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Opinnäytetyöni on lapsille suunnattu lorutteleva runokirja. Kirja kuvaa erilaisten 
hahmojen kautta erilaisuutta ja sen ilmenemismuotoja - jokainen on erilainen suh-
teessa toiseen. Tekstit kirjoitti vapaa kirjailija Martta Tenhu. Tein kirjaan kuvituksen, 
taiton sekä sitomisen. Kuvitukset tein tusseilla ja akvarelliväreillä. 

Kirjallisessa osiossa perehdyn kuvaan käsitteenä ja kuvan vaikuttamisen keinoihin. 
Analysoin lasten runokirjojen kuvituksia, sekä itse tuottamiani kuvia luonnoksista 
valmiisiin kuviin. Tavoitteenani oli luoda monipuolinen, ammattimaisesti toteutet-
tu kuvituskokonaisuus. Lisäksi halusin laajentaa omaa ammattiosaamistani ja oppia 
prosessin kautta ymmärtämään paremmin kirjasuunnittelua.

 Avaan kirjallisessa osiossa myös koko työprosessiani alun suunnitteluvaiheesta luon-
noksien kautta valmiiseen kirjaan saakka.

Johdanto

7



Silmin havaittava, visuaalinen kuva 
koostuu erilaisista värien ja muotojen 
yhdistelmistä. Värit ja muodot eivät 
kuitenkaan muodosta kuvaa yksin, 
vaan niiden täytyy yhdessä muodos-
taa jokin hahmo ja tausta, joka on si-
dottu johonkin sisällölliseen ideaan. 
Oli kyseessä sitten valokuva tai vaikka 
maalaus, sillä on aina viittauskohde jo-
honkin itsensä ulkopuoliseen. (Brusila 
2003, 9-10)

Kuvan tarkasteleminen eroaa suuresti 
tekstin lukemisesta. Kun tekstiä lue-
taan ajassa lineaarisesti edeten, tarkas-
tellaan kuvaa ikäänkuin synkronisesti, 
eli yhtäaikaisesti. Kuvalla ei myöskään 
ole samalla tavalla alkua tai loppua 
kuin tekstillä. Kuva elää preesenssis-
sä, eikä se voi näyttää tulevaa. Se voi 

ehdottaa jotain tapahtuvaksi, mutta ei 
kuitenkaan näytä sitä. Kuva tarvitsee-
kin jonkin lukuohjeen, kuten tekstin 
tai kulttuurisen muistuman, joka ohjaa 
kuvan ymmärtämisessä.  (Brusila 2003, 
9-10)

Kuva ei ikinä vastaa ainoastaan yhtä 
sanaa tai lausetta. Tulkinnanvaraisuus 
antaa täydet vapaudet tulkita kuvia 
monella eri tapaa. Tulkinta vaihtelee 
aina sen mukaan millainen ihminen 
kuvaa lukee. ( Brusila 2003, 10)

Kuvan kategorioiminen

Evans (1978, 287-322) määrittelee ku-
vat visuaalisiksi houkuttimiksi, jotka 
voidaan kategorisoida kolmeen erilai-
seen ryhmään huomioarvon mukaan: 

Kuvan vaikuttamisen keinot
lasten runokirjoissa

Mitä kuva on?
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1) Huomioarvo, jolla tarkoitetaan 
katsojan kiinnostuksen heräämistä ku-
vaa kohtaan, esimerkiksi jonkin yksi-
tyiskohdan tai sanoman myötä.
2) Tietoarvo, joka liittyy kuvasta saa-
tavaan informaatioon ja 
3) Esteettinen tai elämyksellinen 
arvo jolloin kuvassa on jokin ominai-
suus joka miellyttää katsojaa.
Nämä arvot eivät sulje toisiaan pois, 
vaan yhteen kuvaan voi sisältyä piir-
teitä näistä kaikista luokista. (Brusila 
2003, 12)

Lasten runokirjoihin tutustuessa on 
helppo havaita näitä houkuttimia, esi-
merkiksi korostetun yksityiskohdan tai 
huomiotaherättävän värimaailman 
muodossa.

Kuvan merkitys lapselle

Tietokirjailija Bruno Bettelheim väit-
tää että ilman valmiiden kuvien ra-
joittavaa vaikutusta, lapsi voi luoda 
mielessään rikkaampia kuvitelmia 
(Bettelheim 1984, 75). Vaikuttava sa-
tukirjan kuvitus houkuttelee lasta mie-
lukuvituksen maailmaan, ja tuo sadun 
lähemmäksi. Kuvitus voi tehdä vaikeat 
ja monimutkaiset asiat helpommin ym-
märrettäviksi.

Vaikkei satukirjan tarkoitus olisi olla 
opettavainen, on sillä aina kasvatuksel-
linen luonne. Se opettaa lapselle elä-
män mallia sekä esimerkiksi käsitteitä.
Kirjan kuvituksen kautta oppinen on 
kuitenkin lapsen kannalta turvallista. 
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Kuva 1. Taustoituksessa käytin apuna mm.  kirjaa,
Kuvittaen - Käyttökuvan muotoja, merkityksiä
ja mahdollisuuksia, Toim. Sisko Ylimartimo ja 
Riitta Brusila, 2003.



Kirja etenee juuri sitä vauhtia kuin lap-
si itse haluaa, ja epämieluisat kohdat 
voi halutessaan hyppiä yli. (Huovinen 
2003, 20.)

Kuva kasvattaa ja viihdyttää

Kuvitukset auttavat lasta oppimaan 
kuvallisen kielen saloja, kuten kuinka 
värit, viivat ja muodot toimivat yhdes-
sä. Tämän myötä siis esteettiset peri-
aatteet ja arvot tulevat omaksutuiksi. 
(Heinimaa 2001, 155.) 

Se   kuinka miellyttäviksi lapsi kokee 
kuvat, vaikuttaa osaltaan siihen, kau-
anko lapsi viihtyy kirjan parissa. Vaik-
ka kuvituskuva onkin aina sidoksissa 

tekstiin, voi se silti sisältää omaa erillis-
tä kerrontaa. (Huovinen 2001, 24) 
Kaikki tietenkin kokevat kuvat omalla 
tavallaan, riippuen esimerkiksi koke-
musmaailmasta ja elämäntilanteesta. 
(Huovinen 2001, 27)
 

Kuvalla vaikuttaminen

Kuvan sommittelu lähtee aina ko-
konaisuudesta (Wetzer 2000, 51-52). 
Ei siis ole yhdentekevää millaisia ele-
menttejä kuva sisältää ja missä suhtees-
sa ne ovat toisiinsa. Kuvassa meihin 
vaikutetaan pienillä mutta vaikuttavilla 
keinoilla, joita emme välttämättä edes 
tule ajatelleeksi.
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Tunnelmia kuviin voidaan luoda eri-
laisten värien, muotojen, suuntien ja 
sommittelujen avulla. Nämä tekijät 
voivat muodostaa yhdessä tietynlaisen 
rytmin, dynamiikan tai jännitteen.

