkeitä tutkimuskysymyksiä, vaan annoin 
tapahtumien ohjata minua sellaisen tiedon luo, jonka 
kulloinkin tarvitsin. Kenties ensin sattumanvaraiselta 
vaikuttava toiminta on lopulta luonut Mistä Tahansa ja 
kaikesta mahdollisesta minulle jotakin erityistä. Tästä 
erityisestä pyrin tuottamaan tulkintaa. 
 
Varto esittää kiinnostavan ajatuksen kirjassaan Taiteel-
linen tutkimus (2017). Hän väittää, että taiteellinen tut-
kimus voi olla taiteilijan itse tekemänä eräänlainen tai-
teellinen teko tai teos. Sen ei tarvitse pyrkiä imitoimaan 
tieteellistä tai edes asiallista teosta tai tekoa ja se voi 
myös määritellä itselleen omat tavoitteensa ja toimin-
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tatapansa. Se voi luoda omat tutkimukselliset menetel-
mänsä ja jopa hylätä täysin pyrkimyksen ennalta tun-
nistetun tiedon luomiseen. Varto esittää ‘patafysiikan 
eräänlaiseksi lähtökohdaksi tälläiselle tutkimusotteelle 
(Varto 2017, 117). Kartoittaessani omalle työskentely-
tavalleni sopivia menetelmiä, olin turhautunut, koska 
mielestäni yritykseni selittää ja tulkita kuviani sanoilla 
tuotti jokseenkin virheellistä/yksinkertaistettua tai vä-
hintään keskinkertaista tietoa. Löysin ‘patafysiikasta 
eräänlaisen tavan lähestyä tietoa tavalla, joka hyväksyy 
yhtäaikaisia ja ristiriitaisia totuuksia/merkityksiä. Pata-
fysiikka lähestyy tietoa holistisen pehmeästi ja suhtau-
tuu totuuteen runollisesti. 
 
Huizinga on käsitellyt leikin ja runouden suhdetta ja 
toteaa, että runous on tapa leikkiä kielellä ja että runous 
on eräänlainen unenomainen tietämisen muoto. Hän 
puhuu Eddan mytologiassa esiintyneestä myyttisestä 
simasta, jonka juominen tekee runoilijaksi. Sima “on 
valmistettu Kvasirin verestä [...] jolle kukaan ei ole 
pystynyt esittämään kysymystä, johon hän ei osannut 
vastata.” (Huizinga 1947, 163.) Soile Niiniskorpi on 
käsitellyt Juha A. Hollon kasvatusfilosofisia tekstejä ja 
myös hän nostaa runollisen suhtautumisen totuuden 
kuvaamiseksi erääksi tavaksi lähestyä taidetta (Niinis-
korpi 2014, 67). 
 
Tutustuin ‘patafysiikkaan tarkemmin kuuntelemalla 
ensin siitä kertovia luentoja ja myöhemmin myös luke-
malla aihetta käsittelevää kirjallisuutta. ‘Patafyysiikka 
juontaa juurensa 1800 -luvun lopulla syntyneen rans-
kalaiseen näytelmäkirjailijan ja kirjailijan Alfred Jarryn 
lapsuuteen. Jarryn ollessa kouluikäinen hän ja hänen 
luokkatoverinsa keksivät tavan huvitella fysiikan opet-
tajansa kustannuksella. Lapset esittivät opettajalleen 
sellaisia kysymyksiä, joihin hänellä ei ollut tai voinut 
olla tieteellisiä vastauksia. Sen sijaan että opettaja olisi 
myöntänyt tietämättömyytensä, vastasi hän lapsille 
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itse keksimillään pseudotieteellisillä vastauksilla. Näitä 
vastauksia lapset olivat alkaneet kutsua leikillisesti ‘pa-
tafysiikaksi. Jarry jatkoi ‘patafysiikan käsitteen kehittä-
mistä osana omaa taiteellista tuotantoaan. Patafyysinen 
ajattelu on kuvattu Jarryn fiktiivisissä romaaneissa, esi-
merkiksi Tohtori Faustrollin hahmon kautta, kun hän 
luo uuden kuvitteellisen tieteen, joka oli muita tieteitä 
yleisempi ja joka lopulta korvaa ne. Alfred Jarryn teok-
sessa syntynyt ‘patafysiikka kehittyi siis nuoren ihmisen 
mielessä, hänen lapsuuden leikkikokemuksen seurauk-
sena 1800-luvun lopussa. (Brotchie 2011, 28; Beaumont 
1984, 26) Muutamia vuosikymmeniä tämän jälkeen 
syntyivät futurismi ja dadaismi ja muu avantgarde, joi-
den syntyyn ’patafysiikka on kenties omalla tavallaan 
myötävaikuttanut. Jarry itse selittää ‘patafysiikan ole-
van metafysiikalle sitä mitä metafysiikka on fysiikalle. 
‘Patafysiikkaa on määritelty myös mielikuvituksellisten 
ratkaisujen tieteeksi. Patafyysikko on kiinnostunut epä-
säännönmukaisista, poikkeavista ja ei-yleistettävissä 
olevista ilmiön esiintymismuodoista. (Higgs 2012)  
 
Säveltäjä, kirjailija ja tutkija sekä musiikin tutkimuksen 
professori Andrew Hugill tutkii patafysiikkaa ja soveltaa 
sitä paitsi omassa luovassa työssään myös tutkimuksen 
apuna (Hugill 2012). Hugill on laatinut erään ‘patafy-
siikkaa käsittelevän opuksen, ‘Pataphysics - a useless 
guide. Tässä teoksessa käsitellään ‘patafysiikan histo-
riaa ja käydään läpi joitakin termin käytön kannalta 
kiinnostavia asioita. Esimerkiksi heittomerkin käytöstä 
on käyty vilkastakin keskustelua. 
 
Hugill nostaa neljä peruskäsitettä joiden hän näkee ole-
van keskeisiä patafyysiselle tutkimukselle ja minä näen 
ne kiinnostavina myös oman aineistoni ymmärtämisen 
kannalta. Nämä ovat antinomia, syzygy, clinamen ja 
anomalia.



Syzygy on päällekkäisyys tai pimennys. Se on tila, 
joka sallii päällekkäisyyden, jossa voi samaan aikaan 
olla päällekkäisiä tai toistensa peitossa olevia versioita 
asioista. Jarry itse puhuu sanojen syzygystä. Kielellinen 
tulkinta onkin oiva esimerkki sellaisesta päällekkäi-
syydestä, jossa samasta asiasta voi olla (ja useimmiten 
onkin) useita eri tulkintoja. Tämä ilmiö on helposti ha-
vaittavissa huumorikirjallisuuden piirissä. Yllä on esi-
merkki Pertti Jarlan käyttämästä syzygystä. 

Kuva 1. Esimerkki syzygystä Pertti Jarlan sarjakuvastripissä, 2017.  

Kuvalähde: Pertti Jarlan arkisto.

Antinomia, tai plus miinus, on tila jolloin kaksi vastak-
kaista asiaa eivät olekaan ristiriidassa tai toinen toista 
poissulkevia, vaan nämä asiat esiintyvät sovussa. Kym-
menen tikkua laudalla -teoksessa kuvattua päähenkilö 
Annan leikissä esiintyvää pukkijalkahevosta Turpaa 
voidaan pitää eräänlaisena antinomiana. Turpa sekä on 
ja käyttäytyy kuin oikea hevonen ja ei samalla ole oikea 
hevonen vaan “vain olemassa” Annan leikin sisällä. 
Tämä vastakohtaisuus ei synnytä minkäänlaista ristirii-
taa vaan on yksinkertaisesti asian laita. Näen että  
antinomia on leikille tyypillinen lainalaisuus. 



19

Clinamen on antiikin Kreikassa vaikuttaneen filoso-
fin Epikuroksen kehittämä ajatus siitä, että maailma 
koostuu jatkuvassa katoamistilassa olevista atomeista, 
jotka sattumanvaraisesti toisiinsa törmätessä luovat 
hetkittäisiä ketjureaktioita. Ihmisen ajattelun yhtey-
dessä tulkittuna clinamen voidaan nähdä eräänlaisena 
epälineaarisesti etenevänä ymmärryksen rakentumise-
na. Clinamen voidaan siis tulkita eräänlaisena luovan 
ajattelun prosessina, jossa ajattelu on jatkuvassa uuden 
kokeilun ja löytämisen tilassa, jota sattumanvaraiset ta-
pahtumat rikastavat ja josta samalla katoaa tietoa.  
 
Pidän eräänlaisena clinamenin ilmentymänä sitä aja-
tusten ja mielipiteiden vaihtoa eli dialogista vuorovai-
kutusta, joka tapahtui minun, kirjailijan ja kustannus-
toimittajan välillä. Ideat kimpoilivat keskustellessam-
me, jotkut ideat syntyivät vain hetkeksi ja toisia saimme 
pyöritellä pidempään. Esitän esimerkin tällaisesta 
tapahtumasta tarkemmin analyysissäni. 
 
Anomalia on poikkeus ja epäyleistettävyys tai asia, joka 
ei sovi muottiin. Patafysiikko on kiinnostunut erityises-
tä ja oudosta, kuten taiteesta, johon Varton mukaan liit-
tyy aina yksittäisyys, ja jonka tarpeellisuudesta emme 
voi koskaan olla täysin varmoja. ”Yhden ihmisen taito ei 
ole ennustettava, varma ja vakaa, joten hänen luomansa 
tuloksetkin saattavat olla…” (Varto 2017, 171.) Jatkan 
Varton lausetta: ...kenties muille täysin hyödyttömiä 
tai vaikuttaa oudoilta tai jopa turhilta ja naurettavil-
ta. Hyödyttömyys ja turhuus ovat ‘patafysiikan lisäksi 
myös leikille tunnuksenomaisia ominaispiirteitä. ‘Pata-
fysiikan yhteys leikkiin on niin vahva, että näen yllä ole-
vien patafysiikan lainalaisuuksien tukevan tutkimistani 
oivallisesti.
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Sovellan raportissani patafysisiä periaatteita, koska ne 
sointuvat yhteen sekä tutkimuksen leikin teeman että 
myös omien taiteellisen prosessin olemukseen liittyvien 
ajatusteni kanssa. Tämä ei tarkoita, että raporttini oli-
si kokonaisuudessaa luettava patafyysisenä teoksena. 
Trianguloin patafysiikan kanssa myös fenomenologiaa 
ja hermeneutiikkaa tutkimuksen metodologisena ja 
menetelmällisenä viitekehyksenä. Tutkimusstrategiaani 
leimaa tekemällä oppiminen, joka on saanut innoituk-
sen pragmatistifilosofi John Deweyn ajatuksista. Me-
netelmälliset valintani edustavat tyypillistä kuvataide-
kasvatuksen alan taiteellista tutkimusta, jossa fenome-
nologiaa, hermeneutiikkaa ja pragmatismia sovelletaan 
rinnakkain (ks. Koivisto 2015; Houessou 2010, 40).
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2.2 Fenomenologinen ihmettely
Ihmetys on yksi fenomenologiseen tutkimukseen liitetty 
määrite, joka “sallii meidän hämmentyä maailmasta, 
huomata ja oppia asioita, joista emme tiedä mitään” 
(Heinämaa 2000, 51, 56–57 teoksessa Houessou 2010). 
Ihmetys auttaa havaitsijaa tavoittamaan ilmiön sellai-
sena kuin se on. Kenellä on lopulta oikeus sanoa mil-
lainen ihmeellinen ja ihmetystä herättävä ilmiö lopulta 
oikeastaan on? Minä voin tulkita ilmiötä ainoastaan ta-
valla, jolla se näyttäytyy ja ilmenee minulle tulkittavaksi 
ja tietämiseni on rajallinen. Toteamalla tietämiseni 
rajat, tuotan fenomenologista tietoa asiasta sellaisena 
kuin minä sen koen. Tulkintani omasta kokemuksestani 
ei kerro ilmiön olemassaolosta ”sellaisena kuin se on” 
vaan pikemmin millaisena sen kokemukseeni perustuen 
ymmrrän. Sovellan kokemukseni tulkinnan kohdalla 
menetelmää, jonka avaan hermeneutiikkaa käsitteleväs-
sä osiossa. Fenomenologia sopii hyvin tutkimuksen lä-
hestymistavaksi silloinkin, kun tutkija tietää aiheestaan 
lähtökohtaisesti hyvin vähän. (Houessou 2010, 26) 
 
Houessou (2010) kuvaa fenomenologisen analyysin ete-
nemistä seuraavasti: analysointi alkaa havainnoinnista 
ja jatkuu tutkittavan ilmiön kuvailulla. Fenomenologia 
menetelmänä painottaa tutkijan henkilökohtaista ha-
vainnointia ja välitöntä suhdetta tutkimusilmiöön. Tut-
kijalta odotetaan kykyä tunnistaa omakohtaisen aineis-
tonsa tulkinnan tasot ja hahmottaa yleistettävissä ole-
vaa tietoa. Tutkijan tulee olla tietoinen niistä taustalla 
olevista oletuksista jotka ohjaavat hänen toimintaansa. 
Esiolettamusten tunnistaminen on tärkeää, jotta tutkija 
voi pysyä mahdollisimman avoimena tutkittavalle imiö- 
lle. (Houessou 2010, 26.) 
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Sovellan fenomenologiaa yhdessä patafysiikan kans-
sa. En pyri yleistämään asioita, vaan sen sijaan uskon 
monitasoisuuteen ja monitulkintaisuuteen. Omaksun  
ihmetyksen asenteen ja samalla pyrin välttämään asioi-
den yleistämistä. Sen sijaan pyrin analyysissäni teke-
mään mahdollisia/konditionaalisia tulkintoja jättäen 
samalla muita tulkinnan mahdollisuuksia auki. Tämä 
lähestymistapa tulkintaan luottaa/nojaa ‘patafysiikan 
moninaisuuteen ja yllätyksellisyyteen. Ilmiön ymmär-
retään olevan ihmeellinen, aina uudelleen eri tavalla 
tulkittava asia. Etsin työssäni raportoinnin tapaa, joka 
tarjoaa ihmetyksen mahdollisuuden myös lukijalle.

