
1

surma järven jäällä

SARJAKUVAKIRJAN VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VENLA POSKELA • OPINNÄYTETYÖ • LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU • MUOTOILUINSTITUUTTI • VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA • GRAAFINEN SUUNNITTELU • KEVÄT 2017



2

Opinnäytetyönäni on historiallisen sarjakuvan 
Lalli – Surma järven jäällä visuaalisen ilmeen 
suunnittelu ja toteuttaminen. Opinnäytetyöni 
on tehty yhteistyössä Edukustannuksen kanssa. 
Valmista tuotetta on tarkoitus käyttää historian 
opetuksen lisäoppimateriaalina alakouluissa.

Kirjallisessa osiossa tutustun sarjakuvien 
käyttöön opetusmateriaalina, käyn piispa Hen-
rikin ja Lallin legendan pääpiirteittäin läpi sekä 
kerron projektin työvaiheista.

Käytännön osiossa esittelen suunnittele mani 
henkilöhahmot, otteita valmiista kuvakäsikir-
joituksesta, sarjakuvakirjan valmiin kannen sekä 
mallisivuja sarjakuvasta.

Lopuksi kirjoitan projektin jatkosuunnitel-
mista sekä arvioin omaa työtäni ja prosessia.

Tiivistelmä
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Abstract

The goal of my thesis was to design and 
produce a historical comic Lalli – Surma järven 
jäällä (Lalli – A Murder on Ice). This thesis was 
made in collaboration with Edukustannus. 
The finished book is meant to be used as 
additional study material for history teaching 
in elementary schools.

In the written part I study the use of comics 
as a learning material, shortly describe the 
legend of Lalli and Bishop Henrik and explain 
the different work stages of this project.

In the practical section I present the 
characters I designed, excerpts from the 
finished storyboard, the finished cover of the 
comic and example pages from the comic. 
Lastly, I write of the future plans for the project 
and evaluate my own work and the working 
process.
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Eriyttävä opettaminen tarkoittaa opetta-
jan ratkaisuja, joilla hän pyrkii tukemaan jokai-
sen ryhmässä olevan oppilaan yksilöllistä ja 
persoonallista kehitystä. Opetus suunnitellaan 
joustavasti yleisopetuksen opetussuunnitel-
massa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa.
Eriyttäminen voi oppiaineesta riippuen kohdis-
tua esimerkiksi työtapoihin, opetuksen sisältöi-
hin, opetusryhmien kokoon, opetusmenetel-
miin ja opetusmateriaaleihin. (peda.net)

Goottilainen kirjaintyyppi on kirjaintyyli, 
joka on lähtöisin Euroopasta 1300-luvulta.  
Niiden lähtököhta on kalligrafinen.

Kuvakäsikirjoitus on käsikirjoittamisen 
muoto, jossa tarinankerronnan visuaalinen ker-
ronta on otettu esille. Se tehdään usein pienes-
sä koossa ja luonnosteltuun tyyliin.

Sekatekniikka tarkoittaa useiden piirustus- 
ja maalaustekniikoiden yhdistämistä. 

Termit
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Lähtökohdat

Projektin esittely
Sarjakuvaprojekti Lalli käynnistyi kesällä 2016, 
kun kustannustoimittaja Anna-Reetta Sipilä 
Edukustannuksesta ehdotti oppimateriaalien 
tekijä Jukka Rantalalle historiallisen sarjakuvan 
kirjoittamista. Sipilä ideoi, että sarjakuvan aihe 
liittyisi lähestyvään Suomi 100 -juhlavuoteen. 
Pian projektin aiheeksi valikoituikin Rantalan 
ehdotuksesta Lallin tarina.

Edukustannus on Lasten Keskus ja Kirja paja 
-kustantamon oppimateriaalituotemerkki, joka 
on otettu käyttöön vuonna 2011. Kustantamo 
tuottaa materiaaleja alakoulusta lukioon. Edu-
kustannuksen periaatteita ovat innostavien, 
laadukkaiden ja oppilaita motivoivien oppima-
teriaalien tarjoaminen kouluille. Verrattain pie-
nellä Edukustannuksella on kunnianhimoiset 
tavoitteet pärjätä oppimateriaalikustantajien 
välisessä kilpailussa pedagogisesti korkealaatui-
silla tuotteilla. Suosituimpia sarjoja Edukustan-
nuksella on muun muassa Vilske-aapinen ja ma-
tematiikkasarja YyKaaKoo.

Kuva 1 
Mennyt-sarjan oppilaan tehtäväkirja 
ja opettajan opas.
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Minua pyydettiin projektiin aikaisempien Edu-
kustannukselle tekemieni töiden perusteella. 
Olin kuvittanut Rantalan tekemää ala-asteen 
historian oppikirjasarjaan Mennyt kuuluvia lisä-
materiaaleja. Lisäksi olen kuvittanut Edukustan-
nukselle muun muassa markkinointimateriaaleja 
ja digitaalisia oppimateriaaleja.

Lalli-projektissa tehtäväni on suunnitella tuot-
teen visuaalinen ilme, laatia kuvakäsikirjoitus, 
kuvittaa sarjakuva-albumi sekä taittaa se. Opin-
näytetyöni aiheeksi olen rajannut sarjakuvan vi-
suaalisen ilmeen suunnittelun.

Jukka Rantala on Helsingin yliopiston his-
toriallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen 
professori. Hän on tehnyt usean vuoden ajan 
Edukustannukselle historian oppimateriaalisar-
jaa Mennyt sekä yhteiskuntaopin sarjaa Me nyt. 
Rantalaa kiinnostavat erityisesti historian ja  
yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppi-
minen. Lisäksi Rantalalla on henkilökohtainen 
kiinnostus sarjakuvia kohtaan.

Anna-Reetta Sipilä on toiminut Edukustan-
nuksen kustannustoimittajana vuodesta 2011 
lähtien. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja.

Lalli-sarjakuvan tarkoituksena on toimia ala- 
asteen historian opetuksen oheislukemistona. 
Tuotteen tavoitteena on opettaa lapsia ymmär-
tämään historian tiedon luonnetta ja havainnol-
listaa, miten historialliset tarinat voivat mukau-
tua kulloisenkin kertojan käyttötarkoituksiin. 