Rytmi kuvaan saadaan samankaltai-
suuksien säännöllisellä toistumisella, 
kun taas dynamiikkaa voidaan luoda 
muuntelemalla eri osatekijöitä. Jänni-
te taas saadaan aikaan rinnastamalla 
vastakohtia, kuten isoja ja pieniä ele-
menttejä, tai yhdistelemällä kylmiä ja 
lämpimiä sävyjä. (Wetzer 2000 ,)

Tyhjän tilankin täytyy olla hallittu ja 
sopusoinnussa kuvan muiden osien 
kanssa. Kun järjestettävää on vähän, 
täytyy kuvan suhteita miettiä tarkem-
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min. (Wetzer 2000, 42, 47)

Värit ovat ehkä voimakkaimpia keino-
ja viestiä tunnelmaa. Ne vaikuttavat 
niin tilavaikutelmaan, mielentilaan 
kuin myös esineen painovaikutelmaan 
(Wetzer 2000, 91). Vaikka väreillä saat-
taakin olla eri kulttuureissa eri mer-
kityksiä, on väreillä kuitenkin tiettyjä 
yleisiä symbolisia merkityksiä. Punai-
nen esimerkiksi voi viestiä tietyssä yh-
teydessä vihaa ja toisessa rakkautta. Si-
nisen taas tiedetään viestivän kylmyyttä 
ja rauhallisuutta. (Wetzer 2000, 91-94)



Kuinka vaikutelma luodaan?

ViivaJännite

Rytmi Dynamiikka

Vaaka/pysty

Iso/pieni

Yksi/monta

Vaalea/tumma

Samankaltaisuuksien
säännöllinen toistuminen

Tekijöiden välillä kehittyvää 
liikettä ja jännitettä

Korkeuksiin, syvyyksiin

Rauha, pysyvyys, tasapaino

Liike, dynaamisuus

Aistillinen, pehmeä, eloisa

Havaintokuva 1, mukailtu teoksesta Värivaaka, Hannele Wetzer 2000

Hahmolakeja

Säännölliset ja suljetut muodot
hallitsevampia kuin
avoimet ja vapaat muodot

Läheisyyden laki

Jatkuvuuden laki

Samankaltaisuuden laki

Yhteisen liikkeen laki

Sulkeutuneisuuden laki
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Kuvituksien analysointia

Ryhdyin analysoimaan lasten runokirjojen kuvituksia ja niissä käytettyjä vaikutuskei-
noja lukemani perusteella. Analysoinnin myötä opin, kuinka esimerkiksi sommittelun 
avulla pystyn luomaan tietynlaisia tunnelmia. Valmiiden kuvien analysointi helpotti 
oman kuvitustyöni tekemistä, sillä näin sain pohjaa omalle tekemiselleni, ja näin pys-
tyin tekemään perusteltuja valintoja.

Valitsin kolme hyvin erityylistä kirjaa ja kuvittajaa, joilta voisin saada jotain uutta 
inspiraatiota myös omiin kuvituksiini:

2. Kaupunkiretki, Jukka Itkonen, kuvittanut: Matti Pikkujämsä, 2011
3. Kaukaisen saaren aarre, Jukka Virtanen,  kuvittanut: Jukka Lemmetty, 1991
4. Baudeliero ja Mette-rotta, Annika Sandelin, kuvittanut: Karoliina Pertamo, 2013
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Kuva 4

Kuva 2

Kuva 3



Kuva 5, kirjasta Kaupunkiretki (Kuvittanut Matti Pikkujämsä), 2011

Kehystämisen vaikutukset
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Kuvitus luo kehykset tekstille jolloin sisällön merkitys kasvaa. Myös kuvituksella 
on vaaleat kehykset, joka rauhoittaa ja tasapainottaa kuvaa. Kehys eristää kuvan 
muusta ympäristöstä ja keskittää katseen juoksurataan. Iso ja pyöreä väripinta on 
voimakas elementti, joka kuitenkin tyhjän tilan kanssa muodostaa hallitun kokonai-
suuden. Mikään kuvassa ei riitele, vaan se on asettelunsa ansiosta symmetrinen  ja 
helposti hallittava.

Kuvan hahmot jatkavat juoksemista ja katse kiertää vastapäivään hahmojen muka-
na. Kuvitus on väreiltään ja tunnelmaltaan leikkisä ja kesäinen. Yksikään hahmois-
ta ei ole toista suuremmassa osassa, vaan tasavertaisia. 
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Liike vie mukanaan
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Kuva 6, kirjasta Kaukaisen saaren aarre,
(Kuvittanut Jukka Lemmetty), 1991

Kuva on aukeamalla suuremmassa 
roolissa kuin teksti. Frisbeen kaareva 
viiva on eloisa, joustava ja dynaami-
nen, ja se tasapainottaa kappaleissa 
olevaa tekstiä. Kun kuvakentässä 
siirrytään ylöspäin, lisääntyy liikevai-
kutelmat. Tämä korostaa entisestään 
frisbeen kulkua. Kuvan oikea reuna 
havaitaan aktiivisempana kuin vasen, 
ja kuvassa tapahtuukin enemmän 
oikealla.

Tummat ja raskaat elementit ovat 
sijoitettu kuvan alareunaan, jossa 
muodot tuntuvat rauhallisilta. 
Tekstin ympärille on jätetty riittävästi 
ilmaa jottei se sekaannu mustavalkoi-
seen kuvitukseen. Eri tummuusasteet 
tuovat kuvaan eloa ja värittävät sitä.
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Kuvaelementtien epäsymmetriset si-
jainnit luovat dynaamista tasapainoa. 
Eri osien välille syntyy siis liikettä ja ja 
jännitettä. Myös valööreillä ja erilai-
silla viivoilla on kuvaan saatu jännite 
aikaiseksi. 