2.3 Hermeneuttinen ymmärrys ja tulkinta

Kirjan kannen kuvitustehtävä perustuu kuvittajan ja 
kirjailijan toistensa työtä koskevien tulkintojen koh-
taamiseen. Tulkintatehtävässä onnistumista voidaan 
pitää kuvituksen onnistumisen edellytyksenä. Kuvitta-
jan ymmärrys muodostuu ja svyenee läpi kuvitustyön, 
ja se käsittää sekä tekstin että kuvan ulottuvuuden. 
Hermeneuttista ymmärryksen ja tulkinnan rakenta-
mista kuvataan usein spiraalimaisesti etenevänä tiedon 
muotoutumisen prosessina, jossa tutkimuksen aineisto 
omaksutaan, ymmärretään ja tulkitaan. Hermeneutii-
kassa ilmiötä ei käsitellä kerralla vaan ilmiöön liittyvän 
tiedon nähdään olevan liikkeessä. Toisin sanoen herme-
neutiikassa olennaista on tiedon vähittäinen rakentu-
minen ja ymmärryksen syveneminen. (Töttö 1982, 172-
179 teoksessa Mäkelä 2006.) Mika Hannulan mukaan 
hermeneuttinen lähestymistapa on asenteeltaan avaava 
ja vahvasti sidoksissa tulkinnan aikaan ja paikkaan 
(Hannula 2001, 70). Tulkinnat syntyvät subjektiivisesti 
maailmaa tulkitsevan ihmisen toimesta tietyssä ajassa 
ja tietyssä paikassa. Hetken ja paikan lisäksi myös tul-
kitsijan aikaisemmat kokemukset vaikuttavat tulkin-
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taan. Mitä enemmän tiedämme tulkintaan vaikuttaneis-
ta seikoista, sitä paremmin voimme ymmärtää, miksi 
ilmiö näyttäytyi tutkijalle tietynlaisena. 
 
Metafyysikko, filosofi Hans Georg Gadamer pohjaa 
käsityksensä tiedosta, ensisijaisesti kokemukseen. 
Gadamer puhuu kahdenlaisesta tietämisen tavasta, 
joista toista edustaa luonnontieteellisen tutkimuksen 
tuloksena saatu tiede ja toista n.k. käytännön koke-
mustieto, jota jokainen hankkii omassa elämässään. 
(Gadamer 2004, 173.) Taiteellisen tutkimuksen kentällä 
esimerkiksi Maarit Mäkelä on omassa tutkimuksessaan 
kirjoittanut näkyväksi omia kokemuksiaan ja arkeaan 
suomalaisena keramiikkataiteilijana hermeneuttisen 
lähestymistavan avulla. Hän näkee hermeneuttisen 
lähestymistavan yleistymisen olevan seurausta vuosi-
tuhannen vaihteessa tapahtuneesta käänteestä, jonka 
seurauksena tutkijoiden omien kokemusten kuvaus sai 
aikaisempaa tärkeämmän roolin tutkimuksessa. Tämän 
ilmentymänä hän pitää projekteja, joissa itsereflektio 
nousee tutkimuksenteon keinoksi. Tällaisessa tutki-
muksessa tutkijan persoonallisuutta ja paikantunei-
suutta (situatedness) voidaan pitää luonnollisena lähtö-
kohtana tutkimukselle. (Mäkelä 2006, 76.)  
 
Juha Varto esittää teoksessaan Kauneuden taito (2003) 
ohjeen hermeneuttiselle lukutavalle. Hän ehdottaa, että 
lukiessaan toisen kirjoittamaa tekstiä on ensinnäkin 
ymmärrettävä ja todettava, että teksti on toisen kir-
joittama, eikä merkitystä kuulu silloin tuoda tekstiin, 
vaan ymmärtää se siitä itsestään. Teksti on ensinnäkin 
ymmärrettävä itsessään riippumattomana lukijasta ja 
lukutavasta. Toiseksi tekstin on ymmärrettävä olevan 
kirjoitettu toisessa ajassa ja paikassa, joka on toisaalta 
juuri minun ymmärtämäni - omasta ajastani - ja vieläpä 
sellaisella tavalla, että voin selittää lukutapani myös toi-
selle. (emt., 188.). Tulkitsen läheisesti aiheeseen liitty-
väksi Gadamerin ajatuksen horisonttien kohtaamisesta, 
jossa toiseus kohtaa oman ennakkonäkemyksen. (Gada-
mer 2004, 234).  
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Nämä ajatukset ovat analyysini kannalta tärkeitä, 
sillä lukiessani  Heini Junkkaalan romaania tulkit-
sen hänen tekstiään omista lähtökohdistani, omalla 
tavallani. Vasta kun Heinin ajatukset ovat muo-
dostuneet osaksi omaa ymmärrystäni, voin tuottaa 
ymmärrykseeni pohjautuvia tulkintoja kuvituksiksi. 
Nämä tekstin pohjalta laatimani kuvituskuvat toi-
mivat ainakin kahdella tavalla. Kuvat ensinnäkin 
tuottavat minulle mahdollisuuden uusille kuvatul-
kinnoille. Toiseksi tekstissä mainittujen tapahtumien 
kuvaaminen myös tarkentaa lukutapaani ja syventää 
suhdettani tekstiin. Heini Junkkaala joutuu vastaa-
vasti muodostamaan käsityksen minun kuvistani. 
Ammatiliinen suhteemme on kuitenkin siinä mie-
lessä erilainen, että kirjailija ei kuvieni pohjalta mitä 
todennäköisimmin muuta käsikirjoitusta. Yhdessä 
työskennellen pyrimme saavuttamaan kuvituskuvis-
sa tarinan olemuksen ja rikastamaan lukukokemus-
ta. Keskustelumme (sähköpostit) ovat yksi esimerkki 
aineistosta, jonka avulla tämä dialogisuus ja kahden 
horisontin kohtaaminen tulee nähtäväksi ja on tul-
kittavissa. Horisontteina voidaan pitää toisaalta ih-
misten samaan asiaan kohdistuvaa yhteistoiminnal-
lista ymmärtämisen pyrkimystä ja toisaalta kahden 
eri median yhteensovittamisen prosessia, tässä teksti 
ja kuva.
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3. Leikkipaikat ja pelikentät 

3.1 Leikistä

 “Aito ja puhdas leikki on kulttuurin 
perusta ja tekijä.” 

(Huizinga 1947, 13) 
 

Johan Huizinga on teoksessaan Leikkivä ihminen 
tulkinnut leikkiä eräänlaisena elollisena olentona/
oliona, jota ei voida määritellä biologisesti tai (aina-
kaan kattavasti) loogisesti/logiikan avulla. Hän ku-
vaa sosiaalisen leikin tärkeimmiksi tunnusmerkeiksi 
seuraavia asioita: Leikki on ensisijaisesti vapaata 
toimintaa. Leikillä on oma tarkoituksensa. Leikki 
voi saada leikkijän täysin pauloihinsa. Leikillä on 
tietyt ajan ja paikan rajat. Sen kulku sisältyy leikkiin 
itseensä. Leikkiin sisältyy itsensä uusiva toisto ja 
jännitys. Jokaisella leikillä on omat sääntönsä. Kun 
sääntöjä rikotaan, leikkimaailma luhistuu. (Huizinga 
1947, 13.). Kuvittamani kirjan päähenkilön, Annan 
leikissä on piirteitä, joita käsittelen analyysissani 
Huizingan ajatusten avulla. 
 
Myös Gadamer on käsitellyt leikin ilmiötä, osana To-
tuus ja metodi -teostaan. Hän väittää, että leikki on 
eräänlainen ihmisten ja jopa koko maailman perus-
tila. Gadamer puhuu leikistä edestakaisena tai pyöri-
vänä liikkeenä, jonka perusominaisuuteen 
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kuuluu itsensä jatkuva uudelleenluonti ja toisto. (Kirby 
& Graham 2016, 14.) 
 
Tuoreempi leikkitutkimus johon olen opinnäytteen yh-
teydessä tutustunut on Scott G. Eberlen käsialaa. Hän 
pyrkii määrittelemään leikkiä artikkelissaan The Ele-
ments of Play Toward a Philosophy and a Definition of 
Play (2014). Hän on visualisoinut määritelmänsä hyvin 
samankaltaisella tavalla kuin miten minä näen Gada-
merin määritelmän leikistä. 
 
Eberle näkee leikin kehollisena, itseään luovana pro-
sessina. Leikki on jatkuvasti liikkeessä oleva, itseään 
uudistava useista pienemmistä osista koostuva kokonai-
suus, joka esiintyy ajassa eteenpäin liikkuvana ilmiönä. 
Eberle kiteyttää määritelmänsä leikistä kuvan ja tekstin 
muotoon seuraavasti:

Kuva 2, kuvakaappaus Scott Eberlen artikkelista, kuvassa näkyy Eberlen 

hahometlma leikistä. Lähde: Eberle 2014.

 “Play is an ancient, voluntary, ‘emergent’ process 
driven by pleasure that yet strengthens our muscles, 
instructs our social skills, tempers and deepens our 

positive emotions, and enables a state of balance that 
leaves us poised to play some more.” 

(Eberle 2014, 18.)



27

Eberle painottaa leikin olevan ensisijaisesti prosessi, 
joka koostuu useasta osasta, eikä leikki siksi ole määri-
teltävissä erilliseksi muista asioista riippumattomaksi 

asiaksi. Hän vertailee leikkiä matkaan, kasvuun, vallan-
kumoukseen, kiihtymiseen tai vastaaviin tapahtumiin, 
jotka ovat aina riippuvaisia ja saavat voimansa muista 
niitä ympäröivistä ilmiöstä ja voimista. (Eberle 2014, 

17.) Mielestäni Eberlen kuvaus vastaa myös tämän 
opinnäytteen (sekä taiteellista että tutkimuksellista) 

syntyprosessia. Niin opinnäyteen kuin kannen suunnit-
telun toimeksiantoon vaikuttavat tietyt ohjeet ja raamit. 
Samaan aikaan työskentely muotoutuu omien sisäisten 
sääntöjen ja tarpeiden sanelemana. Olen opinnäytteen 

teon prosessin myötä oppinut sekä opinnytteen laatimi-
sesta että myös kannen suunnittelusta. Olen tuottanut 
useita versioita kannesta ja toisaalta myös tekstini on 

ollut jatkuvassa uudistamisen tilassa. Tätä jatkuvaa uu-
distumista ja kokeilua pidän leikin ilmentymänä. 

 
Gadamer näkee leikkijän kokemuksen olevan toissijai-
nen leikin tapahtumalle. Gadamer näkee jopa vaarana, 
että jos keskitytään ensisijaisesti leikkijän kokemuksen 

tutkimiseen, siitä seuraa leikin subjektifikaatio. Hän 
kehottaa keskittymään sen sijaan leikkiin itsensä ilmen-
tymänä, laajana moniosaisena kokonaisuutena. Leikkijä 
on leikin katalysaattori ja hänen kokemuksensa leikistä 
on osattava nähdä leikistä erillisenä osana, kun tutki-
taan leikin ilmiötä. (Vikhagenin mukaan 2017, 119.) 
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3.2 Kansi ja leikki

Seuraavaksi tarkastelen kirjan kantta leikin näkökul-
masta. Kuvittamani kansi Kymmenen tikkua laudalla 
-kirjaan edustaa nuortenromaanin kantta. Mika Launis 
avaa kiinnostavalla tavalla ajatuksiaan nuortenromaa-
nin kannen kuvituksesta artikkelissa, jossa hän analysoi 
kuvittamansa Harry Potter -kirjasarjan ensimmäisen 
osan kannen. Launis toteaa kannen näyttävän osan 
kirjan tarinasta kirjan ollessa suljettu. Kannen kuvitus 
pitää sisällään kaikki ainekset kirjan tarinan mieliku-
viin. (Launis 2001, 60.) Kannen kuvituksen tehtävä on 
näyttää tarinasta tarpeeksi synnyttääkseen mielikuvan 
sisällöstä ja toisaalta olla paljastamatta liikaa tarinasta. 
Tämä tulkinta on kiinnostava myös Gadamerin herme-
neutiikan kannalta. Kirjan kansi on alkupiste, johon 
aina palataan. Kannen tulkinta syvenee ja saa uusia 
merkityksiä. Parhaimmillaan se auttaa palaamaan ta-
rinaan ja muistuttamaan mieleen tarinan maailman ja 
tunnelman. Tulkinnassani Kymmenen tikkua laudalla 
-kirjan kannesta, kuvitukseen liittyy vahvasti leikin 
teema. Analyysiluvussa käsittelen leikin  rakentumista 
tarkemmin osana kuvitusprosessia ja lopullisen kannen 
kompositiota. 
 
Kyytsönen (2015) esittää huomion, että kirjan kan-
nesta puhuttaessa nousee useimmiten mieleen kirjan 
etukansi. Etukanteen kohdistuu myös markkinointiin 
liittyviä vaatimuksia joskus jopa kauan ennen kuin kirja 
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on muilta osin valmis. Pieniä kuvakkeita etukannesta 
käytetään niin kustantajan kuin jälleenmyyjien markki-
noinnissa, jolloin kannen tehtävä osana myyntiä koros-
tuu. Kirjan kansi voidaan myös ajatella olevan esteetti-
nen, niin visuaalisia kuin haptisia ärsykkeitä aiheuttava 
esine, joka välittää koko olemuksellaan tietoa kirjan 
sisällöstä. Se miten kirja istuu lukijan kämmenen päällä 
ja miltä sen pintamateriaali tuntuu ihoa vasten on tär-
keä osa kirjan kansien suunnitteluprosessia. Kyytsönen 
toteaa, että kannen kokonaisuus on oikeastaan havait-
tavissa vasta silloin, kun kirja on lukijan kosketeltavissa 
ja nähtävissä. Tämä esteettinen kokonaisuus ilmentää 
niitä moninaisia viestinnällistä tehtäviä, joita kannella 
on. (Kyytsönen 2015.) 
 
Kirjan kanteen ladatut teknilliset ja markkinoinnilliset 
odotukset ovat Huizingan leikkiteorian mukaan tulkit-
tuna osoituksia siitä että niiden valmistusprosessi on 
ensisijaisesti vastuullinen prosessi, joka tämän ominai-
suuden takia on kaukana leikistä. (Huizinga 1947, 226.) 
Minun on vaikea ymmärtää miksi Huizinga on niin va-
kuuttunut siitä, että plastisen taiteen tekemisen proses-
si on niin kaukana leikistä kuin hän väittää. Huizinga 
näkee plastisen taiteen leikin ilmentymänä ainoastaan 
siten, että sen olemassaolo on eräänlaisen kilpailun 
kohde ja aikaansaannos. Huizingan mukaan kilpailussa 
piilee ikivanha leikkiaines. (Huizinga 1947, 232). Niin 
Gadamer kuin Huizingakin näkevät, että leikki ilmen-
tyy omana itsenäisenä oliona joka tapahtuu ihmisten 
“festivaalien” tai rituaalien tai pelien sisällä/välissä/
vuorovaikutuksessa. Peli on eräs leikin alakategoria. Pe-
lin säännöt määrittelevät lopputuloksen onnistumisen. 
Pelin säännöt pohjautuvat tietyllä tapaa leikin sääntöi-
hin. Leikin säännöt sen sijaan ohjaavat tapahtumaa si-
sältäpäin. Tulkitsen asiaa kuvittajan näkökulmasta niin, 
että pelin säännöt ovat ne tekniset vaatimukset, joita 
kannelle asetetaan. Nämä ovat kirjan koko, tekniset 
tiedot kuten värit ja ne typografiset elementit sekä nii-
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den asetteluun olemassa olevat konventiot ja “säännöt”, 
joiden perusteella voidaan päätellä toteuttajan tieto-
taidon taso.  
 