Kuva 2 
Sivu Edukustannuksen  
katalogista, jossa esitellään 
Historiaseikkailu-sarjaa.

Edukustannuksen tuotemerkin alla ei ole aikai-
semmin julkaistu sarjakuvia, joten tuotesuunnit-
telu aloitettiin ”puhtaalta pöydältä”.

Toimeksianto
Kustannustoimittaja Sipilän ja käsikirjoittaja 
Rantalan kanssa pidetyssä alkupalaverissa pää-
timme tehdä n. 40-sivuisen sarjakuvakirjan.  
Kirjan on tarkoitus toimia oheislukemistona ala-
koulun historianopetuksessa.

Edukustannus on aikaisemminkin julkaissut 
historianopetukseen sopivaa oheislukemista 
alakouluille. Historiaseikkailu-sarja on käännetty 
englannista. Kustantaja toivoi Lalli-sarjakuvan 
sopivan löyhästi kyseisen sarjan suomalaiseksi 
”sisareksi”. Samankaltaisuus on huomattavissa 
pelkästään fyysisen formaatin puolesta.

Sarjakuvan nimeksi päätettiin antaa Lalli – 
Surma järven jäällä. Nimi on ytimekäs ja siitä käy 
selkeästi ilmi kirjan aihe. Nimessä olevan dra-
maattisuuden toivotaan houkuttelevan nuoria 
lukijoita tarttumaan kirjaan. Kirjan kohderyhmä 
oli alusta asti selvillä. Sarjakuva on suunnattu 
historian opiskelun aloittaville alakoululaisille ja 
heidän opettajilleen. 

Mikä sai oppimateriaalikustantaja Edukustan-
nuksen tekemään sarjakuvaa? Alkusysäyksen 
antoi Jukka Rantalan henkilökohtainen kiinnos-
tus sarjakuviin. Kun olin lähettänyt luonnoksen 
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aikaisempaa projektia Mennyt -opettajan opas-
ta varten, Rantala oli pitänyt piirustustyylis täni, 
vaikka silloiseen projektiin se ei sopinutkaan. 
Tämä hylätty luonnos sai kuitenkin liikkeelle 
tapahtumasarjan, jonka lopputuloksena syn-
tyi idea historiallisesta sarjakuvasta. Kustanta-
mossa oltiin heti innokkaana mukana virittä-
mässä projektia alkuun. 

Tilanne oli aloittelevalle tekijälle kiitollinen 
sillä sain heti alusta asti tarvittavaa tukea ja 
neuvoja kustantamolta. Esimerkiksi heillä on 
valtavasti kokemusta koululaisista kohderyh-
mänä, minkä avulla he auttoivat minua Lallin 
kuvitustyylin löytämisessä.

Kuva 3 
Hylättyjä piirustuksia  
aikaisemmasta projektista.

oppilaan monilukutaitoa, ymmärrystä historian 
luonteeseen sekä toimii välineenä oman suoma-
laisen identiteetin pohtimisessa. Ennen kaikkea 
sarjakuvan toivotaan viihdyttävän lasta ja ruok-
kivan hänen kiinnostusta historiaa kohtaan.

Omina henkilökohtaisina tavoitteina minulla on 
kehittyä kuvittajana ja sarjakuvantekijänä. Lalli 
– Surma järven jäällä on ensimmäinen julkaisu, 
johon olen tehnyt sekä kuvituksen että graafi-
sen suunnittelun. Projektin myötä toivon koke-
mukseni ja osaamiseni kasvavan myös työryh-
mässä työskentelijänä.

Tavoitteet
Jukka Rantala (sähköposti 2016) kiteyttää pro-
jektin tavoitteen näin:

”(Sarjakuvan) tarkoitus on osoittaa histo-
riaa käytetyn (ja käytettävän) eri tarkoituk-
siin. Se myös johdattaa lukijan pohtimaan 
historiatiedon alkuperää ja tulkinnallisuut-
ta. Kirjasella olisi käyttöä kouluissa histo-
rian tiedonluonteen opetuksessa mutta myös 
pohdittaessa suomalaisuutta.” 

Sarjakuvan tavoitteena on siis toimia monipuoli-
sena pedagogisena tuotteena. Se harjaannuttaa 
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Sarjakuvan käyttö  
opetuksessa
Artikkelissa Comics In Education todetaan, että 
sarjakuvilla on nuoria lukijoita motivoivia omi-
naisuuksia (Yang, 2003). Jokaisella meistä on 
kokemuksia siitä, kuinka lapsi oppii lukemaan. 
Huomattavan moni oppii lukemaan nimen-
omaan sarjakuvien avulla. Sarjakuvat madalta-
vat oppilaan mahdollista tunnetta epäonnis-
tumisesta, sillä kuvat ovat auttamassa sanojen 
ymmärtämistä. Kuvakerronnan avulla tarinaa 
pystyy seuraamaan, vaikka sanoja ei ymmärtäi-
sikään. Sarjakuvilla on usein oppilaita motivoiva 
vaikutus: 

”By far, the most frequently mentioned 
assest of comics as an educational tool is  
its ability to motivate students”  
(Yang, 2003) 

Artikkelin esittämistä näkökulmista huomasin, 
kuinka suurta hyötyä visuaalisen materiaalin 
käytöstä on eriyttävässä opetuk sessa. 

Suunnitteluprosessi

Kuva 4
”...Aku Ankalla on ollut erittäin merkittävä 
osa monien lasten lukemaan oppimisessa.”
Kalle Hakkola
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Eriyttävästä opetuksesta hyötyvät erityi sesti 
suomi toisena kielenä -oppilaat ja oppimisvai-
keuksista kärsivät lapset. Kuvien ja sanan yhdis-
täminen vahvistaa parhaimmillaan viestin sisäis-
tämistä ja opetettavan asian ymmärtämistä.