Taustalla kaukana sijaitsevat pienet 
elementit ovat ilman ääriviivoja, ja 
lähellä olevissa isommissa elementeis-
sä on enemmän yksityiskohtia. Tällä 
tavalla on saatu aikaan syvyys vaiku-
telmaa.

Värit olisivat saattaneet tuoda kuvaan 
lisää hohtoa ja jännittävyyttä. Kuva 
tuo kuitenkin runon konkreettisesti 
ulottuville. Se ei kerro tulevaa ja antaa 
vapauden tulkita tulevaa eri tavoin. 
Mitä seuraavaksi tapahtuukaan?



Värien ja tekstinasettelun merkitys
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Kuva 7, kirjasta Baudeliero ja Metterotta,
(Kuvittanut Karoliina Pertamo), 2013

Raskaat eri punaisen sävyiset ele-
mentit kuvan reunoilla välittävät 
painostavaa ja stressaavaa tunnelmaa. 
Eri suuntiin kulkevat muodot myös 
korostavat ahdistavaa henkeä.

Tekstit on aseteltu ahtaasti samaan 
puhekuplaan voimakkaiden hahmojen 
väliin, ikäänkuin isot hahmot huu-
taisivat päällekkäin yhteen ääneen, 
ilman omaa suunvuoroa. Kiire ja kireä 
tunnelma on siis käsinkosketeltavissa.  
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Jännite kuvaan on luotu vastakoh-
taisuuksien avulla. Isojen ja pienien 
elementtien vaihtelulla sekä isojen 
väripintojen ja tyhjän tilan vuorotte-
lulla. Isot väripinnat ovat hallitsevia ja 
raskaita

Isot hahmot tuijottavat kohti lukijaa, 
kuin lukija olisi mukana tilanteessa. 
Myös kehystämätön, reunojen yli 
ulottuva kuva kutsuu lukijan osallis-
tumaan kuvan tapahtumiin, vaikkei 
tahtoisikaan. 



”Tarina pohjalle”

Kuva 4
22

Kuva X
23

Kuva 8

Heti lopputyön aihetta pohtiessani oli selvää että haluan tehdä jotain lapsille  suun-
nattua. Myös tieto tulevasta opiskelupaikasta kasvatustieteiden laitoksella innoitti to-
teuttamaan työn jota voisin hyödyntää myös tulevissa opinnoissa. Projektin muodon 
valitsemista helpotti myös se, että koen graafisen suunnittelun olevan itselleni mielek-
käämpää kuin esimerkiksi rakennesuunnittelu. Tämän myötä suljin pois esimerkiksi 
vaihtoehdot pakkausuudistuksien tekemisestä.
Olin jo pidemmän aikaa haaveillut kokonaisen kirjan kuvittamisesta, sillä koulupro-
jekteissa oli lähinnä keskitytty yksittäisten kuvien tuottamiseen. 



Aihe kehittyy

Tiesin heti idean saatuani keneltä voisin 
kysyä kuvitettavaa tekstiä. Ystäväni, va-
paa kirjailija Martta Tenhu, oli aiemmin 
kirjoittanut runoja lähinnä aikuisille, ja 
innostuikin saman tien lähtemään mu-
kaan lapsille suunnattuun projektiin.  
Martta otti minut heti mukaan runoko-
koelman tarinan suunnitteluun. Ideoista 
ei ollut pulaa, kun Martta pohti aiheita 
kirjoittamisen kannalta, ja itse taas näin 
jo tietynlaisia kuvia mielessäni. Tarinan 
pääpiirteistä yhdessä sovittuamme an-
noin Martalle vapaat kädet viedä tari-
naa eteenpän.

Nopeasti Martta alkoi tuottamaan ta-
rinaa, joka kertoi 10 –vuotiaan Ainon 
arjesta. Ainon koti on kerrostalossa jos-
sa asuu jos jonkinlaista väkeä, ja ajatus 
oli että yksi aukeama ja kuvitus liittyisi 
aina yhteen erilaiseen henkilöön. Sain 
Martalta kaikista päähahmoista henki-
lökuvaukset helpottamaan hahmojen 
suunnittelua. Luonnostelinkin jo muun 
muassa Ainon hahmoa melko pitkälle 
mutta jokin kuitenkin työskentelyssä tök-
ki.

Seuraavassa palaverissamme Martta 
kertoi kehitelleensä uutta tarinaa, jossa 

teema kuitenkin pysyisi samana. Kirja 
kuvaa erilaisien hahmojen kautta erilai-
suutta ja sen ilmenemismuotoja - jokai-
nen on erilainen suhteessa toiseen. Ru-
not eivät ole opetusrunoja, tarkoituksena 
on näyttää lapsille erilaisten hahmojen 
ja tilanteiden, sekä paikkojen ja aikojen 
kautta maailmaa hieman avarammas-
ta näkökulmasta. Runot ovat vain tuo-
kiokuvia siitä että muunlainen on myös 
samanlainen. Tämän tarinan kuvitta-
minen tuntui itsestänikin paljon mielek-
käämmältä ja ryhdyimme viemään ky-
seistä ideaa pidemmälle.

Runot eivät noudata mitään runomittaa, 
vaikka ovat loppusointuisia. Loruttele-
vuus on haettu riimien kautta helpotta-
maan runon jäsentämistä sekä rytmittä-
mään lukua.

Kirjan kohderyhmäksi määriteltiin noin 
9-12 vuotiaat lapset, jotka siis osaavat 
jo itse lukea. Tämän johdatti tekemään 
tiettyjä valintoja kuvituksen tyylin ja 
fonttien suhteen. Kuvituksen ei tarvitse 
olla välttämättä niin yksinkertaista ja sel-
keää, eikä leipätekstin tarvitse olla piste-
kooltaan äärimmäisen suurta.
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Tekstistä kuviksi

Sain jo hyvissä ajoin ensimmäiset runot ja pääsin suunnittelemaan kuvitusta kes-
kittymällä yhteen runoon kerrallaan. Se, etten saanut kerralla valmiita tekstejä, ei 
vaikuttanut negatiivisesti kuvien syntyyn, sillä jokainen runo on oma tarinansa ja 
maailmansa, eikä ole riippuvainen toisen runon tapahtumista. Yhteistyömme toimi 
alusta alkaen hyvin ja aina kun epäilin omia kuvitusideoitani, sain Martalta tukea 
ratkaisujen tekemisessä. Osa runoista innosti tietenkin itseäni enemmän kuin toiset, 
ja aloitinkin kuvittamisen itselleni mieluisimmista.