Kuvittajat ja graafikot toteuttavat aina uusia, ainakin 
näennäisesti tiettyihin sääntöihin perustuvia ja näitä 
sääntöjä aina uudelleen määritteleviä kansia. Nämä kir-
joitetut ja kirjoittamattomat säännöt ohjaavat sen kil-
pailullisen pelin, jossa kirjoja ja kansia voidaan arvioida 
onnistumiseksi tai epäonnistumiseksi. 
 
Onnistuneet kirjat ja kannet voidaan arvioida ja palkita 
esimerkiksi kirjataiteen komitean vuosittain järjestettä-
vässä “Vuoden kauneimmat kirjat” ja “Vuoden onnistu-
neimmat kannet” kategorioissa. 
 
Vuoden 2017 kauneimman kirjan palkinnon saanut 
Christoffer ja Kaisa Lekan tuottama Imperfekt -kirja on 
kiinnostava esimerkki siitä, että sääntöjen tietoisella 
koettelulla voi saavuttaa etua kirjasuunnittelun peliken-
tällä. Imperfect -kirjan kansi on laatikko, joka kätkee 
sisäänsä kirjan, jonka sivujen kääntäminen vaatii pa-
periveitsen käyttöä. Tulkitsen Imperfekt -kirjaa osoi-
tuksena patafyysisen ajattelun soveltamisesta juuri sen 
erityisen erikoisuuden ansiosta. Imperfekt on eräänlai-
nen esimerkki anomaliasta, jossa poikkeava toteutus 
noteerataan erilaisuutensa ansiosta. 
 
Jos kannen suunnitteluun liittyvät tekniset rajoitteet ja 
toisaalta konventiot voidaan nähdä eräänlaisena kilpai-
lullisena pelikenttänä, niin kannen kuvitus tuo luontai-
sella omaperäisyydellään tähän peliin myös leikin mah-
dollisuuden. Kymmenen tikkua laudalla -kirjan kannen 
kuvitus on toisaalta monella tapaa hyvin perinteinen 
kirjan kannen kuvitus, ja samaan aikaan se sisältää jo 
itsessään leikkisän uuden kokeilun. Kannen kuva ei 
pyri olemaan erityisesti parempi kuin muut mahdolliset 
tulkinnat voisivat olla, se pyrkii olemaan paras mah-
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dollinen tulkinta itsessään. Kannen kuvitus tulkitsee ja 
siirtää tulkintaa tekstistä kuvan muotoon.  
 
Kuvituksen/kuvittamisen  voidaan nähdä näin olevan 
ulkoa ohjattua toimintaa. Kuvan sisäiset säännöt muo-
dostavat kuvan lopullisen esteettisen kokonaisuuden, 
ja tässä piilee kuvan leikillinen piirre. Kuvituksessa tul-
kinta tapahtuu yhteissoinnussa tekstin ja kuvan välissä. 
Kannen kokonaisuus “paketoi” tarinan osat eheään ja 
monitulkinnalliseen kokonaisuuteen ja kutsuu kuvan 
näkijän mukaan tulkinnan lekkiin.

Kuva 3 Ruutukaappaus Vuoden kaunein kirja komitean inernet-sviusta
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4. Aineisto 

Seuraavaksi esittelen kaiken sen aineiston, joka on 
olennainen kannen suunnitteluprosessin kannalta. Ai-
neisto koostuu erilaisista tapahtumista ja osista. Nämä 
osat voi halutessaan nähdä eräänlaisina leikkipalikoina 
ja pelisääntöinä, joiden varaan kuvittajan leikki raken-
tuu.

4.1 Kirjan käsikirjoitus

 
Kymmenen tikkua laudalla on Heini Junkkaalan sa-
mannimiseen näytelmään perustuva esikoisromaani. 
Näytelmä sai aikanaan Pohjoismaisen teatteriunionin 
myöntämän näytelmäkirjailijapalkinnon. Kirjan kohde-
ryhmänä ovat 9-13 vuotiaat lapset.  
 
Olen lukenut useita eri versiota kirjan käsikirjoituk-
sesta, ensimmäisen version syksyllä 2017 ja uusimman 
maaliskuussa 2018. Kaikki eri versiot ovat keskenään 
melko samanlaisia. Kirjailija oli tehnyt ainoastaan muu-
tamia muutoksia tarinan kerronnan tapaan sekä tuonut 
joitakin tapahtumia selkeämmin esiin. Kustantamon 
pyynnöstä tarinasta tuli myös hieman iloisemman sä-
vyinen uudessa versiossa. Esittelen otteita opinnäytteen 
kirjoitushetkellä uusimmasta romaanin käsikirjoitus-
luonnoksesta. Otan mukaan sellaisia katkelmia, jotka 
auttavat ymmärtämään käyttämiäni kuvakerronnallisia 
ratkaisuja. Seuraavaksi tiivistän kirjan tarinan tavalla, 
jolla olen sen ymmärtänyt sekä esittelen kirjassa esiin-
tyviä keskeisiä henkilöitä.
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4.1.1. Synopsis 

Kymmenen tikkua laudalla -romaanin päähenkilö on 
kymmenvuotias Anna. Romaani sijoittuu maatilalle, 
johon Annan perhe matkustaa kesäisin. Tällä kertaa 
lomareissu on poikkeuksellinen sillä äiti, joka yleensä 
jää kaupunkiin, on nyt myös mukana. Tarinan edetes-
sä korostuu perheen ongelmallinen dynamiikka. Äiti 
uhkaa erota isästä, jos tämä ei loman aikana panosta 
perheeseen. Isä on sulkeutunut puuvajaan sorvaamaan 
lomaleluja, äiti murjottaa, ja Tuukka-veli ei enää lei-
ki. Mummon ja äidin välinen suhde on jännitteinen. 
Mummo uskoo jatkuvan työnteon olevan ihmisen tyyty-
väisyyden perusta. Äiti puolestaan kokee tarvitsevansa 
rentoutusta ja lomaa työnteosta. Naapurissa asuva alko-
holisoitunut Kalle-isosetä on pelottava hahmo, joka luo 
tarinaan lisäjännitystä vanhan perintöriidan muodossa. 
Anna aloittaa leikin, jonka avulla hän ottaa haltuun ym-
pärillään tapahtuvia asioita.



4.1.2 Henkilöhahmot 

 
Anna: kirjan päähenkilö, kymmenvuotias lapsi. 
Tuukka: Annan kolmetoistavuotias veli 
Äiti: Annan ja Tuukan äiti. 
Topi: Annan ja Tuukan isä 
Mummo: Topin äiti, maatilan ympärivuotinen asukas. 
Kalle: Topin setä, eli Annan isosetä, joka asuu tilalla 
pienessä talossa. 
 
Kuvassa näkyvät hahmot ovat keskeneräinen luonnos 
hahmoista.

Kuva 4 Luonnos hahmoista
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4.2 Alustavia luonnoksia 

Tein syksyllä 2017 yhteensä 11 kpl mustavalkoista kuva-
luonnosta. Kuvien tarkoitus oli tavoittaa kirjan tarina ja 
tarjota lähtökohta kuvitustyylin ja käsiteltävien teemo-
jen hahmottamiselle. Nämä kuvat loivat pohjan myös 
kansisuunnittelun visuaaliselle tyylille. Valitsin muuta-
man määrittelyvaiheen kuvan osaksi analyysia valoitta-
maan kuvakerronnallisten ratkaisujen taustoja.

4.3 Kustantamon suunnitteluohjeet 

Otavan graafinen ohjeisto määrittelee mm. minkä ko-
koisena ja miten Otavan logo täytyy näkyä kirjan seläs-
sä. Koska Kymmenen tikkua laudalla -kirja on 12 mm 
tai kapeampi ei käytetä Otavan tähtimerkkiä. Selkään 
tulee sen sijaan Otava-sana kannen typografian mukai-
sesti. Takakannen sisällöstä Otavan graafinen ohjeisto 
antaa joitakin tarkkoja ohjeita, kuten sen, että takakan-
nessa on oltava kustantamon internetosoite.

4.4 Viestintä kirjailijan ja kustantajan kanssa 

Viittaan analyysissäni enimmäkseen minun, kirjailijan 
ja kustannustoimittajan sähköpostitse käymiin keskus-
teluihin. Sähköpostien lisäksi olen keskustellut sekä 
kirjailijan että kustantajan kanssa puhelimitse. Kasvo-
tusten olen tavannut kirjailijan ja kustannustoimittajan 
yhdessä kerran ja kirjailijan useita kertoja. 
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5. Tapahtumat ja tulkinnat 

 
Tässä luvussa  käsittelen kantta romaanin sisältöön eli 
tarinaan ja sisäsivujen kuvitukseen suhteessa olevana 
teoksena. Analyysin kohteena oleva kansi on osa työn 
alla olevaa kaunokirjallisen romaanin kokonaisuutta. 
Kannen kuvan erityislaatuinen luonne koko tarinan tii-
vistävänä kuvituksena (vrt. Launis 2001) näkyy analyy-
sissä. Työskentelen laajasti tarinan kanssa ja alleviivaan 
tätä vahvaa kuvan ja tekstin välistä yhteyttä tarjoamalla 
lukuisia suoria viittauksilla analyysissani. Pyrin esit-
tämään prosessia kokonaisuudessan, sen sijaan että 
keskittyisin lopputulokseen. Ensin kuvaan prosessin 
yleispiirteisesti niin kuin se eteni. Toiseksi syvennän 
analyysia yksityiskohtaisemmalla kuvauksella ja tulkin-
noillani. 

Kuva 4. Kronologinen rekonstruktio prosessista.
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5.1 Tapahtumien kronologia
 
Tämän osion tarkoitus on esittää faktuaalisesti mitä 
kirjan kannen kuvituksessa tapahtui aikajanalla ja näin 
helpottaa seuraavien alalukujen hahmottamista. Niis-
sä keksityn luovan prosessin kuvaamiseen, jolloin yllä 
olevassa kuvassa näennäisesti järjestyksessä olevat ele-
mentit ja resurssit menevät iloisesti sekaisin.  
 
Keskeiset toimijat ja tapahtumat kiteytyvät kuvassa 4. 
Numerot viittaavat kuukauteen, jossa 08 on vuoden 
2017 elokuu ja 05 vuoden 2018 toukokuu. Olen ryhmi-
tellyt tapahtumia siten, että kuvan yläosassa on esitetty 
yliopistolla tapahtunut toiminta ja yliopiston kautta 
saamani ohjaus (kuvan ylimmät kolme riviä). Kuvan 
alaosassa esitän toimintani freelance kuvittajana osana 
nuortenromaanin taiteellista työryhmää (alemmat kol-
me riviä). Keskimmäinen rivi kuvaa ajanjaksoa, jolloin 
suoritin aineistoni analyysin ja laadin kirjallisen tutki-
musraportin. 
 
Hain kesällä 2017 opinto-oikeutta Aalto-yliopistolla 
järjestettävään kuvituksen sivuainekokonaisuuteen. Sa-
moihin aikoihin Heini Junkkaala pyysi minua toteutta-
maan näytekuvia valmisteilla olevaan lastenromaaniin. 
Työstin Heinille kuvaluonnoksia, jotka hän lähetti näh-
täväksi Otavan kustannustoimittajalle Päivi Lemposelle. 
 
Minut valittiin kuvituksen sivuainekokonaisuuteen, 
joka osoittautui minulle kuvittajana kehittymisen kan-
nalta käänteentekeväksi ajanjaksoksi. Kurssi rakentui 
kolmen kokonaisuuden ympärille, jotka ovat Hahmoja 
ja illuusioita, Sarjallinen kuva ja Kieli ja Kuva ja teksti. 
Sain sivuaineen vetäjältä Sari Airolalta suoraa palautet-
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ta liittyen ensimmäisiin prosessin vaiheisiin eli niihin 
luonnoksiin, joita olin työstämässä kirjailijan kanssa. 
Pystyin esittämään myös käytännöllisiä kysymyksiä liit-
tyen apurahojen hakuun ja haettavien summien mää-
riin. Kurssin osallistujana sain myös oikeuden hakea 
Kuvittajat ry:n opiskelijajäsenyyttä eli liityin virallisesti 
ammatilliseen viiteryhmääni. Kuvittajat ry on minulle 
merkittävä kanava verkostoitumiseen. Lisäksi yhdistys 
tarjoaa jäsenistölle suunnattuja apurahoja, kursseja 
yms. ammatillista kehittymistä ja työskentelyä mahdol-
listavia palveluja. 
 
Kun Otavan kuvitustyö varmistui, päätin että on tehok-
kainta yhdistää työ ja jäljellä oleva opiskelu. Rajasin 
tutkittavan ilmiön kirjan kannen kuvituksen ja suun-
nittelun tarkasteluun. Hain opinnäyytteeni ohjaajaksi 
Marja Rastaan ja yhteistyömme opinnäytteeni parissa 
alkoi tammikuussa 2018. Lisäksi pyysin Sanna Mande-
rin ulkopuoliseksi ohjaajaksi tukemaan kannen suun-
nitteluprosessin loppuvaihetta maaliskuussa 2018. 
 
Koko prosessia on jälkeenpäin tarkasteltuna helppo jä-
sentää yleisellä tasolla kahteen ratkaisevaan vaiheeseen. 
Nämä vaiheet kuvastavat eri yksityiskohtaisuuden ta-
soilla tapahtuvaa taiteellista työskentelyä, jotka voidaan 
kuvata yleisellä tasolla kannen määrittelyvaiheeksi ja 
toteutusvaiheeksi. 
 
Määrittelyvaihe: Tekstin ensimmäinen tulkinta muo-
dostuu. Kannen kuvaa määrittävä tyyli ja hahmojen ul-
konäkö saavat ensimmäisen suuntaa-antavan muodon. 
Keskeiset teemat määrittyvät. 
 