Tarinankerronnan jakaminen selkeisiin jak-
soihin on tärkeää. Haastatellessani kuvittaja 
Katri Kirkkopeltoa hän tähdensi tätä seikkaa ja 
perusteli sen pohjaten omaan kokemukseensa 
oppimateriaalien kuvittajana. Kun esimerkiksi 
antaa selkeän visuaalisen viestin oppilaalle, että 
seuraavaksi sisällössä tapahtuu jokin muutos, 
oppilas pystyy jäsentelemään asian nopeam-
min osaksi kokonaisuutta. Sovelsin tätä omassa 
työssäni mm. siten, että erotin Lalli-tarinassa 
historian ja kehyskertomuksen eli nykyaikaan 
sijoittuvat tarinat erilaisilla väreillä. Uskon tä-
män olevan avuksi lukijalle kerronnan hahmot-
tamisessa. Lisäksi eri näkökulmista kerrottujen, 
historiallisten tarinoiden erottaminen keske-
nään visuaalisin keinon viestittää, että ne eroa-
vat sisällöltään toisistaan. 

Myös eroavaisuuksien vertailu on hyvä peda-
goginen keino. Kuvakäsikirjoitusta tehdessäni 
otin tämän huomioon. Tein tarinoiden tärkeis-
tä käännekohdista rakenteeltaan samanlaisia 
(kuva 18). Tarinaa lukiessa lapsi voi siis palata 
näihin kohtiin ja huomata, mitkä seikat erotta-
vat tarinat toisistaan.

Kuva 5
Aukeama kivun periaatteita valottavasta 
sarjakuvasta Pain Is Really Strange.  
Esimerkki sarjakuvasta oppimisen välineenä.
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Lallin ja Henrikin tarina 
Lallin ja piispa Henrikin tarina on monille koulu-
ajoilta tuttu. Tarina hahmotetaan usein Ruotsin 
tekemien ristiretkien seuraukseksi. Historial-
liset todisteet puhuvat kuitenkin sen puolesta, 
että kristinusko oli jo tarinan tapahtuma-aikaan 
rantautunut Suomeen. 

”Yhtä lailla kokoon kutistuu piispa Henrikin 
käännytystyö. Hän ei tullut saarnaamaan 
uutta uskoa eikä kastamaan pakanoita vaan 
järjestämään kirkollista elämää, perusta-
maan seurakuntia ja rakennuttamaan kirk-
koja.” (Heininen, 2005)

Piispa Henrikin surmasta on olemassa kolme 
keskiaikaista lähdettä: Pyhän Eerikin legen-
da, Pyhän Henrikin legenda sekä kansanruno 
Piispa Henrikin surmavirsi. Tarina pelkistetty-
nä kertoo kahden kulttuurin ristiriidasta ja sii-
tä, kuinka ristiriidan seurauksena suomalainen 
päätyy tappamaan ruotsalaisen kirkonmiehen. 
Lähteestä ja tarkastelutavasta riippuen sekä 
murhan motiivi että murhaajan kohtaamat seu-
raukset vaihtelevat.

Tarina on jäänyt elämään kansanperintee-
seemme ja Lalli symboloi monille kapinallista, 
joka ei suostunut alistumaan ”lännen imperia-
lismille”. Katolilainen kirkko käytti puolestaan 
Lallia pilkkansa kohteena ja keinona nostaa  
piispa Henrik pyhimyksen asemaan.

Kuva 6 
Nousiaisten kirkon piispa 
Henrikiä ja Lallia esittävä 
patsas 1400-luvulta. 
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Lalli-sarjakuvan käsikirjoitus 
Lalli-sarjakuvassa liikutaan neljässä eri ”tasossa”. 
Ensimmäinen taso on tarinankertojien todelli-
suus, tämän hetken Helsinki, jossa kolme nuorta 
keskustelee Lallista. Aluksi nuoret miettivät tun-
nettuja suomalaisia ja päätyvät pohtimaan, kuka 
oli ensimmäinen nimeltä tunnettu suomalainen. 

Nuoret aloittavat pureutumalla Lallin taruun 
ensin ”ruotsalaisesta näkökulmasta”. Siinä piispa 
Henrik saapuu Lallin ja hänen vaimonsa Kertun 

Kuva 7
Otteita sarjakuvasta ja 
kuvakäsikirjoituksesta.

talolle ja pyytää kestitystä. Ruuan nautittuaan 
piispa maksaa kestityksestä ja jatkaa matkaan-
sa. Juonikas Kerttu uskottelee kuitenkin pian 
kotiin palaavalle Lallille, että piispa oli vääryy-
dellä vienyt heidän ruokansa. Lalli lähtee piis-
pan perään ja surmaa tämän kostoksi. Tämän 
jälkeen tarinan kerronnan keskeyttää yksi nuo-
rista, jolloin käsittelyvuoron saa ”suomalainen 
näkökulma”. Tällä kertaa piispa pitää Kertun 
kestityksiä itsestäänselvyytenä ja lähtee mak-
samatta sekä pilkkaamalla kestityksen tasoa. 

Ja jälleen Lalli lähtee piispan perään kostaak-
seen hänelle. Viimeinen tulkinta on ”kirkon 
näkökulma”. Siinä tarinaa jatketaan surmahet-
ken jälkeen, jolloin Lalli ryöstää kuolleen piis-
pan hiipan ja sormuksen. Palattuaan kotiin Lalli 
huomaa olevansa kirottu surmatekonsa tähden. 
Sarjakuva loppuu siihen, kun kolme nuorta to-
teaa tarinoiden olevan puolueellisia ja kyseen-
alaistavat koko tarinan todenperäisyyden.
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Hahmosuunnittelu
Lalli-tarinassa on kuusi keskeistä hahmoa: kol-
me nuorta eli tarinan kertojat, sekä historialli-
sessa osuudessa Lalli, Kerttu sekä piispa Henrik. 
Kaikilla hahmoilla on omat vaatimuksensa siitä, 
mitä niiden pitää visuaalisesti viestittää. 

Kaikkien hahmojen suunnittelussa korostui 
mielikuvien tärkeys. Mielikuvilla saadaan sarja-
kuvan lukija tunnistamaan hahmosta asioita,  
joita ei välttämättä enää tarvitse erikseen selit-
tää. Esimerkiksi pohdittavakseni jäi, mitkä seikat 
ilmentävät Lalli-hahmon suomalaisuutta tai mi-
ten saada samasta hahmosta useampi tulkinnal-

linen versio menettämättä kuitenkaan hahmon 
tunnistettavuutta? Mielikuvilla saa lukijan myös 
eläytymään henkilöhahmoon. Esimerkiksi nuor-
ten kertojien kohdalla kiinnitin tähän huomiota 
tavoitellessani sarjakuvaa lukevan lapsen kiin-
nostusta jo kirjan ensimmäiseltä sivulta lähtien. 