Aivan ensimmäisiä piirtämiäni luonnoksia Ainon kotipihasta.
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Luonnostelua

Luonnos runoon ”Kalanainen”.26

Yksi henkilökohtaisista päätavoitteistani oli kehittää omaa kuvitustyyliäni ja  löytää 
uusia keinoja luoda omannäköisiäni kuvia. Kuvituksien käsintuottaminen mahdol-
lisimman pitkälle oli itsestäänselvyys, sillä nautin suuresti käsintekemisestä. Tämän 
myötä lähdin aluksi rennolla otteella testailemaan eri välineitä ja tekniikoita. Irrot-
tautuminen jo totutuista tekniikoista ja piirrostyyleistä vaati kuitenkin tuntien piirtä-
mistä ja kokeilua.

27

Luonnos runoon
”Tässä on tarina sateenkaaritiestä”.
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Luonnoksia työn varrella kertyi paljon.
Tässä vain pieni osa niistä.
Kirjallisen osion liitteistä löydät lisää
luonnoksia. 

Kuva 9, Aleksi Huhtaniemi, 2015. 
Valopöytä mahdollisti nopean luonnostelun ja kokeilun. Sen avulla sain helposti kokeiltua yhteen kuvi-
tukseen erilaisia värivaihtoehtoja ja piirrustustekniikoita. 



Värit ja lopulliset piirrokset

Jo projektin alussa näin mielessäni vä-
rikkään ja runsaan kirjan jossa olisi 
paljon katseltavaa. En ajatellut väri-
tystekniikan löytymisen olevan mikään 
ongelma ennen kuin työ tuli väritysvai-
heeseen. Mikään tekniikka ei tuntunut 
toimivalta. Jälki oli joko liian neutraa-
lia, tai vei liikaa huomiota piirrosjäljel-
tä. 

Työ tuntui junnaavan paikoillaan ja 
pyysin apuun opponoijani Riikka Hos-
kolan, joka kannusti kokeilemaan ak-
varellivärejä. Olin jo aiemmin sivuut-
tanut akvarellit täysin, koska epäilin 
tekniikan toimivuutta ja omia maala-
ustaitojani. Maalasin valopöydän avul-
la luonnos akvarellipaperin alla, ja piir-
sin lopulta tussilla maalatulle pinnalle. 
Näin piirrosjäljestä tuli elävämpää eikä 
niin harkittua. Näin saavutin myös yh-
den henkilökohtaisista tavoitteistani, ja 
aloin myös pääsemään eroon vanhasta 
kuvitustyylistäni.

Akvarellit olivat positiivinen yllätys, ja 
ne antoivat kuville niiden kaipaamaa 
syvyyttä ja moniulotteisuutta. Lisäksi 
herkkä ja vaihteleva pinta toimi loista-
vasti tiukan mustan tussiviivan kanssa. 
Joka aukeamalla on oma värimaail-
mansa, joka henkii runon tunnelmaa. 
Uuden aukeaman väreissä on kuiten-
kin aina joitain viitteitä edelliseen au-
keamaan. Näin aukeamat eivät ole täy-
sin irrallisia toisistaan ja kokonaisuus 
pysyy hallittuna.

Pyysin kuvituksista kommentteja sar-
jakuvataiteilija Kaisa Lekalta, joka 
ystävällisesti suostui tutustumaan kuvi-
tuksiini. Hänen mielestään kuvitukset 
olivat kivoja mutta osa kaipasi hieman 
lisää persoonallisuutta ja voimaa. Tä-
män myötä työstin osaa kuvituksista 
vielä eteenpäin. Osa toimi omasta mie-
lestäni kuitenkin jo sellaisenaan.

30 Vilahduksia lopullisista kuvituksista 31



Taitosta

32

Suurin taittoon vaikuttanut tekijä oli 
runojen muodot ja pituudet. Kaikki 
runot ovat eri pituisia ja mallisia, eikä 
tämän takia tiukkaa taittopohjaa voi 
suunnitella. Osa runoista on kirjoitettu 
yhteen kappaleeseen ja osa taas on tah-
ditettu useaan kappaleeseen. Runoja ei 
voi pakottaa tiettyyn palstaleveyteen, ja 
tämän takia palstojen leveydet vaihte-
levat aukeamittain.

Aluksi olin suunnitellut että kuvat olisi-
vat massiivisia eikä tyhjää tilaa sivuille 
juurikaan jäisi. Kokeilujen huomasin 
kuitenkin että runot tarvitsevat tilaa 

ympärilleen. Tyhjällä tilalla sain ero-
tettua merkitykselliset osiot toisistaan. 
Kuva runon alla olisi syönyt jotain ru-
noilta, ja tällöin runot eivät olisi saa-
neet tarpeeksi huomiota. Rauhallisem-
missa ja varsinkin surumielisemmissä 
runoissa jätin sivuille vielä enemmän 
tilaa kuvapintojen ympärille. Valkoi-
nen tila tekee näillä sivuilla tunnelmas-
ta seesteisemmän. Se vaimentaa ja py-
säyttää hetken.

Runot leikkivät eri muotoisten kuvitus-
ten kanssa, eivätkä ne täten sijaitse kai-
killa sivuilla samoilla kohdin.

Kuva 10, taiton mallailua, Kristiina Syssoev, 2015
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Fontit
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Tärkeimmät kriteerit leipätekstin fontille oli luettavuus ja yhteensopivuus runojen 
kanssa. Kokeilujen kautta päädyin Baskervilleen, sen selkeyden, keveyden ja helppo-
lukuisuuden takia. Otsikkofontin valinta oli itselleni hankala prosessi. Mikään ei tun-
tunut toimivan kuvituksen kanssa. Kirjoitin käsin otsikoita mutta ne näyttivät kovin 
luonnosmaisilta ja hätäisiltä. Lopulta piirsin otsikot käsin baskervillen pohjalta. Näin 
otsikot sointuivat sekä leipätekstin että runojen kanssa. 