Toteutusvaihe: Kannen varsinainen suunnittelu alkaa. 
Kustantamon teknisen toteutuksen ohjaus on yksi-
tyiskohtaista. Kannen kuvituksen sisällön luominen 
tapahtuu kuvittajan, kirjailijan ja kustannustoimittajan 
välisessä vuoropuhelussa. 
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Tarkennan edellä esitettyä yleispiirteistä kuvausta työs-
kentelystäni seuraavassa alaluvussa. Olen toteuttanut 
analyysin hermeneuttisella otteella ja käytän tulkinnan 
tukena leikin teoriaa ja patafyysiikan käsitteitä. Kuvaus 
pyrkii tarjoamaan käsityksen monitasoisista keskuste-
luista työn eri vaiheissa. Toivon, että edellä esitetty rau-
talankamalli tukee keskustelujen hahmottamista myös 
eri lähteitä moniulotteisesti yhdistävässä analyysissa. 
Tapauksestani tekee haastavan raportoitavan erityisesti 
se, että aineistoni edustavat hyvin voimakkaasti toisis-
taan poikkeavia aineistotyyppejä, mm. kuvaluonnokset, 
sähköpostit, tekniset ohjeet jne., joilla kaikilla on vaiku-
tusta työskentelyni laatuun, rajoitteisiin, edellytyksiin 
yms. Pidän kattavaa aineiston esittämistä kuitenkin 
tarpeellisena, koska vain näin voin tarjota lukijalle 
tarpeeksi havainnollistavan tavan ymmärtää sitä moni-
mutkaista prosessia, joka piilee yksinkertaisenkin kan-
nen suunnittelun takana.
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5.2 Tulkinta määrittelyvaiheesta 

Kuvittajana minulle on kiinnostavaa ymmärtää, miten 
päädyin tietynlaisiin kuvataiteellisiin valintoihin. Ym-
märrän, että en voi koskaan saavuttaa kaikkia niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat tekemiini valintoihin. Tar-
kastelen analyysissani sitä, minkälaiset tekijät, asiat 
ja tapahtumat sekä kuvallisten ilmiöiden tutkimisen 
toimintatapani vaikuttavat kuvataiteelliseen ajatteluuni 
ja kuvalliseen työskentelyyni kirjan kansikuvan parissa. 
Seuraavassa  pyrin kuvaamaan keskeiset elementit, jot-
ka esiintyvät kuvittamassani kannessa. Erittelen ensin 
ne kuvituksen vaikuttavat elementit ja kuvalliset tulkin-
tani niistä. Kerron myös niistä keskusteluista, joiden 
tuloksena ymmärrykseni kuvitustehtävästä kypsyi ja 
kuvat saivat muotonsa.

5.2.1 Tyyli 

Mielestäni kirjan kuvituksen ensimmäisiä tehtäviä 
on määrittää tavoiteltavaa kuvitustyyliä, kuvituksen 
tunnelmaa ja tekniikkaa. Niinskorpi toteaa Holloon 
viitaten, että tyyli on sellainen kokonaisuus, jossa si-
sältö ja muoto ovat tasavertaisesti kasvaneet yhteen, 
löytäneet toisensa. (Niiniskorpi 2014, 66) Tyylin on 
oltava sisällölle sopivan muotoinen. Tyyli valokoidaan 
kohderyhmälleen puhuttelevaksi. Eri ikäisille lapsille 
suunnatut kirjat kuvitetaan eri tavoin. Tyylin on myös 
läpi kuvitetun kirjan oltava tunnistettavissa, hahmojen 
ulkomuodon oltava uskollinen/johdonmukainen kuvas-



41

ta toiseen. Uskollisuus on Huizingan mukaan eräänlai-
nen leikin pyhä sääntö. (Huizinga 1947, 142) Huizingaa 
mukaillen totean, että leikin säännöt ja tietynlaiseen 
“järjestykseen” liittyvä vakavuus on merkittävä tekijä 
kuvituksen laadun ja onnistumisen kannalta. Kun jär-
jestys säilyy, lukija pääsee kirjan maailmaan, eläytyy ja 
samastuu hahmoihin sekä tapahtumiin. Jos kuvallisen 
ilmaisun järjestys järkkyy, se voi vaikuttaa tarinan au-
tenttisuuden kokemukseen ja uskottavuuteen. Kuvi-
tuskuva kutsuu katsojan mukaan eräänlaiseen leikkiin. 
Kuten Huizingan leikin määritelmässä, leikin pyhät 
säännöt ovat sen voima, jotka pitävät leikkiä käynnissä. 
(Huizinga 1947, 13.) Toteuttaessani luonnoskuvien sar-
jaa, yksi keskeinen tavoite oli tuottaa tyyliltään yhtenäi-
nen kuvien sarja, joka toimisi ohjenuorana kuvituksille 
koko kirjassa 
 
Kuvan luonnostelu tapahtuu minulla pitkälti intuition 
varassa. Kuvieni taustalla vaikuttavat omat kokemuk-
seni kuvitettujen kirjojen lukijana sekä toisaalta ihai-
lemani kuvittajien työskentelyn aktiivinen tarkastelu. 
Seuraan laajasti kuvituksen ilmiöitä mm. sosiaalisessa 
mediassa ja olen tutustunut elämäni aikana runsaaseen 
visuaaliseen kuvastoon. Muistiini tallentuneen kuval-
lisen repertuaarin vaikutuksen arviointi kuviini on ko-
konaisuudessaan mahdoton tehtävä, mutta analyysissa 
pyrin tietoisesti nostamaan esiin viittauksia kuviin, 
jotka ovat muistuneet mieleeni tiettyä kuvitusongelmaa 
ratkaistessani. 
 
Kuvan ja kuvataiteen tuntemukseni lisäksi kuviini vai-
kuttavat ne tuhannet tunnit, jotka olen istunut piirus-
tuslehtiöni ääressä ja piirtäen tavoitellut tulkintaa ym-
päristöistä, ihmisistä tai tunteistani, kertonut kuvalla 
tarinoita tai laajentanut kuvataiteellista ajatteluani osa-
na taidekasvatuksen opintoja mm. performanssin, imp-
rovisaation tai pedagogian alueella. Lisäksi uskon, että 
taustalla vaikuttaa myös toisen asteen opintoni graafi-
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sen suunnittelun, korutaiteen ja veistostaiteen saralla, 
sekä näiden opintojen aikana minussa vahvistunut ja 
minussa edelleen vahvistuva taiteellinen ajattelu. Piir-
tämäni kuvat ovat minun kuviani, niissä tulee näkyviin 
minussa kehollistunut taidon muistijälki. Taitoni ei tule 
koskaan olemaan täysin saavutettu, kuten Varto pohtii, 
taito on saavutettu nyt ja hallittu nyt, se kehittyy ja on 
arvioitavissa suhteessa aiempaan tai muiden taitoon. 
Osaamiseni on sidoksissa materiaalien tuntemukseen ja 
hallintaan. Kuvat tuottavat kehollisen taidon avulla tul-
kintaa maailmasta. Erityisesti reflektio ja arvioiminen 
kehittävät ja muuttavat taitoa. (Varto 2017, 44 ja 160) 
Oma piirrosjälki tai “tyylini” tai oma kuvallinen “ääni” 
on uniikki, kuin sormenjälki.  Sen ilmentymä on

Kuva 5 Kollaasi, jossa näkyy Dave McKeanin kuvituksia.  

Lähde: Dave McKeanin kotisivut.
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minulle ominta aluetta, se on jotain, mikä on luontevaa 
ja syntyy näennäisen vaivattomasti, toisaalta minulle 
jatkuvasti tavoittamattomissa, jatkuvasti muuttuvana 
ja kehittyvänä taitona. Tavoitteenani on kehittää tämä 
“ääni” vahvaksi ja tunnistettavaksi taidoksi. Kymmenen 
tikkua laudalla -romaanin kuvitus on minulle kuvitta-
jana ensimmäinen toimeksianto joka on laajuudessaan 
niin vaativa, että se haastaa ja toisaalta mahdollistaa ja 
tuo ilmi ilmaisuni tavoitteellisen kehityksen. 
 
Luonnostelevan suunnittelun tai määrittelyn vaihe 
ajoittui loppukesälle ja syksylle 2017. Olimme Heini 
Junkkaalan kanssa jutelleet jo kirjan käsikirjoituksen 
ensimmäisen version äärellä siitä, miten kuvituskuva 
voi toimia kirjaa lukevan lapsen lukukokemusta ri-
kastuttavana tekijänä. Heini oli niihin aikoihin saanut 
Otavan kustannustoimittajalta palautetta, että romaani 
saattaa olla liian raju kohderyhmälleen, sillä oletetusti 
9-13 vuotiaat lapset lukevat kirjaa yksin ilman aikuisen 
tuomaa turvaa lukukokemukseen. Näytin Heinille esi-
merkinä Neil Gaimanin romaania Coraline, jonka Dave 
McKean on vuonna 2002, kuvittanut suhteellisen rajul-
la kuvituksella. Tämän tyyppinen kuvitus alleviivaa ja 
syventää lukukokemuksen synkkää puolta.  
 
Viereisellä sivulla olevat kuvat (Kuva 5) ovat osa mes-
sengerissa käytyä keskustelua 10.10.2017 ja ovat ku-
vakaappauksia Dave mcKeanin portfoliosta tai hänen 
nimellään tehdystä googlen kuvahausta. 
 
Tulimme siihen tulokseen, että näin raju kuvittamisen 
tapa ei sovi Kymmenen tikkua laudalla -romaaniin, 
vaan kuvilla halutaan sen sijaan, ainakin enimmäkseen, 
nostaa synkkien kokemusten (perheenjäsenen katoa-
minen, perheriidat, alkoholismi) rinnalle kuvilla tur-
vallinen olo ja toisaalta myös mahdollisesti rauhoittaa 
niiden avulla lukijaa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä 
pidän ripustettujen lakanoiden ja haarapääskyn kuvaa, 



jota luonnostelin kuvitukseksi surulliseen kohtaukseen, 
jossa Anna löytää äidin itkemästä. Tätä kohtausta avaan 
tarkemmin luvussa 5.3.6 . 
 
Osan kuvista haluttiin kuitenkin esittävän jännittäviä 
tai pelottavia tunnetiloja, jolloin lukija voi saada näille 
tunteille myös tukea kun ne ilmaistaan kuvassa. Osa 
Annan tunnekokemuksista on hyvinkin ahdistavia. Tar-
koin valitulla kuvalla nämä tärkeät hetket voivat välittyä 
suhteessa rauhallisimpiin kuviin efektiivisesti. Alla ole-
vassa kuvassa esiintyy patafyysinen ilmiö nimeltä syzy-
gy, jolla tarkoitetaan päällekkäisyyttä tai pimennosta. 
Kuvan metsässä voi puiden kanssa samaan aikaan näh-
dä lintuja. Linnut voidaan toisaalta nähdä olevan vain 
näköharha tai kuvassa oleva virhe. Toisaalta linnut ovat 
puiden osia, ne muodostuvat ikäänkuin puiden oksista, 
nousevat puista molemmat elementit esiintyvät rinnak-
kain tai päällekkäin. Lintujen avulla pyrin kuvastamaan 
huolestuneisuuden tunnetilaa.

Kuva 6  Esimerkki ensimmäisistä luonnoksista jossa 

tunnetilaa kvaataan ympäristöön sijottuneen sysygyn avulla.  
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(KTL luku 12) 
“Isä hermostuu, hän vetää maahan kantapäällään pak-
sun viivan, menee seisomaan sen taakse, katsoo sieltä 
minua ja mummoa. 
 - Tässä menee leikin raja, kas näin, ja minä olen sen 
rajan ulkopuolella, sanoo isä uhmakkaasti ja painelee 
lähimetsään. Pian koko metsä raikaa, kun isä huutaa 
poikansa nimeä. On märkää, harmaata ja kalsaa. Jokai-
nen perheenjäsen on oma saarekkeensa.”   
 
(KTL luku 13) 
“ Sydän jyskää, näkeekö mummo, miten paita kohoilee.   
- No eihän nyt kukaan ikinä maailmassa tekisi mitään 
niin tuhmaa, ottaisi toisen tikkua, sanoo mummo. Kuu-
luu kova äkäinen korahdus, kun viemäri imaisee viimei-
set vaahtovedet altaasta mustaan kitaansa.”

Kuva 7 

Annan tunnereaktio mummon sanoihin. Olen toteuttanut kuvaa 

yhdistämällä kahta päällekkäistä tapahtumaa. Annan tunnetapahtuma 

visualsoituu vaahtoveden valumisena viemäriin.
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5.2.2 Leikin teema

 
Lukiessani kirjan käsikirjoitusta tulkitsin, että kirja 
käsittelee jollain tasolla leikkiä tai että leikki ilmenee 
kirjassa monitasoisesti. Kirjassa voi tulkita olevan kaksi 
tapahtumapaikkaa. Toinen näistä on maaseudulla si-
jaitseva ns. “todellinen” tila, jossa päähenkilö Anna viet-
tää kesää perheensä kanssa. Toinen tapahtumapaikka 
on eri tavalla todellinen, Annan leikin sisällä tapahtuva 
tila, joka sekin tapahtuu todellisissa paikoissa, mutta 
niiden merkitystä ja mahdollisuuksia muuttaen. Leikki 
kietoutuu Annan perheenjäsenten kesken tapahtuvien 
asioiden ympärille ja luo ikään kuin maagisen rinnak-
kaistodellisuuden, jossa esineet ovat elossa ja leikin 
säännöt määrittelevät myös ainakin näennäisesti Annan 
kokemuksen mukaan sen, mitä ympärillä olevat ihmiset 
joutuvat kokemaan. 
 
Annan pukkijalka-hevonen Turpa on esitetty samaan 
aikaan sekä hevosena että pukkijalkana. Ajatuksena oli 
että Turpa muuttaa muotoaan läpi kirjan kuvitusten hy-
vin vahvasti hevosen ja pukkijalka -versioiden välissä, 
riippuen Annan leikin intensiteetistä. Turpa ei esiinny 
kannessa, mutta tässä kuvassa näkyy pyrkimykseni esit-
tää leikkiä “itsestäänselvänä” osana Annan visuaalista 
ympäristöä kuvaamalla leikkiä erittäin konkreettisesti 
tai ns. toteavasti. Turpa sekä On että Ei ole oikea hevo-
nen kuvassa. Turpa on antinomian ilmentymä kirjassa 
ja Annan leikissä. Toinen samantyyppinen esimerkki 
on Annan pehmoeläin, pehmopupu Knuffe, jota kuva-
taan kannessa. Knuffe istuu itsenäisesti pöydän äärellä 
samalla kun Knuffe ei istu itsenäisesti, vaan on aseteltu 
paikoilleen. (kts luku 6. Kansi) 
 
Tulkintani Annan leikistä on jatkuvasti läsnä lukiessa-
ni romaania. Tulkitsen, että leikissä tapahtuvat asiat 
ovat Annan tapa käsitellä ympärillä olevaa suhteellisen 
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jännittynyttä perhedynamiikkaa sekä niitä pelottavia 
tapahtumia, joita perhe kokee. Anna ottaa leikillään 
tietyllä tapaa vastuuta kaikesta ympärillä tapahtuvasta, 
jolloin hänellä voi olla ainakin näennäinen kontrollin 
tunne. Leikkitutkija Stuart Brown on omissa tutkimuk-
sissaan havainnut, että leikillä onkin suuri merkitys 
lapsen sosiaalisen ja empaattisen kehityksen kannalta. 
Leikki voi toimia hyvänä psykologisena strategiana 
siihen vallattomuuden tilanteeseen, jossa lapset usein 
ovat. (Brown 2009, 250) 

(KTL luku 7) 
“- Se oli mun syy, että mummo unohtu metsään, 
minä sanon hassulla paksulla äänellä. - Miten se 
nyt sun syy olis? - Kun mulla on sellaiset taikati-
kut, joilla mä voin liikutella teitä. - Mitä ihmeen 
teitä? - Ihmisiä. - Voi Anna, sanoo äiti yllättävä 
lempeys äänessään. - Oikeesti. - Tuolle on psyko-
logiassa nimi, se on kaikkivoipaisuusharha. Mo-
nilla lapsilla on sitä sinun iässäsi, se menee kyllä 
ohi, sanoo äiti. “

 
On vaikeaa sanoa, milloin Annan leikki on alkanut ja 
missä leikin raja kulkee. Osa leikistä “asuu” maatilalla 
ja on vahvasti osa sen esineistöä. Tämä osa leikistä jää 
maaseudulle talveksi ja jatkuu aina kun Anna palaa 
takaisin maatilalle kesällä. Annan kokemus leikistä on, 
että leikki on myös todellinen paikka, kuten ilmenee 
alla olevassa otteessa hänen ja isänsä dialogissa:

 
(KTL luku 10)  
“ Missäpä se Tuukka on? kysyy isä. - Leikissä, 
minä vastaa nauraen. - Leikkipä ei ole mikään 
paikka, sanoo isä. Mutta minua naurattaa vaan. “ 

 
Tämä paikkasidonnaisuus on Huizingan mukaan erään-
lainen yleinen piirre ihmisen leikille (Huizinga 1944, 
20). Osa leikistä on ollut olemassa kauan, Annan var-
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haislapsuudesta asti kuten puuhevonen Turpa tai An-
nan pehmopupu.