Sarjakuvataiteilija Mari Ahokoivun tekemässä 
oppaassa Sarjakuvatekijän opas (2007) hän tuo 
esille sen, että karikatyyrimäiset hahmot ovat 
samaistuttavampia kuin realistisuuteen pyrki-
vät. Mielikuvien herättämiseksi hahmoja kan-
natti mielestäni siis lähteä alusta asti tekemään 
suhteellisen karrikoidulla tyylillä. Kiinnitin huo-
miota hahmojen siluettien monipuolisuuteen, 

sillä olen huomannut, kuinka helposti hahmois-
ta alkaa tulla toistensa kaltaisia. Selkeyden ja 
tarinan seuraamisen kannalta onkin tärkeää, 
että lukija erottaa hahmot toisistaan helposti. 

Historianopetuksen materiaaleissa karrikoin-
ti jää usein vähäiseksi, koska kuvituksen on py-
syttävä tiukasti tosiasioissa ja yksityiskohtien 
määrän on oltava suuri. Lalli-sarjakuvassa mi-
nun ei kuitenkaan tarvitse pitäytyä tiukasti his-
toriallisissa faktoissa, koska tavoitteena ei ole 
opettaa esim. sitä, miten 1100-luvulla elettiin, 
vaan innostaa oppilas pohtimaan historian tie-
donluonnetta. 

Kuva 8
Kuvia luonnostelu-
prosessista.
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Nuoret

Nuoria luonnehdittaessa päädyimme asetta-
maan heidät hiukan kohderyhmää vanhemmiksi. 
Ratkaisua perusteltiin sillä, että 10–13-vuotiaat 
lukijat samaistuvat mieluummin itseään hiukan 
vanhempiin henkilöhahmoihin. Keskustellessa-
ni Kirkkopellon kanssa hän kertoi havain neensa 
saman asian.

Ensimmäisissä luonnoksissani piirsin nuoret 
suunnilleen 16-vuotiaiksi. Sain kuitenkin palau-
tetta, että he ovat liian vanhan näköisiä. Olin 
itse täysin samaa mieltä. Siispä tein luonnostele-
mistani hahmoista noin 14–15-vuotiaita.

Tarinan kertojahahmoissa haastavaa oli tehdä 
luontevan oloisia nuoria. Riskinä oli saada aikaan 
teennäisiä, kohderyhmää nololla tavalla kosiske-
levia hahmoja. Myös käsikirjoituksesta karsittiin 
turha slangi ja ”yläfemmat” pois. Sanat, eleet 
sekä muoti vanhenevat nopeasti suhteessa kir-
jojen ikään. Näistä seikoista huolimatta halusim-
me säilyttää nuorten ”skeittaus”-viitekehyksen. 
Sarjakuvan alussa tutustumme nuoriin Kiasman 
edustalla Mannerheim-patsaan juurella, joka 
tunnetaan suosittuna skeittauspaikkana. Nuor-
ten luontevaa oleskelua kyseisessä paikassa ei 
juuri muulla taustatarinalla voida perustella. 

Nuorten hahmoja miettiessäni halusin vält-
tää selviä arkkityyppejä, joita kohtaa usein  
erilaisissa lapsille suunnatuissa tarinoissa.  
Usein ryhmässä on mm. ”neropatti”,  

Kuva 9 
Luonnoksia nuorista   
hahmosuunnittelu-
prosessin varrelta.
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jolla on silmälasit. Mukana on myös ryhmän 
”pelle” sekä ”kovis”. Tässä käsikirjoituksessa  
jokainen nuori saa puheenvuoronsa Lallin tari-
naa kerrottaessa. Siksi mielestäni on perustel-
tua, että nuorten ryhmän dynamiikka olisi hy-
vin tasaväkinen. Ryhmästä ei nouse yksittäistä 
älypäätä, joka valistaa muita, nipottaa faktoista 
ja yrittää sivistää kahta ystäväänsä.

Lalli

Ennen kuin aloin luonnostella Lallia, mietin 
minkälaista hahmoa hän tarinassa edustaa. 
Mielikuvat hänestä eivät ole kovinkaan imar-
televia: takaperoinen metsäläinen, kiivastuva, 
helposti manipuloitava ja murhaaja. Ensimmäi-
sissä luonnoksissa hänen ulkomuotonsa viestit-
tää tiettyä vähämielisyyttä: avoin suu, huono 
ryhti ja huolimaton pottakampaus. Luonnostel-
lessani mietin tarinan eri ”näkökulmien” vaiku-
tusta Lalliin hahmona. Ajatuksena oli heijastella 
tarinoiden erilaisia tulkintoja hahmossa. Esi-
merkiksi osio, jossa esitetään tarinan ”suoma-
lainen näkökulma”, Lalli hahmona olisi kansallis-
romanttinen sankari (kuva 12 oikea alanurkka).

Kun piirsin muutamia erilaisia Lalleja – sen 
analyyttisemmin ajattelematta – piirsin luon-
noskirjani sivun ylälaitaan nopean kasvokuvan 
(kuva 12 oikea ylänurkka). En osannut selittää 
tarkemmin, mutta huomasin, että luonnokses-
sa oli jotain mielenkiintoista. Hahmossa ei ollut 

Kuvat 10 ja 11 
Suomalaisia ”Kansallis-sankareita”
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piirteitä, joita olin Lallille suunnitellut. Luonnos 
oli mielestäni sopivalla tavalla erikoinen ja lisäk-
si ilmeikäs. Jatkoin luonnostelua sen pohjalta. 
Valmistin työryhmän kanssa pidettävään pala-
veriin muutaman erilaisen Lalli-hahmon, jotka 
olivat olemukseltaan keskenään hyvinkin erilai-
sia. Koko työryhmä oli samaa mieltä siitä, millä 
Lallilla jatkaisimme. 

Lallin hahmo syntyi pitkälti intuition ohjaa-
mana, mutta jälkikäteen ratkaisujani tarkas-
tellessa huomaan, millaisia asioita pidän esi-
merkiksi suomalaisuutta kuvaavana. Yksi Lallin 
silmiinpistävistä piirteistä on henkilöhahmon 
vaalea tukkapehko. Vaalea tukka on hyvinkin 
ikoninen suomalaisuuden käsite. Niin Aleksis 
Kiven seitsemän veljestä kun Gallen-Kallelan 
Kullervo kuvataan vaaleahiuksisiksi.