Lasten kirjoissa fontti on kooltaan usein isoa, mutta koska kirja on suunnattu pää-
asiassa jo lukutaitoisille lapsille, en kuitenkaan nähnyt isoa pistekokoa tässä tapauk-
sessa niin merkityksellisenä. Leipätekstin pistekoko on 10 pistettä.

jossa asuu kaksi pientä miestä. jossa asuu kaksi pientä miestä.

jossa asuu kaksi pientä miestä.jossa asuu kaksi pientä miestä.

jossa asuu kaksi pientä miestä.
jossa asuu kaksi pientä miestä.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
ei kukaan sen mahtia voi syöstä
tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
ei kukaan sen mahtia voi syöstä
tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
ei kukaan sen mahtia voi syöstä
tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
ei kukaan sen mahtia voi syöstä
tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Leipätekstin fontin valitsemista auttoi erilaisten 
tekstityyppien testaaminen kuvituksien kanssa.
Fontit ylhäältä alaspäin: Avenir, Chaparral Pro,
Eames Century Modern ja Borgia Pro.

Erityylisiä käsinkirjoitettuja
otsikoita leipätekstin vierellä.
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Formaatti ja sidonta
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Kirjan sivun koko on 210 mm x 160 mm. Päädyin valitsemaani formaattiin jo pro-
jektin alkuvaiheessa. Vaikka ajatus ensin oli isoista ja näyttävistä kuvista, koin kuiten-
kin tärkeämmäksi että kirja on lapsen käteen sopiva. Kirja on helposti selattava  ja se 
mahtuu hyvin lapsen syliin.

Sivujen paperi sekä kirjan kansipaperi on Munken Lynx 150 grammaisena. Päädyin 
tähän koska se tuntuu laadukkaalta ja tukevalta kirjaa selatessa. Tapettipaperiksi va-
litsin myös Munken Lynxin mutta ohuempana, 115 grammaisena, hyvän taipuisuu-
tensa vuoksi.

Päädyin sidottuun kirjaan ja koviin kansiin. Kirja on melko ohut ja kovat kannet 
antavat sille tukea sekä tarvittavaa arvokkuutta. Kirjan kansikankaan väriksi valitsin 
tummanvihreän, sillä mielestäni se on samasta maailmasta kannen kuvituksen kanssa 
ja tekee myös kirjasta laadukkaan oloisen.

Yksi projektin tavoitteistani oli oppia ymmärtämään kirjansuunnitteluprosessia pa-
remmin projektin myötä, ja täten sidoinkin itse kirjan. Kirja on painettu Muotoi-
luinstituutissa Kannaksenkadulla.

Projektin alussa asetin tavoitteeksi luo-
da monipuolisen ja ammattimaises-
ti toteutetun kuvituskokonaisuuden. 
Olen kirjaan hyvin tyytyväinen mutta 
tunnen että olisin pystynyt vielä pa-
rempaankin. Saatoin hauskata hieman 
liian ison palan, koska en ollut tehnyt 
koskaan aiemmin mitään näin laajaa 
työtä kuvituksen tai kirjasuunnittelun 
saralla. Prosessi oli siis paljon haasta-
vampi ja rankempi kuin mitä osasin-
kaan kuvitella.

Projektinhallinta ja ajankäyttö oli itsel-
leni haasteellista, ja olisin toivonut suo-
riutuvani siitä paremmin. Sain kirjan 
valmiiksi, mutta olisin voinut jatkaa sen 
tekemistä vielä pidempäänkin.

Yksi tavoitteistani oli myös oppia pro-
sessin kautta ymmärtämään paremmin 
kirjasuunnittelua. Tämä tavoite tuli 

Kutistettu hahmotelma 
aukeaman muodosta.

Itsearviointi ja pohdinta

saavutettua. Tunnen oppineeni usko-
mattoman paljon kirjansuunnittelun 
kaikista vaiheista.

Tuntuu hankalalta arvioida itse sitä 
kuinka olen onnistunut esimerkiksi ku-
vissa ja taitossa, sillä olen viettänyt nii-
den parissa niin paljon aikaa. Omalle 
työlleen on sokeutunut eikä välttämät-
tä huomaa samoja seikkoja kuin pro-
sessia sivusta seuranneet. Pidän kuiten-
kin kirjan hengestä ja kuvitustyylistä 
jota siinä toteutin. 

Kaikenkaikkiaan projekti oli todella 
mielenkiintoinen ja opettavainen. Ryh-
tyisin mielelläni samaan tehtävään uu-
destaan, ja nyt tietäisin jo mitä voisin 
työskennellessä tehdä toisin. Pystyn sei-
somaan työni takana, ja olen hyvilläni 
että työ on nyt saatu päätökseen.
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Liitteet

Runot

Metsän Herra

Metsästä kuului lasten nauru,
perästä juoksuaskelten pauhu.
Metsä raikas ja huus:
”tämä ei ole mikään paikka uus”.

Siihen lasten nauru hyytyi
ja juoksuaskeleetkin tyyntyi.
Ei ole mikään naurun asia,
kun aukeaa Metsän Herran sanainen rasia:

”Luonto on herkkä olento.
Ei siellä meluta ja juosta kuin heinäkeossa sudenkorento.
Täytyy tarkasti vaalia,
Luontoäidin antamia kaalia”

Sitten kuului linnun laulu,
Kaukaa jokivarsilta koivujen nauru.
Sammaleetkin ivaa
lapsosten pientä kivaa.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
Ei kukaan sen mahtia voi syöstä tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Sen muistavat lapset pienet,
jotka seisovat nyt metsän reunalla vakavina kuin sienet.

(1)

Silkkiuikkupoika

Nuotion vierellä on poltettu tuikku.
Isä ottaa kuvaa putkikamerallaan
ja sanoo kaikille ”Muikku”.

Veli istuu korkeimmalla,
Housut nilkoissa, se mokoma luikku
Isä huutaa: ”housut jalkaan nyt”,
mutta ei se ole ennenkään isän käskyille syttynyt.

Nuotion vierellä meri aukea
ja äidin retkilautasella kalastettua haukea.
Hymystä hymyyn elämme.
Edessämme koko meren aava selänne.

Juoksen mereen, samoin veljeni luikku, 
mutta uin kauniimmin 
kuin pieni silkkiuikku.

Haarukan päässä on pieni lohi

Haarukan päässä on pieni lohi,
kun mä syön sitä, se menee minun suustani ohi.
Katsot minun pöydän viertä, otat pienen lohen sieltä.
Eipä ole kummoinen pala,
latteuksia satelet ja alat
sanella tarkkoja huomioita.
Mikä meni vikaan ja kuinka monta.

Lohen päällä on pientä karvaa.
Tullut pöydän viereltä varmaan.
Takki auki kävelin eilen tarhaan
ja kyynärpäät pöydällä aamulla varhaan.
Mitkä säännöt, kysyn ja arvaan
Elämässä on asioita, jotka eivät voi mennä harhaan.