 
(KTL luku 2)  
“Turpa nuuskii halkoliiterissä kasvojani. Turpa 
on hevonen tai ei se ihan ehta hevonen ole vaan 
sahapukki, jolle minä olen laittanut satulan ja 
suitset. Turpa menee aina suunniltaan ilosta, kun 
se kesän alussa näkee meidät lapset. Kopistaa ja 
hirnuu. Minä ja Tuukka ollaan leikitty mummo-
lassa hevosta niin kauan kuin minä muistan. Mut-
ta tänä aamuna Tuukka ilmoitti yhtäkkiä, ettei 
enää leiki. ”

 
Annan leikki kuplii ja muuttuu. Se saa alkusysäyksen-
sä sellaisesta perinteisestä sosiaalisesta leikistä jonka 
nimi on “kymmenen tikkua laudalla”, mutta muuttuu 
hyvin pian Annan ihan omaksi erityiseksi versioksi 
siitä. Leikki on clinamenin tilassa: se rakentuu siihen 
osuvista sattumista, se voi tuntua ulkoapäin nähtynä 
epäloogiselta ja sattumavaraiselta. Clinamen kuvaa 
tätä sattumavaraisuuta hyvin. Anna nauttii siitä kuinka 
leikin kautta voi nähdä ympärillään olevat tapahtumat 
hallittavina. Leikin säännöt ovat kuitenkin ehdottomat 
ja vastuu tapahtumista on lapsesta ahdistava kokemus. 
Leikki on tässä vaiheessa muuttunut vaikeaksi ja hallit-
semattomaksi. On vaikeaa sanoa missä määrin leikki on 
enää vapaaehtoinen, se on muuttunut liian jännittäväk-
si, jopa ahdistavaksi ja pelottavaksi kokemukseksi. 

(KTL luku 12) 
 “- Vai hengenvaarallista? Minä en kuuntele enää 
näitä voodoohöpinöitä. Minä lopetan tämän tik-
kuleikin nyt. Mikä tämän leikin nimi on? - Ei leik-
kiä saa lopettaa, muuten Tuukka jää leikkiin ja se 
on aivan, voi, voi, sanoo mummo. - Höpötihöpöti, 
Anna, mikäpä on leikin nimi? - Kymmenen tikkua 
laudalla, mumisen ja tuijotan jalkoihini. - No niin. 
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Kymmenen tikkua laudalla lopetettu, sanoo isä 
painokkaasti. Tulee hiljaista, kuuluu vain sateen 
ropinaa erilaisilla pinnoilla, peltikatoilla, peruna-
kellarin huopakatolla, aurinkovarjolla, vesisaavis-
sa, marjapensaiden lehdillä. Isä katsoo ympäril-
leen. - No? Loppuiko se leikki?

 
Leikin säännöt ovat ehdottomat. Leikin pystyy lopetta-
maan vain niin, että koko perhe huutaa yhdessä leikin 
“oikean” lopetushuudon.

 
(KTL luku 14)  
“Nostan katseeni ja näen isän väsyneet, mutta 
lempeät silmät. - Nyt mä haluan palauttaa sen 
tikun, minä sanon ja kumarrun nostaakseni pöl-
liä. Mutta isä keskeyttääkin minut. - Ops, ops, 
odotapas. Nytpä olisi hyvä hetki samalla lopettaa 
tämä leikki. Mitenkäs se oikea lopetushuuto kuu-
luukaan? - Kaikki pois piiloistaan, minä sanon. 
- Niinpä juuri, huudapas se Anna, sanoo isä mel-
kein iloisena.”

 
Tarinan edetessä tapahtuu toisaalta myös päähenkilön 
kasvu ja eräät leikit muuttuvat, käyvät heikommiksi. 
Esimerkiksi pehmopupu Knuffe muuttuu veltommaksi 
ja ei enää aktiivisesti osallistu asioiden kulkuun. Myös 
sahapukkihevonen on lopulta enimmäkseen vain esine.

 



Kuva 8 Varhainen yritys tulkita leikin tilaaa kuvan muotoon..

(KTL luku 14)  
“Ajatus saa nenän kutisemaan ja vedet nouse-
maan silmiin. Menen halaamaan sahapukkia, 
yritän kuvitella sen Turpaksi. Turpa, Turpanen, 
minä kuiskaan sen korvaan. Lyhyen väläyksen 
verran näen sen heilauttavan häntäänsä, kuin 
jäähyväisiksi, sitten se muuttuu taas elottomaksi 
sahapukiksi. Olen menettänyt Turpan, mutta mi-
nussa on varma tieto siitä, että sen tilalle on tulos-
sa jotakin muuta.”
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5.3 Kuvallinen tulkinta syntyy 

Kannen kuvallisiin valintoihin liittyvä yleisen tason 
päätöksentekoprosessi voidaan nähdä kuvittajan, kir-
jailijan ja kustannustoimittajan yhteisenä taiteellisena 
prosessina. Pyrin seuraavaksi selventämään miten minä 
olen tulkinnut kirjan teemaa ja tunnelmaa kuvitusku-
van muotoon ja miten olemme taiteellisessa työryhmäs-
sä käyneet tähän liittyvää keskustelua. Havainnollistan 
analyysissa erityisesti sitä, miten keskustelut vaikuttivat 
taiteellisiin ratkaisuihini.

5.3.1 Annan hahmo

 
Kirjan päähahmon suunnittelu oli luonnollisesti yksi 
merkittävimpiä vaiheita kannen suunnittelussa. Mika 
Launiksen mukaan nuorille suunnatun kirjallisuuden 
kannessa esitetään miltei aina tärkeimmät samastumis-
kohteet (Launis 2001, 60). Kymmenen tikkua laudalla 
ei poikkea tästä perinteestä. Päähenkilön eli Annan 
näkyminen kannessa oli myös ensimmäinen asia, johon 
kustannustoimittaja otti kantaa prosessissa. Ensim-
mäisessä työryhmälle lähettämässäni luonnoksessa 
olin tehnyt kuvan, jossa ei ollut henkilöhahmoja. Hen-
kilöhahmojen poisjättämäminen perustui siihen, että 
henkilöhahmojen lopullista ulkonäköä ei vielä oltu lyöty 
lukkoon. Tyhjä tila ei saanut kannatusta kustannustoi-
mittajalta, joka näki että ihmishahmon mukanaolo kan-
nessa tekisi kannesta houkuttelevamman.
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Tässä vaiheessa soitin kirjailijalle ja juttelin hänen 
kanssaan suoraan hahmojen ulkonäöstä ja siitä miten 
ne voivat esiintyä kannessa. Totesimme, että luonnos-
vaiheessa olevaan Annan hahmoon työryhmä oli jo 
tyytyväinen, joten tein uuden luonnoksen kirjan kansi-
kuvituksesta, jossa sekä Anna että pehmopupu Knuffe 
olivat mukana. 

Kuva 9 Luonnos, jossa ensimmäsienkerran näke Annan ja knuffen 

hahmot.

Annan hahmo on muotoutunut siitä miltä hän näyt-
ti ensimmäisissä luonnoksissa, joita olin lähettänyt 
kustantamolle. Kannessa olevan Annan vartalo vastaa 
mittasuhteiltaan enemmän kymmenvuotiaan vartaloa. 
Annan lapsenomaisuus ja herkkyys on pyritty ottamaan 
mukaan piirustuksen kevyesti toteutetulla viivalla. Hah-
mon kasvojen piirteet ovat vahvasti pelkistetyt, mikä on 
myös kirjan sisälle tulevien sivujen ratkaisu kaikkien 
hahmojen osalta. Tunnemaailma välittyy kehon asen-
tojen kautta, tässä tapauksessa vartalon kurottuminen 
varovaisesti pöydän yli on tärkeä Annan tunnetilasta 
viestivä yksityiskohta.



53

Knuffen ilmeneminen elävänä olentona Annan leikissä 
näkyy siinä, että Anna kaataa Knuffelle mehua niin kuin 
tämä  olisi elävä. Knuffen asento on kuitenkin suhteel-
liseen flegmaattinen. Kuvassa Knuffe on suorastaan 
säkkimäisesti aseteltu pöydän ääreen. Tällä asettelulla 
halusin korostaa Annan osuutta leikissä. Oletetusti hän 
on asettanut Knuffen kädet pöydälle, mehulasin varaan 
niin, että Knuffe Annan leikissä pitää siitä kiinni. 
 
Edellä kuvattu vuoropuhelu on selkeä yksittäinen esi-
merkki hermeneuttisesta menetelmästä toiminnassa. 
Minä kuvittajana yhdessä kirjailijan ja kustantajan 
kanssa olemme saman kysymyksen ympärillä: miten 
yhdessä työstämämme romaanin kansi toteutetaan?  
 
Kansi on tärkeä kirjan menestykseen vaikuttava yksi-
tyiskohta, johon koko työryhmä halusi ottaa aktiivi-
sesti kantaa. Kuvallisista yksityiskohdista päättäminen 
kuitenkin on viime kädessä minun kuvittajan rooliini 
liittyvä tehtävä. Tämä seikka paljastaa hermeneuttisen 
kehän monitasoisuuden; taiteellisen työryhmän proses-
si vaikuttuu omassa kuvitusprosessissani syntyneistä 
ratkaisuista ja luonnoksista, ja työryhmän vaikutus 
välittyy heidän antamiensa kommenttien kautta omaan 
työskentelyyni. Kuvallisten valintojeni taustoja en avan-
nut laajasti prosessissa vaan kuvat puhuivat puolestaan. 
Seuraavissa kappaleissa kirjoitan auki kuvitustyössäni 
ilmenneitä kansikuvan yksityiskohtiin liittyviä pohdin-
toja. Syvennän ymmärrystä hermeneuttisesta prosessis-
ta kuvittajan työn näkökulmasta.
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5.3.2 Knuffe

  
Päähenkilön kanssa istuva vaaleanpunainen pehmopu-
pu Knuffe on mielestäni eräänlainen Annan tunteiden 
tulkitsija. Knuffen tunnemaailma voidaan ehkä nähdä 
Annan tunnemaailman jatkeena. Se että Knuffe pitää 
siitä, että mummo kohtelee tätä elävänä olentona, on 
melko varmasti myös Annan kokemus.

 
(KTL luku 1) 
“Kun auto pysähtyy, Knuffe vinkaisee innostuk-
sesta. Knuffe on minun vaaleanpunainen pupuni, 
sain sen kun olin kaksivuotias. Knuffe pitää Lem-
päälän mummosta, koska mummo puhuu sillekin 
eikä pidä sitä minään vähäpätöisenä pehmole-
luna. Änkeydyn ulos autosta, mummolan pihan 
tuoksut ja äänet tulvahtavat kasvoilleni. Haara-
pääsky lentää pihan poikki.”

 
Joskus Anna antaa Knuffen tuntea joitakin negatiivisia 
tunteita, kuten pelon, joita Anna ei itse haluaisi tuntea 
ja kantaa yksin. Knuffe on toisaalta joskus näennäisessä 
ristiriidassa Annan tunnetilan kanssa, se saattaa esi-
merkiksi olla mustasukkainen kun Anna iloitsee Turpa-
hevosen leikistä, mikä ei kuitenkaan ole ristiriitaista 
ihmisen tunnetilojen monimutkaisuuden kannalta.

 
(KTL luku ) 
“Knuffe ei vastaa. Se röhnöttää halkopinon päällä 
selkä minuun päin. Mököttää. Se on alkukesästä 
aina mustasukkainen Turpalle.” 
 
(KTL luku 4) 
“Knuffe inahtaa. Minä otan Knuffen syliin ja sa-
non, ettei tarvitse pelätä. - Tämä on varmasti vain 
sitä minun vilkasta mielikuvitustani. “ 
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Knuffe on Turpaan verrattuna mielenkiintoinen mie-
likuvitusystävä, koska se kulkee Annan mukana ja on 
useimmiten osa sosiaalisia tilanteita, kuten esimerkki 
Annan, Knuffen ja mummon vuoropuhelusta osoittaa. 
Tästä syystä Knuffe oli luonteva ottaa mukaan kanteen, 
sillä juuri Knuffen hahmossa esiintyy Annan leikin jär-
jestelmällisyys. Jos Anna on järjestänyt Knuffen asentoa 
mehulasin ympärille, on hän myös luonut esteettisen 
asetelman. Esteettinen asettelu on Huizingan leikin teo-
rian mukaan eräs leikille ominainen peruspiirre (Hui-
zinga 1944, 20).
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Kuva 10. Varhainen luonnos perheestä yhdessä keltaisen 

aurinkovarjon alla (05.10.2017)
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5.3.3 Keltainen aurinkovarjo 

Etukannen näkyvin elementti on keltainen aurinko-
varjo. Aurinkovarjon keltaisen värin avulla kuvaan 
turvallista yhdessäoloa, mikä vielä korostuu esineen 
suojaavan funktion kautta. Aurinkovarjo toimii kirjassa 
useimmiten sateen suojana. Perhe kokoontuu tarinassa 
aurinkovarjon alla aurinkoisen sään aikana ainoastaan 
yhden kerran. Romaanin sisäsivujen kuvien värimaail-
ma on päätetty toteuttaa mustavalkoisena. Siispä kirjan 
kansi on kirjan mahdollisesti ainoa paikka, jossa kel-
tainen väri pääsee oikeuksiinsa. Keltainen väri esiintyy 
kirjassa iloisen ja turvallisen tunnelman symbolina esi-
merkiksi alla olevassa kappaleessa.