Lisäksi näitä suomalaisia hahmoja yhdistää 
eräänlainen mielenvikaisuus, kesyttömyys ja 
kapina auktoriteettejä vastaan. Tämän vuoksi 
en lähtenyt kuvaamaan Lallia kovinkaan peh-
meäksi hahmoksi. Omassa mielessäni oli lisätä 
Lalliin jotain eläimellisiä piirteitä kuten esimer-
kiksi hahmon vinot petoeläinmäisen silmät.

Kuva 12 
Lalli-luonnoksia.
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Kuva 13 
Alkuvaiheen Kerttu-luonnoksia.

Kerttu

Kertun luonnoksia minulla on ylivoimaisesti 
eniten. Hahmolle haettiin pitkään oikeaa ikää 
sekä muita ulkoisia ominaisuuksia. Kertusta on 
kolmesta päähenkilöstä vähiten visuaalista ma-
teriaalia olemassa, koska hänen roolinsa tari-
nassa on usein jätetty varsin vaatimattomaksi.

Alkuun tekemäni Kertut olivat ”liian nuo-
ria ja kauniita”. Seuraavista luonnoksista kus-
tantajan suosikiksi nousi ovelat viirusilmät 
omaava hahmo. Ne jäivät Kerttua määrittä-
väksi piirteeksi. Tarinassa Kertun osana on olla 
joko ovela taustavaikuttaja tai piispan käytök-
sen uhri, näkökulmasta riippuen. Kertulla oli 
yhtälailla epämielyttäviä ominaisuuksia kuin 
tarinan kahdella muillakin päähenkilöillä, jotka 
oli tuotava hahmossa esille.

Lopullisesta Kertusta tuli ovelan näköinen 
”vanha akka”, joka saa manipuloitua Lallia 
mielensä mukaan. Hahmon tunneskaalaan oli 
oveluuden lisäksi lisättävä nyreys ja järkytys 
piispan käytöstä kohtaan.
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Piispa Henrik

Piispan hahmoa suunnitellessa piti miettiä,  
miten esittää saman hahmon pohjalta sekä 
koppavaa auktoritaarista hahmoa että nöyrää 
kirkonmiestä. Luonnostellessa minulta luonnis-
tui helposti ylimielisyyden ja vastenmielisyyden 
kuvaaminen. Mutta jatkaessani näitä hahmoja, 
huomasin vaikeaksi ”pehmittää” koppavan piis-
pan hahmoa.

Työryhmässä päätettiin hyvin nopeasti piis-
pan pääpiirteet. Laiha ja kuoppaposkinen piispa 
oli ehdoton valinta lihavan piispan sijaan. Olim-
me kaikki samaa mieltä, että tarinaan ei sovi 
lihava piispa Henrik, koska se osoittaisi liikaa 
sormella varhaisten kirkonmiesten maallisuutta 
sekä korruptiota. Sen sijaan hahmosta tuli riu-
tuneen näköinen matkamies. 

Piirre, joka toistui melkein kaikissa luonnok-
sissa, oli piispan ummistuneet silmät. Silmien 
näkemättömyys luo tietynlaisen ”muurin” piis-
pa Henrikin ja muiden hahmojen välille. Henrik 
on enemmän sulkeutunut omaan maailmaansa 
kun tarkkailemaan maailmaa ympärillään.

Piispan hahmon kohdalla minun oli tehtävä 
eniten taustatutkimusta. Piispan vaatetuksessa 
on monta osaa, jotka ovat kirkon ohjesääntö-
jen sanelemia. Minun piti selvittää, minkälainen 
kaapu, kengät sekä hiippa piispalla olisi voinut 
olla sekä tutkia millainen on tyypillinen piispan 
sauva. 

Kuva 14 
Pyhän Henrikin patsas 1400-luvulta.
Kuva 15
Piispa Hatto Haartman Schedelin Maailmankronikasta.
Kuva 16 
Piispaluonnoksia
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Kuva 17 
Luonnoksia
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Kuva 18
Kuvakäsikirjoituksen sivut 
piispan surmaamisesta 
kahdella eri tulkinnalla.

Käsikirjoituksen työstäminen
Sarjakuvan käsikirjoittamisesta on kirjoitettu 
monissa oppaissa. Lähtökohtana niissä on usein 
se, että sarjakuvan piirtäjä on myös sarjakuvan 
käsikirjoittaja. Ilpo Koskela (2016) esittelee kir-
jassaan Uusi Sarjakuvantekijän oppikirja kolme 
erilaista lähestymistapaa käsikirjoituksen muo-
toon: proosamaisen kirjoittamisen, näytelmä-
muotoon kirjoittamisen sekä kuvakäsikirjoituk-
seksi kirjoittamisen. 

”Jotkut käsikirjoittajat määrittävät näin hy-
vinkin tarkasti sarjakuvan ja sivujen ’taiton’.” 
(Koskela 2016, s. 21) 

Mielestäni viimeksi mainittu menettelytapa ei 
määritä pelkästään sivujen taittoa vaan rajoit-
taa piirtäjän kuvakerrontaa, mikäli teoksella on 
eri käsikirjoittaja kuin piirtäjä. Piirtäjän ajatuk-
set sarjakuvan rytmistä sekä kuvakulmista eivät 
silloin pääse välttämättä esille.

Jukka Rantala kirjoitti käsikirjoituksen ensim-
mäisen version luonnosmaiseen kuvakäsikir-
joitusmuotoon. Seuraavassa vaiheessa kus-
tannustoimittaja kirjoitti käsikirjoituksen 
”perinteiseen” elokuvakäsikirjoitusta muistutta-
vaan muotoon, jonka jälkeen se siirtyi minulle. 
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Kuvakäsikirjoituksen  
työstäminen
Lähestyin tarinaa episodeittain. Näin pystyin 
käsittelemään käsikirjoitusta epäkronologisesti. 
Aloitin kuvakäsikirjoituksen ”ruotsalaisen näkö-
kulman” tarinalla. Kuten useissa sarjakuvan 
teko-oppaissa neuvotaan (Ahokoivu 2007, 
s. 45) tein sivuluonnokset hyvin pieneen 
kokoon, jotta muutosten tekeminen olisi 
nopeaa ja etten jäisi työskennellessäni kiinni 
yksityiskohtiin.