(2)

(3)
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Kalanainen

Kalanainen,
ei ole mikään vajavainen.
Tarkkaan järven pintaa peilaa,
laineet vieressä seilaa.

Madot maasta hän tonki,
purkkiin peitti 
ja onkensa järveen heitti.

Siinä istuu kalanainen,
veneen keulassa, on se varsinainen.
Selkänä sillä ruoto,
on kuin naisen ja kalan välimuoto.

Otti pitkän kaislan vedestä,
Teki siitä ongen ja veti koukun veneen perästä.

Hiljaa istuu nyt kalanainen,
ja on niin kovin tarkkaavainen.
Hattu kallellaan kalojaan odottaa,
onkivapa vaan kädessä sojottaa.

Jogi

Intialainen on hassusti taipuvainen.
Nostaa jalkaansa niskan taakse,
seisoo päällään
Saaks se?
Menee pian nelinkontin,
hyppää ilmassa voltin.
Asennot niin kovin vaikeat
ja ilme perin haikea 
ja laimea.
Lopuksi vähän meditoi,
ilmassa leijuu suitsukkeen savu ja mantra soi.

(4)

(5)

Leskenlehti

Sairaalan takapihan luona oli kasa kuihtuneita kukkia.
Taivaalla aurinko paistoi.
Sairaalan käytävillä haisi valkoinen ja taudit.
Sellainen niin kuin sairaalassa aina.
Sinä istutit yhtä tuolia kuin rapiseva kuusi.
Vaatteinasi vain sairaalan turkoosi paita ja housut.
Minä itkin ja niin itkit sinäkin.
Tultiin ulos. Ulkona aurinko oli mennyt piiloon, eikä kukaan enää löytäisi sitä.
Parkkipaikan vieressä kasvoi leskenlehti, ja sen vieressä kasa kuihtuneita kukkia.

Itkupilli

Se ken itkee aamut illat, se itkupillin soittajalle rakentaa sillan. 
Se ken itkee ruoka suussa, sen äiti varmaan asuu kuussa.
Se ken itkee isoveljen nähden, sen ei tarvitse tehdä mitään miehien tähden.
Se ken itkee laulaessa, se miettii vaan missä vessa?
Se ken itkee salaa, se haluisi vain kovasti että joku sitä halaa.
Se ken itkee aamubussissa, se epäilemättä on aika kovissa tuskissa.

Se ken itkee.
Ken itkee.
Itkee. 
Se elämästään kaikki pahat asiat kitkee.

(6)

(7)
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Perhosmummo

Mummolla oli ennen aika huono muisti.
Aina ruokapöydässä moni siitä kuiski.
Sitten sanoin, voisiko joku sanoa välillä jotain 
muuta.
Kaikki katsoivat mummon suuta.
Mummo oli ennen perhonen,
kovin hentoinen semmoinen,
Purppuraa siivissä, ja isot timanttikorut lento-
liivissä.
Pienen pieni perho, pystyi ylittämään mökin 
isoimman verhon.
Ikkunasta pääsi pihalle,
Isä kaatoi kastiketta lihalle, 
eipä oltu ennen kuultu,
sitä tarinaa joka juurtu,
koko perheen muistisyövereihin.
Eikä kukaan enää epäillyt mummon muistia,
vaan mielummin polki niinä hetkinä mökin 
kuistia.

Tässä on tarina Sateenkaaritiestä

Tässä on tarina sateenkaaritiestä,
jossa asuu kaksi pientä miestä.
Molemmilla ruskeat hiukset, toinen vähän pidempi 
ja toinen lasten mielestä kivempi.
Aamut illat yhdessä häärii, lankoja värjää ja kerälle 
käärii.
Puutarhanhoito on kummankin lempipuuhaa,
yhdessä ne istuttaa ja sen jälkeen tuumaa,
Olisiko kahvin paikka, puutarhan lomassa,
istutaan vaikka.
Lounaan jälkeen saunaa lämmittävät,
yhdessä puita uuniin änkevät ja sen jälkeen jänkeät
on jalat molemmilla.
Savu täyttää huoneilman, 
siellä he saunovat pitkän illan.
Yhdessä on hyvä olla,
kuun valossa katolla.
Tässä oli tarina sateenkaaritiestä, jossa asuu kaksi 
hyvin herttaista miestä.

(8)

(9)

Omien kuvitusten analysointia
Kansi:
Kannen metsäaiheinen kuva oli ensimmäinen kuvitus jota työstin kirjaa varten. 
Alunperin olin ajatellut sitä Metsänherra -runoon, mutta lopulta totesinkin sen so-
pivan parhaiten kanteen, sillä se ei viittaa liikaa mihinkään tiettyn runon hahmoon.
Lisäksi kirjailija halusi takakanteen lainauksen metsäaiheisesta runosta, ja näin ku-
vavalinta oli selvä.

Kuvitus viittaa laajaan luontoon ja kaikkeen mitä sieltä voi löytyä, aivan kuin kirjan 
sisältäkin löytyy paljon erilaisia tarinoita ja hahmoja. Kuvitus muodostaa kehykset 
tekstille ja näin lukijan katse ohjautuu oikeaan kohtaan kantta. 

Usein lastenkirjojen kansikuva saattaa olla jokin kirjan sivuilta löytyvä kuvitus. Koska 
tässä kirjassa on kaikilla aukeamilla uusi tarinansa, en kokenut mitään kirjan kuvituk-
sista sopivaksi kanteen. 

Kannen kuvitus viittaa laajaan luontoon ja kaikkeen mitä sieltä voi löytyä, aivan kuin 
kirjan sisältäkin löytyy paljon erilaisia tarinoita ja hahmoja. Kuvitus muodostaa ke-
hykset tekstille ja näin lukijan katse ohjautuu oikeaan kohtaan kantta. 

Kirjan nimen piirsin samaan tyyliin kuin kirjan sivuilta löytyvät otsikot. 

Tittelisivu:
Tittelisivulla käytin samaa käsinpiirrettyä otsikkoa kuin kirjan kannessa. 