  
(KTL luku 4) 
”Ja sitten minä ja Tuukka kerrotaan kilvan äidille 
purjeveneestä, jonka isä on luvannut Tuukalle 
tehdä ja kuusista, jotka Tuukka on kantanut va-
jaan ja silloin äitin jäiset sanat sulavat ja äitiin 
palaa ilo, ja se ilo leviää minuunkin niin että 
kaikesta tulee keltaista, enkä minä enää muista 
pelätä Kallea vaan kerron äitille pöllistä ja siitä, 
miten isä sitä hellästi hioi. Ja sitten minä jo haen-
kin tikut ja esittelen ne äitille ja äitiä ne naurattaa, 
äiti-tikkua äiti haluaa oikein läheltä tihrustaa. Ja 
Tuukkatikun korvakuulokkeille nauretaan ja mo-
nen monta ylimääräistäkin asiaa minä tulen hö-
pöttäneeksi ihan vain siitä riemusta, että on niin 
keltaista eikä äiti ole enää yhtään 
kylmä.“
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5.3.4 Keltainen päänauha ja viivakoodi 

Kirjan sivuja yhdessä pitävää kangaspalaa sanotaan 
päänauhaksi. Päänauha on hyvin pieni, mutta sen vä-
rin valinnalla voi olla jossakin määrin merkitystä, sillä 
sen avulla voimme tuoda pilkahduksen keltaista myös 
osaksi kirjan sisäsivujen muuten mustavalkoista väri-
maailmaa. Kymmenen tikkua laudalla -teoksen yhtey-
dessä päänauhan väri valikoituu keltaiseksi samasta 
syystä kuin keltainen aurinkovarjo kanteen; keltainen 
on kirjassa eräänlainen ilon ja rauhan väri. Se toimii siis 
myös kirjan synkkien tapahtumien yhteydessä pienenä 
muistuttajana toivosta.  Myös takakannessa esiintyvä 
viivakoodi on upotettu takakannessa olevaan keltaiseen 
“pyyhkeeseen”. 
 
Jorma Hinkka käsittelee viivakoodia alunperin Grafia-
lehden kirjoituksessa Kuka pelkää viivakoodia (2007). 
Hän näkee että on hyvä tuntea viivakoodiin liittyvät 
jokseenkin tiukat ohjeet, jotta niistä voi tarvittaessa poi-
keta. Viivakoodin kanssa leikkiessä on oltava varovai-
nen. Pahimmassa tapauksessa koodi ei toimi lukijassa 
ja koko idea sen visuaalisesti leikkisästä upottamisesta 
kirjan kanteen kostautuu sillä että kaupassa kirjaan lii-
mataan erillinen tarra, jossa koodi näkyy selvästi, mutta 
joka samalla peittää alkuperäisen visuaalisen idean. 
(Hinkka 2012, 112)
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5.3.5 Äidin puukengät 

Heini Junkkaalalle on ollut alusta asti selvää, että äidin 
hahmolla on puukengät. Hän mainitsee asian useissa 
sähköpostiviesteissä. Olin luonnosten yhteydessä kes-
kittynyt enemmän hahmojen muihin ominaisuuksiin ja 
jättänyt joitakin yksityiskohtia hiomatta. Heinin sinni-
käs kommunikaatio näkyy kuitenkin selvästi esimerkik-
si alla olevissa viesteissä jotka olen vastaanottanut eri 
ajankohtina, yli kuukauden välillä toisistaan. 

“Kaipasin äitille puukenkiä” (Heini Junkkaala, 
sähköpostissa 2.2.2018) 
 
“Kuka on lakanan takana? Jos se on äiti, voisiko 
sillä olla puukengät vai oletko ajatellut, että se on 
mummo? Silloin tyyli on ehkä vähän kaupunki-
mainen saappaissa?”  (Heini Junkkaala, sähkö-
postissa 23.3.2018)

 
Ainoa tapa tietää, että takakannessa esiintyvä henkilö 
on äiti, on hahmon jaloissa olevat puukengät. Puuken-
kien yhteyttä äidin hahmoon ei taas voi tietää ennen 
tarinan lukukokemusta. Puukengät esiintyvät tarinan 
alussa usein äidin tunteiden ilmaisun välineenä:

 
(KTL luku 2) 
“Puuvajan ovi pamahtaa kiinni, äitin kiukkuiset 
puukengät heittävät hiekkaa siniselle saaville asti. 
Pihan poikki mennessään äiti puhisee äänekkääs-
ti.”  
 
(KTL luku 5) 
“menes nyt äiti, ai pitää vielä pyyhkiä puukenkien 
pohjat kynnysmattoon” 
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(KTL luku 6.) 
“Koputtaa. Vaja sirisee. Äiti ottaa puukengän 
jalastaan ja koputtaa sillä vajan ovea. Vaja 
sen kun sirisee. Äiti odottaa. Sirisee. Odottaa. 
Sirisee. Äiti painaa otsansa vajan ovea vasten. 
Puukenkä roikkuu toisessa kädessä.”

 
Kirjan loppuosassa puukengät esiintyvät eräänlaise-
na äidin hahmoa tunnistettavaksi tekevänä element-
tinä: 

 

Kuva 11, ruutukaappaus Googlen kuvahausta hakusanalla ”Träskor”
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(KTL luku 6) 
“Liikutan äitiä tikulla kohti päätaloa. Puukengät 
painuvat pehmeään nurmikkoon.” 
 
(KTL luku 9.) 
“Yhtäkkiä minä näen äitin puukengät lakanoiden 
alla. - Äiti? .”

 
Tarinan lopussa puukengät ovat olennainen ja usein 
erottamaton osa äidin kuvausta.

 
(KTL luku 16) 
“Äitin askeleet, puukenkien kopinan.”

 
Myös muiden henkilöhahmojen jalkineita kuvataan kir-
jassa.

 
(KTL luku 14)  
“En kehtaa nostaa katsetta, tuijotan vain perheen-
jäsenten kenkiä. Mummon litimärkiä tohveleita, 
isän kuraisia saappaita, Äitin vihreäksi värjäyty-
neitä puukenkiä. “

 
Viereisellä sivulla olevassa kuvassa on referenssikuva, 
jota käytin apuna lopullisten puukenkien visualisoinnis-
sa. Nämä ruotsalaiset puukengät ovat minulle puuken-
kien perikuva.  



5.3.6 Pyykit ja haarapääsky

 
Takakannessa roikkuvat ripustetut lakanat ovat myös 
osaa tarinaa. Anna löytää äitinsä itkemässä ripustettu-
jen lakanoiden välissä vanhempien välisen riidan päät-
teeksi. Tämän kohtauksen lukeminen tuotti minulle 
vahvan visuaalisen elämyksen ja ehkä juuri siksi halusin 
kuvata lakanat kannessa.

Kuva 12, Luonnosvaiheessa olevat lakanat ja haaranpääsky
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(KTL luku 9) 
“Käännän kasvoni suoraan taivasta kohti ja annan 
sateen vihmoa kasvoilleni. Kävelen lakanoiden 
välissä, vaikka niin ei saisi tehdä. Oikea käden 
sormenpäät silittävät viileitä lakanoita. Paljaiden 
jalkojen alla pehmeä märkä ruoho, ylhäällä näkyy 
kaistale tummaa taivasta. Lakanalabyrintissa kä-
vely rauhoittaa, isän paukutus vaimenee, on hyvä 
hengittää. Yhtäkkiä minä näen äitin puukengät 
lakanoiden alla. - Äiti? Menen lähemmäksi ja ve-
dän lakanan sivuun. Äiti istuu nurin käännetyllä 
pyykkikorilla. Äitin sylissä on mytyssä märkiä tyy-
nyliinoja. Kaikki harmaata, keltaista ei missään.”

  
Lakanalla saa takakanteen helposti sellaisen pinnan, 
jolle on helppo sijoittaa tekstiä. Lakanan takana näkyvä 
henkilö (äiti) joko ripustaa tai korjaa pyykit, mikä tekee 
kannessa olevasta aikamaailmasta relatiivisen. Lau-
nis avaa mielenkiintoisen käsityksensä kuvien omasta 
erityisestä ajan kulusta. Päinvaistoin kuin olemme 
tottuneet näkemään aikajanan etenevän lineaaristi, 
aina eteenpäin työntyvänä janana, kulkee kuvituksessa 
havaittavissa oleva aika pikemminkin syvyyssuunnassa. 
Tämä ajankulku perustuu kuvan tulkitsijan aktiiviseen 
osallistumiseen kuvaan. Ajankulku syvenee sitä mukaa, 
kun tulkitsija palaa kuvan ääreen aina uuden ymmär-
ryksen rikastamana. Kuvituskuvan aikajana on Launik-
sen mukaan pikemminkin syklinen (Launis 2001, 70.).  
 
Kuvituskuvan ajan moniulotteisuudessa on kiinnostava 
yhtymäkohta niin patafyysiseen ajatteluun kuin herme-
neutiikkaan. Lukijalla on aina avoinna kutsu kuvassa 
esitetyn tapahtuman tulkintaan, mikä omalta osaltaan 
houkuttelee eräänlaiseen kuvatulkinnalliseen leikkiin. 
Raja lapsen leikin maailman tai/ja todellisen tai aikuis-
ten maailman välillä on tietyllä tapaa kannen kuvassa 
myös symbolisesti lakanan verhon jakama. Taka-alalla 
on aikuinen hoitamassa arjen askareet ja etualalla lapsi 
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sekä hänen leikkinsä. Sain kannustavia kommentteja 
liittyen kannessa olevaan lakanaan sekä kirjailijalta että 
kustannustoimittajalta. 
 
Kirjassa eräs alusta asti esiintyvä haarapääskyperhe 
kasvattaa uutterasti poikasiaan ja siksi kuva pääskyses-
tä on takakannessa mukana. Henkilökohtainen tulkin-
tani pääskysestä on symbolinen alleviivaus tarinassa 
esiintyvästä vanhemmuuden vastuusta ja roolista.
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5.3.7 Sade

 
Kannessa näkyvä pieni sadekuuro on tärkeässä roolis-
sa kuvituksessa. Kannessa toisaalta sataa ja toisaalta 
ei, mikä ei ole sinänsä tavaton sääilmiö varsinkaan 
kesäisin, mutta tässä tapauksessa ratkaisu on tarkoi-
tuksellinen antinomia. Sääilmiöt ovat tarinassa tulkit-
tavissa symbolisesti ja ovat vahvasti sidoksissa ihmisten 
mielentiloihin: vettä sataa niin kauan kuin Tuukka on 
kadoksissa ja kirjassa esiintyvät muut henkilöt ovat su-
rullisia. Toisaalta aurinko tulee esiin silloin kun perhe 
on onnellinen. Tulkitsen, että Junkkaala toteuttaa ja luo 
kirjaan eräänlaista tunteita ilmaisevaa “palettia”, jota 
hän alleviivaa käyttämällä värejä ja sääilmiöitä.

 
(KTL luku 9)  
“ - Miten onkin niin märkää, ihmettelee äiti.  
- Sä itket niin paljo. “ 
 
(KTL luku 11)  
“Sade on tauonnut, aurinko koettaa löytää pilvi-
peitteestä raon, josta katsella perhettä. Mummo 
halusi välttämättä kattaa lettukestit ulos, kai siksi 
että Tuukka haistaisi lettujen tuoksun ja tulisi 
pois piilostaan.” 
 
(KTL luku 12)  
“Sade hakkaa halkoliiterin aaltopeltistä kattoa. 
Aalto. Peltistä. Aalto. Peltistä. Sade on hyvä, kos-
ka se peittää isän ja äidin riidan äänet. Aalto. Pel-
tistä. Aalto. Peltistä. En uskalla katsoa, saako äiti 
vihkisormusta irti. Aalto. Peltistä. Aalto. Peltistä. 
En uskalla katsoa, heristääkö isä äitille sormeaan. 
Hajoaako perhe nyt? Rutistan Knuffea. Aalto. 
Pelt…”
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5.3.8 Tikkuja vai ei tikkuja?

 
Jo Kymmenen tikkua laudalla -romaanin nimi paljas-
taa, että tikuilla on kirjassa erityinen asema. Toisaalta 
juuri siksi halusin välttää tikkujen kuvaamisenkannes-
sa. Kuvituksessa pyritään välttämään tarinan kaikista 
tärkeimpien ratkaisujen kuvaaminen. Launis (2001, 
61) puhuu huippuhetken kuvaamisen tabusta; jännit-
tävimmän asian kuvaaminen on eräänlainen virhe, jota 
kannattaa pyrkiä välttämään. Huippuhetken liian sel-
keä kuvallinen tulkinta vie katsojalta mahdollisuuden 
muodostaa kuvan omassa mielikuvituksessaan ja voi 
jopa latistaa tekstin muodostaman jännityksen. (Launis 
2001, 61) Olin jo hyvin varhaisessa vaiheessa päättänyt 
olla kuvaamatta tikkuja kannessa, jolloin ne jäisivät lu-
kijalle aluksi mysteeriksi. 
 
Jossakin vaiheessa kävimme kirjailijan ja kustannustoi-
mittajan kanssa sähköpostitse keskustelua siitä, tuleeko 
kanteen kuvaa tikuista vai ei. Tämä on mielenkiintoinen 
keskustelu, sillä se osoittaa, missä kohtaa näkemykset 
kanteen haluttavasta ja kannen välittämästä visuaali-
sesta viestistä voivat olla hyvinkin eriäviä. Kävimme 
ensin kirjailijan kanssa sähköpostitse keskustelua ja 
lopulta kustannustoimittaja teki linjauksen, jonka hän 
myös perusteli. Seuraavilla sivuilla on otteita sähköpos-
titse käydystä keskustelusta sekä tähän keskusteluun 
liittyvää kuvastoa.



Kuva 15, Päähenkilö 

kääntynyt poispäin, 

kädessään tikku.

Kuva 16, Päähenkilön 

profiili näkyy, 

kädessään tikku.

Kuva 14,  

Päähenkilön profiili 

näkyy.