Työryhmätyöskentely vaati minulta kuitenkin 
tiettyä tarkkuutta jo kuvakäsikirjoitusta laaties-

Kuva 19
Esimerkki kuvakäsikirjoituksesta 
korjauskierroksella.

sani. Vaikka itselleni pienet tikku-ukotkin olisivat 
riittäneet, jouduin huomioimaan muut työryh-
män jäsenet. Heidän piti pystyä hahmottamaan 
ideoitani sen verran hyvin, että pystyisivät kom-
mentoimaan kuvakäsikirjoitusta ja ehdottamaan 
mahdollisia muutoksia. Siksi piirsin joitakin hah-
mojen piirteitä myös miniatyyrikoossa. 

Seuraava vaihe kuvakäsikirjoituksen työstä-
misessä oli sen valmistaminen kommenttikier-
rokselle. Koska sarjakuvan tekeminen oli meille 
kaikille suhteellisen uutta, päädyimme järjeste-
lyyn, jossa minä lähetin kuvakäsikirjoituksen kus-
tannustoimittajalle ja käsikirjoittajalle. Heidän 
oli helppo alkaa hahmottaa sarjakuvan kokonai-

suutta ja tehdä siihen korjauksia. Heidän työtä 
helpottaakseen olin jättänyt kaikki alkuperäis-
tekstiin ehdottamani muutokset ”näkyviin”. 

Käsikirjoituksessa Lallin eri tarinoissa on muu-
tamia kiintopisteitä, joita vertaamalla oppilas 
saa tukea tarinoiden sävyerojen tulkitsemiseen. 
Kyseiset kiintopisteet ovat: Lallin talon esittely, 
piispan saapuminen Lallin talolle, Kertun tarina 
piispan vierailusta sekä piispan surmaaminen. 
Käytännössä minun siis piti ottaa ne kuvakäsi-
kirjoituksessa huomioon siten, että kuljetin 
tarinaa kyseisissä kohdissa samantapaisesti ja 
annoin joillekin kohdille ”identtiset ruudut”. 
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Näiden identtisten ruutujen ideana on se, että 
niissä näkyy ne pienet eroavaisuudet, joiden 
avulla tarinat erottaa toisistaan.

Kuvakäsikirjoitusta laatiessani suunnittelin 
myös sivujen ruutujaot. Tekstikäsikirjoituksessa 
oli jo tehty sivujako eli määritelty, mitä kullakin 
sivulla tapahtuu. Poikkesin paljon ensimmäisen 
suunnitelman jaosta, sillä en halunnut, että yh-
delle sarjakuvan sivulle tulee liikaa tapahtumia. 
Ruutujako on sarjakuvailmaisussa erittäin tär-
keä asia. Sillä määritellään tarinankerronnan 
rytmi. Lallissa minun oli välillä hidastettava  
tarinankerronnan rytmiä suunnittelemalla 
suuria koko sivun ruutuja, joissa tapahtuu hy-
vin vähän. Ne tarjoavat eräänlaisia ”hengäh-
dystaukoja” tarinaan. 

“Size really does matter in comics, not just 
because of how much or how little you 
can fit within a panel, but because it is the 
medium where time equals space.”  
(Gravett 2013, s.56)

Kuva 20
Sivu Shaun Tanin kirjasta The Arrival. 
Esimerkki pienten ja isompien ruutu-
jen rytmierosta.
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Kannen suunnittelu
Vaikka sarjakuvan julkaistaan vasta syksyllä 2017, 
sen markkinointi aloitettiin jo keväällä 2017. 
Syksyn tulevaa tuotantoa aletaan markki noida 
kustantamoissa aina saman vuoden keväällä. 
Markkinointikierrokselle, jossa tuotteet myy-
dään kirjakauppojen sisäänostajille, tarvitaan  
kirjan kansi sekä mieluusti näyte kuvituksesta.

Lähdin ideoimaan kantta tutustumalla en-
sin sellaisten sarjakuvien kansiin, joilla on 
sama kohderyhmä kuin Lallilla. Kansia tutki-
malla huomaa nopeasti, että kannen tärkeä 

Kuva 21 
Alakouluikäisten 
suosimia sarjakuvia.

elementti ovat tarinassa seikkailevat hah-
mot. Seikkailun ja toiminnan tuntua pyritään 
tuomaan mystisillä hahmoilla tai muilla ele-
menteillä, jotka herättäisivät lapsen kiinnos-
tuksen sarjakuvaa kohtaan. Esimerkiksi As-
terix and Obelix: All At Sea -kannen rannalle 
jääneet Obelixin ikoniset housut herättävät 
kysymyksen: mihin Obelix on joutunut?  
Samaten hahmojen selkeät ja korostuneet  
ilmeet kutsuvat tarinan pariin: mikä saa Akun 
noin kauhistumaan?

Lalli-sarjakuva eroaa kuitenkin esimerkki-
kansista siinä, että tarinalla ei ole yhtä ja sel-

keää sankaria. Tulkinnasta riippuen sank ariksi 
voi luokitella joko piispa Henrikin tai Lallin, 
mutta siitä huolimatta hahmot eivät ole kovin-
kaan ”sankarillisia”. Yksi tapa esitellä ei-pidet-
tyjä antisankareita on huumori, kuten Horrible 
Histories -sarjan kansissa tehdään. Huumori ei 
mielestäni kuitenkaan ollut oikea lähestymis-
tapa Lallin kannen suunnittelussa.

Aloitin kannen suunnittelun henkilöhahmoi-
hin keskittyvillä luonnoksilla. Kustantaja luon-
nehti kantta ”elokuvajulistemaiseksi”. 