1. Metsänherra
Ensimmäisessä runossa on itse Metsänherra, joka muodostuu erilaisista metsästä löy-
tyvistä elementeistä. Iso ja massiivinen kuvitus ylttyy sivun reunojen yli, tällä tavoin 
hahmo tuntuu vielä isommalta, liian isolta mahtuakseen sivulle. 
Hahmo on mystinen ja antaa vaikutelman että hän on läsnä kaikkialla mitä metsässä 
on. Runon lopussa mainitut sienet sitovat runon kuvaan metsänherran kanttarelli-
nenän kautta. Hahmo tuijottaa vakavasti kohti lukijaa, tämä painottaa tekstin sano-
maa. Kuvituksen värit viittaavat luontoon, ja ovat luonnolliset sekä eloisat.
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2. Silkkiuikkupoika
Kuva on kuin hetki runossa tapahtuneen jälkeen. Retki on ohi ja uimapuvut ovat 
kuivumassa. Luonnon värit on tuotu esille kuvituksen eri elementeissä. Yläreunan 
aaltoileva viiva viittaa taivaaseen ja veteen. Se on samalla eloisa mutta kuitenkin 
pehmeä ja herkkä. Uimiseen liittyvät muistot assosioituvat kuvituksesta tehokkasti 
ilman, että kuvitus esittää itse uimatilannetta. Näin lukija saa yhdistettuä omat koke-
muksensa runoon kuvituksen kautta, kuvan hetkeen on helpompi samaistua kun se ei 
ole liitetty mihinkään tiettyyn ympäristöön.

3. Haarukan päässä on pieni lohi
Kuvassa on kiukutteleva hahmo joka pitää oman päänsä. Kuvassa olevan tytön ilme 
kuvaa hyvin tekstissä esitettyä kyllästymistä ja närkästystä auktoriteetteja kohtaan. 
Aikuisten puheet tulevat toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Plaa-sanojen väritys 
kertoo motkotuksen erilaisista aiheista ja äänensävyistä. 

4. Kalanainen
Elävät madot kalastusvälineiden keskellä tuovat mieleen mullan tuoksun. Madot kul-
jettavat lukijan takaisin runon alkuun ja kalaretken valmisteluihin. Tapettimainen 
asettelu ilmentää kalastuksen liityvän odottelun tunnelmaa. Aika tuntuu valuvan, ku-
ten kuvituksen osat. Sekä kuvitus, että runo päättyvät odotukseen. 

5. Jogi
Poikkeava kuvitus korostaa runon eksotiikkaa. Muissa kuvissa on suomesta tuttuja 
esineitä, luontokappaleita ja tapahtumia. Arkiset asiat, banaanit ja kolikot lipastolla, 
sijoittavat eksoottisen asetelman osaksi jonkun arkea ja siten tekevät vieraan kuvaston 
lukijalle tutummaksi. Kuvituksessa on siis ikäänkuin jogin koti. Kehys runon ympä-
rillä tuo runolle tiettyä arvokkuutta ja nostaa sen erityiseen asemaan. Kehystämätön 
kuva vieressä taas kutsuu mukaan tilaan, aivan kuin olisi itse huoneessa sisällä. Lukija 
voi jo melkein itse haistaa suitsukkeen tuoksun.

6. Leskenlehti
Kuvassa on rauhallinen ja seesteinen tunnelma. En halunnut sivulle liikaa tapahtu-
maa jotta se sointuu hyvin surullisen ja pysähtyneen tunnelman kanssa. Leskenlehti 
on kuvassa elämää edustavana symbolina. Elämä jatkuu myös kylmän talven jälkeen 

ja auringon ensisäteet saavat taas leskenlehdetkin kukkimaan. Kontrastia luovat ru-
nossa kuihtuneet kukat. Leskenlehden varsissa olevat tummat sävyt kertovat siitä. että 
myös tämän kukan elinaika on rajallinen. Tummat sävyt peilaavat runon synkkää 
latausta.

7. Itkupilli
Kuvassa on iso sininen kyynel jonka sisällä on itkevä hahmo. Sininen väri symboloi 
kylmyyttä ja surua. Surun tunnetta tuo myös hahmon apea ilme ja kyyneleet. Emme 
tiedä miksi hahmo itkee, lukija saa itse päätellä syyn. Hahmo on selkeästi aikuinen ja 
viestii, että itku ei ole pelkästään lasten asia. Suuri pisara hahmon ympärillä kuvaa 
surun kokonaisvaltaisuutta. Pisara on melkein käsinkosketeltavan märkä, akvarellien 
tuoman efektin ansiosta. Elementin ympärille on jätetty tyhjää tilaa ja näin kuvan 
merkitys kasvaa. Se on helposti hahmotettavissa ja vakaa. 

8. Perhosmummo
Aukeammalla on kuva tarinan mummosta ja perhosista. Mummo jolla on siivet se-
lässä, kuvaa sitä mitä mummo oli ennen. Myös mummo on ollut nuori ja ”vapaa 
lentämään”. Mummon hahmo on tässä ajassa ja se katsoo haikaillen menneisyyteen. 
Toisaalta perhosten voidaan ajatella edustavan kuvassa mummon hupenevaa muis-
tia, ja perhosten monimutkaiset kuviot siivissä voivat linkittyä runossa mainittuihin 
muistin syövereihin. Hahmo on sijoitettu keskelle sivua koska kuvan alaosa havaitaan 
yleensä raskaampana ja rauhallisempana. Mummo ei enää lennä, toisin kuin ylös-
päin suuntaavat muut perhoset. Kuvan yläosa on aktiivisempi ja perhoset ovat len-
tämässä ulos kuvasta. Kuvan levottomuus siis lisääntyy reunoja ja oikeaa yläkulmaa 
kohden. 

9. Tässä on tarina Sateenkaaritiestä
Kuvituksen kukat yhdistyy runoon konkreettisesti puutarhanhoidon kautta, mutta 
myös symbolisella tasolla miesten kukoistavasta arkielämästä kertoen. Miesten sulau-
tuminen osaksi kukintoa kertoo heidän herttaisista luonteistaan. Väritys ei ole ehkä 
perinteinen ja tyypillinen miehistä kertovaan runoon, mutta se 
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Martta Tenhu

Heidi Holopainen
Kuvittanut:

Lorutuksia erilaisuudesta

”Luonto on herkkä olento.
Ei siellä meluta ja juosta
kuin heinäkeossa sudenkorento.
Täytyy tarkasti vaalia,
Luontoäidin antamia kaalia.”

Lorutuksia erilaisuudesta

Kuvat
Kansi

Likatitteli

Metsästä kuului lasten nauru,
perästä juoksuaskelten pauhu.
Metsä raikas ja huus:
”tämä ei ole mikään paikka uus”.