Kuva 13,  

Päähenkilö kääntynyt 

poispäin.
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20.2.2018 
Tässä vielä pari nopeaa luonnosta. Toisessa Anna on 
meihin selin (kuva 13) ja toisessa hän on profiilissa 
(kuva 14). Sanon suoraan, että olen itse sitä mieltä että 
se kansi, jossa Annan kasvot näkyy on parempi. Hah-
mo joka esiintyy kannessa on samaistumisen kohde ja 
on hyvä, että hän jollakin tavalla on hahmottavissa tai 
tunnistettavissa. Poispäin kääntynyttä Annaa on ehkä 
helppo nähdä synkkänä, myös? 
Maria Sann  
 
20.2.2018 
Mä tykkään tosi paljon tuosta arvoituksellisuudesta 
joka tuossa selinolevassa Annassa on! Herättää kiin-
nostusta, ei paljasta liikaa. Jätitkö tarkoituksella tikun 
pois? Ajattelin että tikussa olevalla kasvolla olisi voinut 
luoda lisäjännitettä ja nämä tikun kasvot olisivat samal-
la toimineet jonkinlaisina Annan kasvoina. 
Heini Junkkaala 
 
20.2.2018 
Olin tehnyt päätöksen että tikkuja ei ole kannessa, ai-
kaisemmin. Mutta just tähän se tikku jäi pois epähuo-
miossa. Lisään tikun (Kuva 15). 
Maria Sann 
 
20.2.2018 
Tää kiehtoo mua tosi paljon! 
Heini Junkkaala 

20.2.2018 
OK, kiitos! 
Itse olen edelleen kasvojen näkymisen puolesta, vaik-
kakin näen mitä tarkoitat jännityksellä, jonka tuo ase-
telma luo. Olin myös aiemmin tehnyt ”päätöksen” että 
tikkuja ei vielä ole kannessa missään muodossa, koska 
muuten nimen ja tikkujen yhdistelmästä tulee liian alle-
viivaaavaa (Kuva 16). 
Maria Sann



21.2.2018 
 Olen samaa mieltä Marian kanssa. Ymmärrän Heini 
pointtisi ja pyrkimyksen arvoituksellisuuteen, mutta 
kasvot ovat houkuttelevammat kuin kuvasta poispäin 
kääntynyt hahmo, joka vaikuttaa torjuvalta ja masen-
tuneelta. Jotta kasvot näkyisivät tikussa, siitä on myös 
pakko tehdä tosi suuri, ja silloin se ei enää näytä niin-
kään tikulta kuin nukelta. Ei siis ehkä yhdisty kirjan 
nimeen.  
Tykkään itse eniten tästä ohessa olevasta luonnoksesta1. 
Asetelma vain on vähän staattinen. Voisiko Anna tehdä 
kuvassa jotain, vaikka leikkiä tikuilla? Ja istua tuolilla 
vaikka polvillaan tai polvet koukussa. Hänen asentonsa 
on tässä jotenkin aikuinen. Ja mitä jos mummo kurk-
kisi jossain tai pilkistäisi pensaasta niin kuin kirjassa 
kuvataan?
Marjo Lemponen

1 Kuva on opinäytteessa, sivulla 44 näkyvä ”kuva 9”.

Kuva 17-18, Erilaisia asentokokeiluja



Keskustelu jatkuu ja syvenee sen ympärillä mitä Anna 
kuvassa tekee. Sovimme että dynaamisempi asento sekä 
fokusoituminen johonkin olisi toivottavaa. Kustannus-
toimittaja ehdotti mehun kaatamista Knuffelle. Otavan 
lastenkirjallisuuden osastolta laajan kannatuksen saa-
nut luonnosversio alla. 

Kuva 19, Hyväksytty kansi



Kuvat 20 -24, Esimerkkejä kannen erilaisista luonnosvaiheista. 

Luonnoksia syntyi todellisuudessa paljon tässä esitettyä enemmän.







6. Kansi

Tässä näkyy viimeisin luonnosversio kannen kuvituk-
sesta. Kannesta puuttuu vielä olennaiset elementit, 
kuten oikea viivakoodi ja takakannen tekstin lopullinen 
typografia.
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7. Takaisin 
tutkimuskysymyksiin

Esitin tämän tutkimusraportin alussa kaksi tutkimus-
kysymystä, joista ensimmäinen oli: Millä tavalla tulkit-
sen/ymmärrän että leikki ilmenee romaanissa Kym-
menen tikkua laudalla? 
 
Leikki esiintyy monimuotoisena Kymmenen tikkua 
laudalla -nuortenromaanin sisällössä. Päähenkilö Anna 
on miltei jatkuvassa leikin tilassa; hän leikkii  ympäril-
lään olevilla objekteilla, leluilla ja tavaroilla. Hän leikkii 
myös leikillä itsellään muuttaen sen merkitystä itsel-
leen uudenlaiseksi. Anna leikkii paikoilla ja paikoissa. 
Lopulta Anna leikkii jopa ihmisillä ja asettaa omassa 
leikissään muut jopa vaarallisiin tilanteisiin. Anna myös 
pohtii leikkiä sekä pelkää leikin mahdollista loppua.  
 
Leikki objekteilla sai kirjassa ainakin kolmenlaisia 
muotoja. Ensimmäisessä Anna kokee leikkikalun elä-
vänä ja tuntevana olentona. Lelut ovat Annan ystäviä 
ja ne muodostavat eräänlaisen Annan tunnemaailmaa 
ja ihmissuhteita peilaavan “vertaisryhmän” irrallaan 
aikuisten maailmasta. Tällaisia objekteja ovat esimer-
kiksi pehmopupu Knuffe ja sahapukkihevonen Turpa. 
Annan kymmenen tikkua laudalla -leikistä kehittämä 
versio tikuista muodostaa toisen vähän abstraktimman 
objektien ryhmä, jossa tikku-objektit viittaavat Annaan 
ja hänen läheisiin ihmisiinsä. Kolmas objektien ryhmä 
on rekvisiittaesineet, joiden avulla leikin tilat ja tilan-
teet rakentuvat ja joiden avulla sosiaaliset kohtaukset 
rajataan. Kansikuvaankin päätynyt aurinkovarjon alla, 
pöydän ääressä ja puutarhatuoleilla istuen tapahtuva 
Annan ja Knuffen leikki hyödyntää tällaisia esineitä. 
Objektit ovat erittäin tärkeitä leikin rajaamisessa ja ne 
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palvelevat leikin tapahtumien mahdollistajina. 
 
Leikki paikoissa näkyy kirjassa siinä, miten koko tari-
nan tapahtumapaikkana toimiva maatila on latautunut 
ja jännitteinen; talo, piha, puuvaja ja metsä ovat kaikki 
eri tavoin mukana Annan kokonaisvaltaisessa leikissä, 
ja samalla paikat kuitenkin rajaavat eri leikit omiin ter-
ritorioihinsa. Leikin paikkojen rajat häilyvät, mutta ne 
ovat silti olemassa. 
 
Perheen leikki yhteisessä Kymmenen tikkua laudalla 
-leikissä on osa Annan henkilökohtaista leikkiä, jonka 
luonnetta ja sääntöjä hän myös sanelee. Leikissä itses-
sään ja leikistä perheenjäsenten välillä käydyissä kes-
kusteluissa näkyy selvästi lapsen ja aikuisen maailman 
ero; ne eivät usein täysin kohtaa, mutta elävät vähin-
tään limittäin. 
 
Annan kasvu tuo oman ulottuvuutensa leikkiin, missä 
tietyt leikin piirteet muuttuvat kasvun myötä tarpeetto-
miksi. Anna toteaa kirjassa luottavaisesti, että häviävän 
leikin tilalle tulee jotain muuta. 
 
Toinen tutkimuskysymykseni on ollut: Millä tavalla 
tulkitsen/muotoilen ymmärrykseni leikistä kuvan 
muotoon? 
 
Kuvien tekeminen on ajattelua, jossa mielikuvani piir-
tyvät paperille tulkittaviksi ja mielikuvani kuvauksen 
kohteesta selkiytyy. Parhaimmillaan kuvan tekeminen 
on ollut itsessään leikkiä eli tutkivaa, kokeilevaa ja yllä-
tyksellisyydessään palkitsevaa. Toisaalta prosessi on ol-
lut ankaraa työtä, joka on pitänyt sisällään kuvien tois-
teista tekemistä, romaanin alkuperäistekstin lukemista 
ja reflektiota sekä vuorovaikutusta kirjailijan ja kus-
tannustoimittajan kanssa. Taiteellisella työryhmällä ja 
saamallani ohjauksella on ollut tärkeä rooli osana omaa 
prosessiani. Ratkaisuni eivät ole syntyneet kerralla vaan 
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vähittäin. Yleistäen vastaukseni kysymykseeni siis on, 
että ymmärrykseni leikistä on saanut muotonsa moni-
puolisessa prosessissa, jonka luonnetta hermeneutiikan 
ajatus ilmiön ympärillä tapahtuvasta kehämäisestä 
tai spiraalimaisesta liikkeestä auttaa ymmärtämään. 
Jokaisella kierroksella käsitykseni leikistä kuvassa ja 
tekstissä sekä osana kuvataiteellista työskentelyäni on 
syventynyt. 
 
Kymmenen tikkua laudalla oli kuvitustyöni kirjallinen 
lähtökohta, joka vaikutti kuvalliseen prosessiini osin 
melko suoraan. Olen kuvittanut leikkikaluja, paikkoja, 
ihmisiä ja ympäristöjä kuviksi antaen hahmoa kirjaili-
jan mainitsemille yksityiskohdille, kuten puukengille, 
sahapukkihevoselle ja aurinkovarjolle. Tässä vaiheessa 
piirtäminen todellisessa historiallisessa maalaisympä-
ristössä auttoi tuottamaan lähtöaineistoa kuvitukselle. 
Ymmärrykseni leikin dynamiikasta romaanissa ilmenee 
hienovaraisesti Annan ja Knuffen hahmon, asetelman ja 
toiminnan virittämän jännitteen kautta; lukija/katsoja 
joko löytää leikin kuvasta tekemällä asetelmasta tulkin-
taa tai sitten ei. Kuvittajan tehtäväni on lähinnä leikin 
ehdotuksen virittäminen kuvaan. Ehdotukseni ilmenee 
kuvassa mielestäni lukuisissa pienissä yksityiskohdissa, 
kuten leikkisässä tavassa kuvittaa, viivan laadussa, tyy-
lissä, teknisissä yksityiskohdissa kuten kirjasintyypin 
valinnassa jne.. 
 
Leikkisän ja ekspressiivisen kuvitustyylin tarkoitukse-
na on tuoda rentoutta kuvaan. Piirustusjälki on melko 
konstailematon ja vähemmän tärkeät yksityiskohdat 
jätin melko viitteellisiksi. Olen pyrkinyt suhtautumaan 
leikkisästi niihin teknisen toteutuksen raameihin ja 
sääntöihin, joita kannen suunnittelun yhteydessä väis-
tämättä jouduin huomioimaan. Kirjan kannessa esiin-
tyvällä kirjasintyypillä on paljonkin merkitystä kannen 
välittämän viestin kannalta. Käsin rennosti piirretyt 
kirjaimet nähdään usein leikkisänä ratkaisuna (Kyytsö-
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nen 2015). Mitä tulee muihin teknisiin valintoihin, olen 
pyrkinyt tuottamaan mahdollisimman luontevasti ku-
vaan istuvat ja kepeät ratkaisut. Esimerkiksi viivakoo-
din upotus osaksi pyyhkeen kuviota tai takakansitekstin 
taustan rajaus lakanalla on eräs yritys yhdistää käytän-
nöllisyys ja leikkisyys.
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8. Pohdinta 

Kielellinen ja kuvallinen tehtävä vaativat kielellisen 
ja kuvallisen työskentelyprosessin. Mikäli en olisi itse 
lukenut Junkkaalan kirjaa, (kuten joskus esimerkiksi 
käännöskirjallisuden kansikuvituksessa kuvittaja voi 
saada pelkän synopsiksen tarinasta) olisin ollut kuvitus-
tehtäväni kanssa lähes täysin kuvan tilaajan tulkintojen 
ja ehdotusten varassa. Kirjaan perehtyminen auttaa mi-
nua jäsentämään itselleni ja perustelemaan valintojani 
muille. Syvällinen ymmärrys kirjan tarinasta vaikuttaa 
tulkintaani hahmoista ja tietooni kirjassa kuvatuista 
tilanteista. 
 
Luonnosvaihe oli todella leikkisä. Suhtauduin kuvaan ja 
sen tuottamiseen erittäin kevyesti. Halusin pitää piirus-
tusjäljen aukinaisena, ja pitää auki myös mahdollisuu-
den osallistua kuvan tulkintaan. Kustantamo oli alunpe-
rin mieltynyt  rentoon tapaan, jolla tuotin ensimmäisiä 
luonnoksia kannesta. Olin kokeillut myös hallitumman 
näköistä kannen kuvitusta, mutta päädyin lopulta, myös 
kustannustoimittajan pyynnöstä, aika lähelle sitä rentoa 
viivaa, joka näkyy luonnoksissa. Tästä jäljestä tykättiin 
kustantamon puolella, jopa siinä määrin että he olisivat 
olleet valmiita käyttämään erästä luonnoskuvaa miltei 
sellaisenaan. 
 
Kansisuunnittelua käsittelevään kirjallisuuteen ja kan-
nen suunnitteluohjeisiin perehtymisellä oli yllättävä 
vaikutus - se “vakavoitti” työskentelyn. Leikittömyyden 
aiheuttama jäykkyys näkyi prosessissa; työskentely 
muuttui vaikeaksi ja jälki kankeaksi. Toisaalta uuden 
äärellä olemisen epävarmuus itsessään tuotti pelosta 
kankeaa jälkeä, toisaalta se että tiesin tekeväni proses-
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sista opinnäytteen vaikutti myös työskentelyyn. Pyrki-
myksissäni kontrolloida tilannetta menetin asemani sii-
nä merkityksessä, että en enää toiminut leikin välineenä 
(vrt. Gadamer ja Huizinga). Leikin ihme tapahtuu 
leikille antautumisen ja hyväksynnän seurauksena. Tai-
don varmuuden ja uuden edessä olemisen tuottaman 
epävarmuuden välinen jännite on minusta eräänlainen 
kuvittajan työn edellytys. Tällaisessa prosessissa on ti-
laa yllätyksille ja spontaaniudelle - tilaa leikille. Kuvitta-
jana tarvitsen väljyyttä elämässä, joka mahdollistaa ke-
veyden, ilon ja energisyyden välittymisen töihini. Teos 
vaikuttaa myös Varton mukaan niin tekijään kuin myös 
vastaanottajaan välittömästi aiheuttaen ensisijaisesti 
kehollisen reaktion (Varto 2017, 91). 
 
Pitkälti valmistumistavoitteestani johtuen toteutin tai-
teellista ja tieteellistä työskentelyä osin samanaikaisesti. 
Tämä aiheutti taiteelliselle prosessilleni suuria vai-
keuksia ja omalla tavallaan vaikutti prosessin kulkuun 
hidastavasti. Eräs kysymys on, missä määrin opinnäyte 
on auttanut minua kehittämään itseäni kuvan tekijänä 
ja minkälaiset menetelmät olisivat tukeneet eivätkä la-
mauttaneet prosessia. Tähän en osaa antaa rakentavia 
pohdintoja, vaan kysymys jää avoimeksi.