Aluksi olin suunnitellut kannen ”keh yksiksi” 
ornamenttikuviota. Ajatuksenani oli jäljitellä 
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pyhän Henrikin sarkofagin kehyksiä (kuva 22). 
Tällöin taka- ja etukansi olisivat luoneet yhdes-
sä sarkofagimaisen kokonaisuuden. Tehtyäni 
kantta pidemmälle huomasimme työryhmän 
kanssa, ettei reunus toimi muun kannen ka nssa. 
Kannessa oli liian monta elementtiä kilpaile-
massa huomiosta. Päädyimme siihen, että kan-
nessa tärkeintä olisivat ilmeikkäät hahmot sekä 
bannerinauhan ekspressiivinen typografia. Täl-
löin ornamenttikehykset vaihdettiin vähäelei-
seen mustaan kehykseen.

Kannen kuvitus

Kanteen tuli kaksi henkilöhahmoryhmää. Suu-
rimpina ovat kertomuksen historialliset pää-
hahmot eli Lalli, Kerttu ja piispa. Kolmikko on 
sommiteltu kannen viistosti muotoiltuun typo-
grafiaan istuvaksi. Alkuluonnoksissa kolmes-
ta hahmosta Lalli oli muita isompana ja uhkaa-
vampana. Muiden tekijöiden mielestä ei ollut 
perusteltua korostaa visuaalisesti Lallia verrat-
tuna kahteen muuhun historialliseen hahmoon. 
Tarinan kaikki henkilöt ovat yhtä tärkeitä ele-
menttejä. Siksi kolmesta hahmosta tehtiin toi-
siinsa verrattuna tasavertaiset. Lopuksi Ju kka 
Rantala vielä ehdotti piispan nyreän ilmeen 
muuttamista tyytyväiseksi. Tämä ehdotus toi-
mi mielestäni todella hyvin. Näin kanteen tuli 
enemmän dramatiikkaa hahmojen ristiriitaisten 
tunteiden myötä.

Kuva 22 
Pyhän Henrikin  
sarkofagi ja ensim-
mäisiä kansi-ideoita.
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Kannen toinen hahmoryhmä on alakulman ker-
tojanuoret. Nuoret ovat irrotetussa asemassa 
kannen muihin elementteihin nähden. Hahmot 
menevät reunusten sekä otsikkobannerin pääl-
le. Lisäksi he ovat kannen ainoa värillinen ele-
mentti. Heti kannessa ilmaistaan siis tarinan eri 
tasot ja tuodaan nykyajan konteksti esille.

Aloitin kannen tekemisen sekatekniikalla yh-
distämällä lyijykynäpiirrosta ja akvar elleja. 
Yhdistelin lisäksi näitä tekniikoita jälk ikäteen 
kuvankäsittelyohjelmalla. En kuitenkaan ol-
lut tyytyväinen tekniikoiden yhdistä misen 
tuottamaan lopputulokseen. Aloitin siis kan-
nen kuvitusten tekemisen alusta ja t  ällä ker-
taa tein ne yhtä tekniikkaa, eri vahvuisia 
lyijy kyniä, käyttämällä. Nuorten kohdalla 
vaihdoin värikynien ja akvarellin yhdistämisen 
puolestaan pelkkiin värikyniin. Tekniikkojen 
karsimisella sain kannesta yhtenäisemmän 
kokonaisuuden.

Kuva 23 
Kannen työvaiheita.
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Kannen typografia

Otsikkofontiksi etsin sopivaa goottilaista kir-
jaintyyliä. Vaatimuksena oli, ettei teksti saisi 
olla liian koristeellista. Sen muotokielen pitäisi 
olla kulmikasta ja sopivasti karkeaa. Ongelmal-
liseksi osoittautuikin löytää fontti, jossa kapi-

taali L ei olisi niin koristeellinen.
Cristoffer Lekan kehoituksesta tutustuin  

Underwaren 2006 julkaisemaan Fakir Prohon. 
Fontti antaa sarjakuvan tyyliä ajatellen osuvan 
tulkinnan goottilaisesta tyylistä. Myös kustan-
taja ihastui fonttiin kansiluonnoksissa. Fakir-fon-

tin etuna on myös, että se on helposti luetta-
vaa, mikä palvelee nuorta kohderyhmää. 

Kaikki kannen tekstielementit olen jäljentä-
nyt ja muokannut valopöydän avulla käsin, jotta 
tekstit istuisivat kannen kuvitusten kanssa hy-
vin yhteen.

Kuva 24 
Otsikkoehdotuksia.
Oikealla ylhäällä kaksi Fakir-jäljitelmää, 
alimpana House Industriesin Blaktur 
fonttia.

UnifrakturCook

San Marco

Rockner

UnifrakturMaguntia
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Käyttämäni kuvitustekniikat
Jo alusta lähtien aloin luonnostella hahmoja 
mustaharmaina. Epäilin kuitenkin jonkun työryh-
mässä tarttuvan tähän seikkaan, sillä historiaa 
ei mielellään käsitykseni mukaan haluta esittää 
harmaan sävyissä. Mutta heti alkuvaiheessa työ-
ryhmässä hyväksyttiin ajatus siitä, että historial-
liset jaksot esitettäisiin mustaharmaina.

Alkuun tein kokeiluja lyijykynillä, tusseilla 
sekä akvarelleilla. Näistä tekniikoista tussit  
rajautuivat kuitenkin pian pois. Kuvitusjälkeen 
haluttiin tietynlaista ”sotkuisuutta”. Vesiväreillä 
saa helposti luonnollista jälkeä aikaan roisk eilla, 
valutusjäljillä ja runsaalla vedellä. Lyijykynillä 
taas kädenjälki tulee automaattisesti näkyviin 
ja hankaamalla piirrosjälkeä saa haluttua ”sattu-
manvaraista sotkua” aikaan. 

Kuvitustekniikoiden valinnassa taustalla oli-
vat lopputuloksen ”rouheuden” lisäksi luonnos-
teluvaiheen ja puhtaaksi piirtämisen välinen su-
juvuus. Aikaisemmin sarjakuvissani olen tehnyt 
luonnokset niin, että ne pyyhitään jälkikäteen 
pois. Silloin olen aina jäänyt kaipaamaan luon-
nospiirrosten luontevaa jälkeä ja pitänyt niitä 
usein jopa lopputulosta parempana. Lallin koh-
dalla päätinkin jatkaa luonnosten työstämis-
tä lopullisiksi piirroksiksi. Näin toivoin saavani 
lopul lisistakin kuvista ilmeikkäitä ja rentoja.