Siihen lasten nauru hyytyi
ja juoksuaskeleetkin tyyntyi.
Ei ole mikään naurun asia,
kun aukeaa Metsän Herran sanainen rasia:

”Luonto on herkkä olento.
Ei siellä meluta ja juosta kuin heinäkeossa sudenkorento.
Täytyy tarkasti vaalia,
Luontoäidin antamia kaalia”

Sitten kuului linnun laulu,
Kaukaa jokivarsilta koivujen nauru.
Sammaleetkin ivaa
lapsosten pientä kivaa.

Tämä oli tarina,
kun avautui Metsän Herran sanainen rasia.
On metsä yksin ja oikea,
Ei kukaan sen mahtia voi syöstä tai tehdä siitä pieniä puisia poikia.

Sen muistavat lapset pienet,
jotka seisovat nyt metsän reunalla vakavina kuin sienet.

Lorutuksia erilaisuudesta

Kuvittanut Heidi Holopainen

Martta Tenhu

Tittelisivu

1
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Nuotion vierellä on poltettu tuikku.
Isä ottaa kuvaa putkikamerallaan
ja sanoo kaikille ”Muikku”.

Veli istuu korkeimmalla,
Housut nilkoissa, se mokoma luikku
Isä huutaa: ”housut jalkaan nyt”,
mutta ei se ole ennenkään isän käskyille syttynyt.

Nuotion vierellä meri aukea
ja äidin retkilautasella kalastettua haukea.
Hymystä hymyyn elämme.
Edessämme koko meren aava selänne.

Juoksen mereen, samoin veljeni luikku, 
mutta uin kauniimmin 
kuin pieni silkkiuikku.

Haarukan päässä on pieni lohi,
kun mä syön sitä, se menee minun suustani ohi.
Katsot minun pöydän viertä, otat pienen lohen sieltä.
Eipä ole kummoinen pala,
latteuksia satelet ja alat
sanella tarkkoja huomioita.
Mikä meni vikaan ja kuinka monta.

Lohen päällä on pientä karvaa.
Tullut pöydän viereltä varmaan.
Takki auki kävelin eilen tarhaan
ja kyynärpäät pöydällä aamulla varhaan.
Mitkä säännöt, kysyn ja arvaan
Elämässä on asioita, jotka eivät voi mennä harhaan.

2

3

Kalanainen,
ei ole mikään vajavainen.
Tarkkaan järven pintaa peilaa,
laineet vieressä seilaa.

Madot maasta hän tonki,
purkkiin peitti 
ja onkensa järveen heitti.

Siinä istuu kalanainen,
veneen keulassa, on se varsinainen.
Selkänä sillä ruoto,
on kuin naisen ja kalan välimuoto.

Otti pitkän kaislan vedestä,
Teki siitä ongen ja veti koukun veneen perästä.

Hiljaa istuu nyt kalanainen,
ja on niin kovin tarkkaavainen.
Hattu kallellaan kalojaan odottaa,
onkivapa vaan kädessä sojottaa.

Intialainen on hassusti taipuvainen.
Nostaa jalkaansa niskan taakse,
seisoo päällään
Saaks se?
Menee pian nelinkontin,
hyppää ilmassa voltin.
Asennot niin kovin vaikeat
ja ilme perin haikea 
ja laimea.
Lopuksi vähän meditoi,
ilmassa leijuu suitsukkeen savu ja mantra soi.

4

5
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Sairaalan takapihan luona oli kasa kuihtuneita kukkia.
Taivaalla aurinko paistoi.
Sairaalan käytävillä haisi valkoinen ja taudit. Sellainen niin kuin sairaalassa aina.
Sinä istutit yhtä tuolia kuin rapiseva kuusi.
Vaatteinasi vain sairaalan turkoosi paita ja housut.
Minä itkin ja niin itkit sinäkin.
Tultiin ulos. Ulkona aurinko oli mennyt piiloon, eikä kukaan enää löytäisi sitä.
Parkkipaikan vieressä kasvoi leskenlehti, ja sen vieressä kasa kuihtuneita kukkia.

Se ken itkee aamut illat, se itkupillin soittajalle rakentaa sillan. 
Se ken itkee ruoka suussa, sen äiti varmaan asuu kuussa.
Se ken itkee isoveljen nähden, sen ei tarvitse tehdä mitään miehien tähden.
Se ken itkee laulaessa, se miettii vaan missä vessa?
Se ken itkee salaa, se haluisi vain kovasti että joku sitä halaa.
Se ken itkee aamubussissa, se epäilemättä on aika kovissa tuskissa.

Se ken itkee.
Ken itkee.
Itkee. 
Se elämästään kaikki pahat asiat kitkee.

6

7

Mummolla oli ennen aika huono muisti.
Aina ruokapöydässä moni siitä kuiski.
Sitten sanoin, voisiko joku sanoa välillä jotain muuta.
Kaikki katsoivat mummon suuta.
Mummo oli ennen perhonen,
kovin hentoinen semmoinen,
Purppuraa siivissä, ja isot timanttikorut lentoliivissä.
Pienen pieni perho, pystyi ylittämään mökin isoimman verhon.
Ikkunasta pääsi pihalle,
Isä kaatoi kastiketta lihalle, 
eipä oltu ennen kuultu,
sitä tarinaa joka juurtu,
koko perheen muistisyövereihin.
Eikä kukaan enää epäillyt mummon muistia,
vaan mielummin polki niinä hetkinä mökin kuistia.

Tässä on tarina sateenkaaritiestä,
jossa asuu kaksi pientä miestä.
Molemmilla ruskeat hiukset, toinen vähän pidempi 
ja toinen lasten mielestä kivempi.

Aamut illat yhdessä häärii, lankoja värjää ja kerälle käärii.
Puutarhanhoito on kummankin lempipuuhaa,
yhdessä ne istuttaa ja sen jälkeen tuumaa,
Olisiko kahvin paikka, puutarhan lomassa,
istutaan vaikka.

Lounaan jälkeen saunaa lämmittävät,
yhdessä puita uuniin änkevät ja sen jälkeen jänkeät
on jalat molemmilla.
Savu täyttää huoneilman, 
siellä he saunovat pitkän illan.

Yhdessä on hyvä olla,
kuun valossa katolla.
Tässä oli tarina sateenkaaritiestä,
jossa asuu kaksi hyvin herttaista miestä.

8

9
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Luonnoksia

54 55



56 57