8.1 Hermeneuttisen reflektiota 

Tutkimukseni ei ole teoreettisesti suuntautunut ja 
työssäni hermeneuttinen prosessi näkyy erityisesti ta-
vassani tuottaa analyysia. Olen kirjoittanut aineiston 
analyysin kerroksellisesti, yhden aineiston kerrallaan 
tulkiten. Kuvaluonnosten ja sähköpostien, romaanin 
käsikirjoituksen ja omakohtaisen kokemuskuvaukseni 
liittäminen ja ristiinvalottaminen keskenään on raken-
tanut rikkaamman kuvauksen sekä työstäni kuvittajana 
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että luovasta prosessista kuin yksittäiseen aineiston 
osaan perustuva analyysi olisi pystynyt tuottamaan. Ra-
porttini on toivottavasti myös onnistunut valottamaan 
kuvittajan taiteellista työtä prosessina, jossa leikille 
ominaiset ainekset ovat monella tasolla mukana. 
Hermeneuttista lähestymistapaa hyödyntävän taiteelli-
sen tutkimuksen joukosta vertailukohdan omalle työlle-
ni antaa Maarit Mäkelän (2006) kuvaus hänen taiteelli-
sen käytäntölähtöisen tutkimuksensa vaiheista. Mäkelä 
kuvaa hermeneuttista lähestymistapaa oman taiteelli-
sen tutkimuksensa yhteydessä yleiseksi metodologiaksi, 
joka toisaalta auttoi häntä edistämään tutkimuspro-
sessia ja toisaalta tulkitsemaan ja ymmärtämään tut-
kimuksen kohteena olevaa aihetta. Kokonaisvaltaisena 
ajattelun ja työskentelyn menetelmänä hermeneutiikka 
auttoi Mäkelää yhdistämään tieteellisen ja taiteellisen 
työskentelyn samassa tutkimusprosessissa. (Mäkelä 
2006, 68.)  Mäkelä toteaa kirjoittaneensa taiteellista 
työtään käsittelevät pääluvut vasta taideteosten valmis-
tumisen ja töitä esittelevien näyttelyiden järjestämisen 
jälkeen/välissä. Tässä kohtaa hän myös tarkastelee 
toimintaansa taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta ja 
sijoittaa tutkimukseen feministisen teorian kentälle laa-
jentaen analyysiaan teoreettisella aineksella. Retrospek-
tiivisessa analyysissa Mäkelä käyttää apunaan prosessin 
aikana laatimaansa tutkimuspäiväkirjaa ja prosessin 
lopputuotteena valmistuneita töitä. Työskentelytapansa 
hän nimeää retroaktiiviseksi lähestymistavaksi (ks. Ret-
roactive approach as a research method, Mäkelä 2006, 
76).  
 
Hannula (2001) kuvaa hermeneuttisen kehän käymistä 
viitaten Heideggeriin ja kuvaa ongelman olevan pikem-
minkin se, miten kehän liike saadaaan pidettyä yllä 
kuin se, miten kehästä pääsee ulos (Hannula 2001, 75). 
Ymmärrän tämän niin, että kehästä ulos pääseminen 
tarkoittaa myös tiedon ja ymmärryksen rakentumisen 
seisahtumista, joka ei ole hermeneutiikan kannalta 
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tavoiteltavaa. Hermeneutiikka pyrkii alati laajemmille 
ymmärryksen kehille kohti monisyisempiä tulkintoja, 
joka on mahdollista ainoastaan jatkamalla hermeneutii-
kan kuvaamaa tiedon ja merkityksen liikettä.

8.2 Kronologia, hermeneutiikka ja ‘patafysiikka 

Kuvituksen ajallinen prosessi on yksinkertainen kuvat-
tava, sillä asiat tapahtuvat tiettyinä ajanjaksoina, joista 
monella on vieläpä tarkka aikaleima, kuten tapaaminen 
kustantajan kanssa klo 10 tai luonnoksen lähetys klo 21. 
Kronologia on työssäni esitetty suuntaa-antavana ku-
vana ja jaksoina, jotka vaikuttivat ajatteluuni, työsken-
telyyni ja osaamiseni kehittymiseen, kuten kuvituksen 
sivuaineopinnot syksyllä 2017. 
 
Taiteellisen prosessin syveneminen, ratkaisujen kyp-
syminen ja päätyminen varmuuteen omien valintojen 
toimivuudesta puolestaan on vaikea esittää kronologi-
an avulla. Hermeneutiikan ajatus, jossa samaa asiaa, 
olkoon se kuvan sommittelu tai henkilöhahmojen ku-
vitustapa, tulee ymmärretyksi spiraalina. Hermeneutti-
sessa prosessissa ymmärrys tarkentuu jokaisen uuden 
tulkinnan, luonnoksen, romaanin tarinan uudelleen 
luvun ja taiteellisen ryhmän jäsen(t)en kanssa käydyn 
keskustelun jälkeen. Hermeneuttinen on siis osa työs-
kentelyä, jonka voi toki osin palauttaa kronologiaan 
esimerkiksi päätösten kautta; tämä kuva on nyt valmis, 
värimaailma lyödään nyt lukkoon.  
 
Taiteellisen työskentelyn raportointi kronologian ja 
hermeneuttisen prosessin kuvauksen kautta osoittau-
tui tutkimuksessani auttavaksi tavaksi jäsentää ajassa 
rinnakkaisina kulkevien prosessien kestoja, alkuja sekä 
päätepisteitä. Kuvituksen ammattilaisen työskentelyä 
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kuvaavan tapaustutkimuksen näkökulmasta kronologia 
konkretisoi yhden tapauksen kirjan kannen kuvitus-
työn aikahorisontteja. Taiteellisen tutkimustehtävän 
eli omaan prosessiini syventymisen kannalta herme-
neutiikka puolestaan auttoi tarttumaan tapahtumiin, 
jotka johtivat toisiin, ajatusten ja ideoiden heräämiseen 
ja oivallusten kautta konkretisoituviin taiteellisiin valin-
toihin. 
 
Opinäytteen tekeminen on antanut myös astetta syväl-
lisemmällä tasolla tarttumapinnan sellaisille ajatuksille, 
jotka auttavat rakentamaan loogisen ja johdonmukai-
sen tavan puhua leikistä ja kuvien synnystä/tekemises-
tä. Molemmat näistä tarkastelun alla olevista ilmiöistä 
ovat monimutkaisia, voivat olla näennäisen ristiriitaisia 
eivätkä helposti taivu, tai ainakin menettävät paljon, 
kun niitä koitetaan asettaa sanojen muotoon. Toisaalta 
‘patafysiikka on tuonut minulle tavan ymmärtää itse 
tutkimuksen tekoa ja suhtautua sen tekemisen ka-
oottiselta vaikuttavaan tiedonhallintaan suhteellisen 
tyynesti. Ymmärrykseni ‘patafysiikasta on syntynyt 
opinnäytteen teon ansiosta. Patafyysisen ymmärryksen 
avulla jäsensin tulkintojani opinnäytteeni keskeisistä 
tutkimusilmiöistä. Tämä ei suinkaan tarkoita, että tuot-
tamani kansi olisi varsinaisesti patafyysinen taideteos. 
En myöskään ole pyrkinyt tuottamaan patafyysistä 
tutkimusraporttia. ´Patafysiikka on sen sijaan toiminut 
ajatuksen tasolla käsitteellisenä apuna sellaisen aineis-
ton hahmottamiseksi, joka on hyvin henkilökohtaisella 
tavalla poikkeuksellinen, yleistettävyyden ulkopuolella 
ja jonka tulkitseminen tuottaa haasteita. Voi ehkä sanoa 
että olen  soveltanut patafyysistä asennetta, mikä on 
tuonut minut opinnäytteen raporttia laatiessani lähem-
mäksi leikin asennetta. Patafyysinen asenne on mahdol-
listanut lempeän ja leikkisän otteen sekä toimeksiannon 
suorittamiseen että tutkimusraportin laatimiseen. 
Kannen taiteellisiin valintoihin vaikuttivat kuvittajan, 
eli minun, tulkinnat, jotka syvenivät kuvittajan, kustan-
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tajan ja taiteellisen ohjaajan kanssa käydyissä keskus-
teluissa. Teknisten reunaehtojen osalta kustantamon 
määrittämät kannen suunnitteluohjeet asettivat ehdot-
tomia vaatimuksia joillekin valinnoille. Taiteellisten va-
lintojen osalta keskustelu ohjasi kuvan luomisprosessia 
yleisellä tasolla, esimerkiksi kuvan sommittelun ja tun-
nelman osalta. Taiteellinen ohjaaja auttoi ratkaisemaan 
yksityiskohtiin ja tekniseen toteutukseen liittyviä ongel-
mia. Eri osapuolten rooli oli ajoitukseltaan ja kommen-
toinnin luonteen ja tarkkuuden osalta erilainen. 
 
Opinnäyteprosessi vaikuttaa kannen suunnittelupro-
sessiin ja päinvastoin. Joudun opinnäytteen avulla/
takia lisäämään tulkinnan kierroksia, joita en ehkä olisi 
tavallisesti toimeksiannon yhteydessä tehnyt. Olen viet-
tänyt kirjan tekstin parissa poikkeuksellisen kauan ja 
tulkinnut sitä kenties epätavallisen syvällisesti. Myös 
kirjailijan ja minun välinen yhteistyö on ollut suhteelli-
sen tiivis. Kirjailija ei tavallisesti aina edes pääse vaikut-
tamaan kansiratkaisuun (Hinkka 2012, 103), toisin kuin 
tässä suunnitteluprosessissa, jossa sekä kirjailija että 
kustantaja ovat molemmat olleet tiiviisti mukana (vuo-
ro)vaikuttamassa kannen sisältöön kuvittajan kanssa. 
Fenomenologis-hermeneuttinen kuvaus saa enemmän 
sijaa kuvittamisen ammattilaisena työskentelyä konk-
retisoivan tapauksen avulla, joka omassa työssäni on 
nuortenromaanin kansikuvitukseen liittyvä taiteellinen 
työskentely. Tämä kuvaus käsittelee omakohtaista luo-
vaa prosessia, jolle on tunnusomaista monien luonnos- 
ja kommentointivaiheiden ja työskentely-ympäristöjen 
vaikutus. Taiteilijan ulkopuolisella analyysilla olisi 
mahdotonta tavoittaa sitä siinä herkkyydessä kuin jos 
taiteilija itse niistä omien kokemustensa asiantuntijana 
kirjoittaa.
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9. Keskustelu ja kriittinen 
tarkastelu 

Olen rikastanut lähdekirjallisuuttani erityisesti mene-
telmäkirjallisuuden osalta hyödyntämällä taideperus-
taista tutkimusta tehneiden tutkijoiden (mm. Houessou 
2010) sekä toisten taidealojen tohtoritöitä ja tutkimuk-
sia (mm. Mäkelä 2003). Perustan tutkimukseni leikin 
käsitteen vahvasti Huizingan näkemykseen, mitä voi-
daan pitää jo vanhana lähteenä. Huizingan julkaisuja 
pidetään kuitenkin yhtenä leikintutkimuksen peruste-
oksista. Tuorein leikkiä ja taidetta yhdistävä tutkimus 
johon viittaan on tohtorityö pelitutkimuksen kentältä 
(Vikhagen 2017). Vikhagen toisaalta nojaa myös Ga-
damerin ja Huizingan ajatuksiin. Tätä voidaan kenties 
pitää ongelmallisena ja on mahdollista että olisin löy-
tänyt lähteitä, joiden avulla olisi voinut syntyä kiinnos-
tava uusi näkökulma ilmiöön. Maisterin työn aikataulu 
on suhteellisen tiukka ja opinnäytteni on painottunut 
taiteelliseen tuotokseen, jolloin teoreettinen osa jäi jok-
seenkin ohueksi.  
 
Raportistani voidaan tulkita puuttuvan täysin taidepe-
dagoginen ulottuvuus. Olen tehnyt valinnan tarkastella 
taiteellisen ammatin harjoittamista. Tämän näkökul-
man kautta olen tuottanut tietoa lastenromaanin kan-
nen suunnittelusta. Taiteelliseen tuotantoon painottuva 
opinnäyte on yksi mahdollisuus toteuttaa taidekasva-
tuksen opinnäytetyö. Taidekasvatus on kiinnostunut 
taiteellisten toimintatapojen sekä niiden eräänlaisen 
rajattomuuden paremmin ymmärtämisestä ja poikkeaa 
siinä kasvatustieteen perinteestä ja puhetavasta. (Varto 
2014, 23) Taiteelliseen tuotokseen painottuva tutkimus 
auttaa minua selkeyttämään itselleni sekä käytännölli-
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sellä että käsitteellisellä tasolla kannen kuvituksen 
lainalaisuuksia ja tuottamaan aiheeseen liittyvää 
tietoa. Tämä tiedon tuottamisen prosessi luo väistä-
mättä etäisyyttä tekemisen ja tekijän väliin. Etäisyys 
vuorostaan auttaa näkemään itsensä sekä toimintan-
sa ja tekijyytensä suhteessa tiedon tuottamiseen sekä 
kontekstualisoi ihmisen historian ja tavoitteet. Etäi-
syys auttaa näkemään tekijyytensä uudessa valossa 
ja merkityksessä (Varto 2017, 45.). Tämä näkyväksi 
tullut laajempi ymmärrys itsestä ja toiminnastaan 
tuottaa minulle opettajan työn kannalta arvokasta 
sanallistamisen taitoa, mikä on olennainen osa ku-
vataideopettajan työtä (Houessou 2010, 48). Tutki-
musraportin kirjoittaminen on ollut haastava proses-
si, jonka antina on rikkaampi ja syvällisempi ymmär-
rys sekä sanojen muotoon artikuloitu ruumiillinen 
osaaminen. 
 
Olen vetänyt joissakin kohdissa ns. mutkat suoriksi 
joidenkin käsitteiden osalta. Esimerkiksi olen käsi-
tellyt tyylin käsitettä suhteellisen kapeasti. Puhun 
tyylistä lähinnä oman tuotannon tunnistettavan 
ilmaisun merkityksessä sekä toisaalta kuvituksen ja 
kirjoitetun tekstin genren esittämisen tyylistä. Olen 
jättänyt käsittelemättä tyylin ja maneerin eroa enkä 
myöskään puhu tyylistä sen laajemmassa, esimerkik-
si taidehistoriallisessa merkityksessä. Nämä olisivat 
voineet olla itsessään kiinnostavia tutkimuskohteita 
ja ovat tärkeitä asioita myös taidekasvatuksen nä-
kökulmasta. Leikki kuitenkin vei mennessään ja sen 
käsittely sai ansaitusti päähuomion tässä työssä. 
 
‘Patafysiikan soveltaminen taidekasvatuksen alan 
tutkimuksessa on kenties luonut minulle uuden-
laisen polun sellaisen ymmärryksen ääreen, joka ei 
tähän mennessä ole avautunut opintojen yhteydessä. 
Ymmärrykseni ‘patafysiikasta on vasta rakentumas-
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sa, enkä ole soveltanut ‘patafysiikkaa syvällisesti 
kautta opinnäytteen. Opinnäyte ei toisaalta olisi voi-
nut syntyä ilman ‘patafysiikan periaatteisiin tutus-
tumisen vapauttavaa ja leikillistä vaikutusta työpro-
sessiin. ‘Patafysiikka vähät välittää konventioista ja 
jopa purkaa tieteen tuottamisen joskus kankeita käy-
täntöjä, olematta kuitenkaan omassa hyödyttömyy-
dessään täysin käyttökelvoton. Päinvastoin juuri sen 
runolliseksikin kutsuttu asenne tiedon ja totuuden 
tuottamiseen on hyvinkin käyttökelpoinen taiteen ja 
sen monimutkaisten syntyprosessien tarkasteluun. 
Puhumattakaan siitä kuinka lähellä ‘patafysiikka on 
leikkiä ja siksi myös sopiva tapa lähestyä leikin il-
miötä ja taiteellista työskentelyä.
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