Kuva 25 
Sekatekniikkalla ja yhdellä  
tekniikalla toteutetut kuvitukset.
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Tekstaus
Oli alusta asti selvää, että tekstaisin sivut itse. 
Sarjakuvan tekoperinteessä käsin tekstaus on 
hyvin vahvana, ja suhtautuminen fonttien käyt-
töön on yleisesti ottaen nihkeää. Myös oma 
henkilökohtainen makuni suosii käsin tekstausta. 
Lähetin kustannustoimittajalle parilla eri teks-
taustavalla tehtyä sivua. Päädyimme tekstiin, 
jossa olin käyttänyt versaaleja kirjaimia.  
Kustantamossa oltiin tarkkoja siitä, että kirjain-
ten muodot ovat selkeitä, sana- ja kirjainvälit 
tasaisia sekä rivit suoria. Siksi päädyin pitämään 
tekstatessa jotain fonttia mallina ja apuna yllä-
pitämään tasaisen laadun. 

Paikoitellen sarjakuvan käsikirjoituksessa on 
paljon tekstiä, joten viisaan tilankäytön vuoksi 
valitsin kapeahkon tekstaustyylin.

Kuva 26
Tekstaus esimerkkejä  
ja lopullista tekstausta.
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Sarjakuvan visuaalinen ilme 
Lalli – Surma järven jäällä -sarjakuvakirjan visu-
aalisesta ilmeestä tuli aiheelle uskollinen ja hel-
posti lähestyttävä. Se ei käsittele aihetta usein 
historiallisissa sarjakuvissa havaittavalla jäyk-
kyydellä. Henkilöhahmot ovat persoonallisen 
näköisiä ja ilmeikkäitä. Visuaalisessa ilmeessä 
pyrin ottamaan huomioon helppolukuisuuden, 
jotta oppilaiden olisi mahdollista seurata tari-
naa sujuvasti ja vaivatta. 

Kokonaisuutta miettiessäni rakensin sarja-
kuvaan osioita, jotka erottautuivat keskenään. 
Nykyaika erottuu historiasta, ruotsalainen  
tarinan tulkinta erottuu suomalaisesta ja niin 
edelleen. Osiot eivät kuitenkaan visuaalisessa 
mielessä poikkea toisistaan liikaa vaan pitävät 
tarinaa yhdessä kasassa.

Detaljit
Opinnäytetyötäni varten suunnittelin sarjaku-
van hahmot, tein viimeistellyt kannet, kuva-
käsikirjoitin sarjakuvan sekä tein viimeistellyt 
mallisivut tarinasta.

Lopputulos

Kuva 27 
Lopullinen kuvitus kannesta.
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kertojanuoret
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Lalli
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Kerttu
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piispa Henrik
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sivuja kuvakäsikirjoituksesta
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sarjakuvakirjan kannet
koko ~343mm x 240mm
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Sarjakuvan sivu 5.  
Nuoret ovat juuri lopettaneet  
väittelyn suurimmista suomalaisista.

mallisivut
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Sarjakuvan sivu 9. 
”Piispa Henrik on saapunut  
kestitettäväksi.”
Tarinan ”ruotsalainen näkökulma”.
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Sarjakuvan sivu 20. 
”Lalli saavuttaa piispa Henrikin reen.”
Tarinan ”suomalainen näkökulma”.
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Projektin jatkuminen
Sarjakuva on kustantamon kanssa sovittu ilmes-
tyvän syksyllä 2017. Olen aikatauluttanut pro-
jektin etenemisen niin, että jatkan sarjakuvan  
sivujen tekemisen valmiiksi loppukevään ja kesän 
aikana. Loppukesästä aloitan kirjan valmistami-
sen painovalmiiseen kuntoon. Kuvitustekniikkaa 
suunnitellessani olen ottanut huomioon ajan-
käytön ja pyrkinyt sellaiseen jälkeen, että ehdin 
saada sivut valmiiksi sovitussa ajassa.

Syksyllä 2017 alamme kustantamon kanssa 
yhteistyössä markkinoida sarjakuvaa. Kustan-
tamon edustajat ovat esimerkiksi keskustelleet 
Helsingin kirjamessujen ohjelmapäällikön kans-
sa ja mainostaneet ensimmäistä julkaisemaansa 
sarjakuvaa. Tulen varmasti ideoimaan työryh-
män jäsenten ja kustantamon kanssa keinoja 
Lalli-sarjakuvan markkinoimiseen. Olen pohti-
nut, miten voisin olla kustantamolle tässä asias-
sa parhaalla mahdollisella tavalla avuksi. Valmis-
taudun ottamaan sarjakuvan markkinoinnissa 
vastuuta, sillä tiedän, että kyseisen kustanta-
mon ajalliset resurssit riittävät tiettyyn rajaan 
saakka.

Kuva 28 
Syksyn 2017 tuotantoa 
esittelevän kataloginsivu.
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Lopputuloksen arviointi
Olen tehnyt itselleni selkeät raamit sarjakuva-
kirjan loppuun tekemiseen valmistumiseni jäl-
keen. Pystyn varmoin mielin viimeistelemään 
työni tehtyäni huolellisen suunnitelman työs-
kentelylleni. Sarjakuvan visuaalisesta ilmeestä 
tuli tarkoituksenmukainen ja kustantamon teh-
tävänantoa vastaava.

Prosessin arviointi
Lalli – Surma järven jäällä on tähän mennessä 
pisin sarjakuva, jota olen tehnyt. Pitkän sarja-
kuvan tekoprosessi oli minulle siis käytännös-
sä vierasta. Lisäksi en ole työskennellyt aikai-
semmin kustantamon kanssa oman julkaisun 
parissa. Prosessiin kuului siis paljon uusien 
työskentelytapojen oppimista aina kustan-
nussopimuksen tekemisestä lähtien. Ne olivat 
kuitenkin ammatillisen identiteettini kehityk-
sessä ajankohtaisia, sillä olen jo useamman 

vuoden työskennellyt kyseisen kustantamon 
kanssa lyhyemmissä projekteissa.

Kustannustoimittaja toimi työskentelyni  
aikatauluttamisessa suurena apuna. Työryh-
män jäsenien pitäminen ajan tasalla ja pakol-
listen aikataulujen noudattaminen varmisti-
vat sen, että sain vietyä projektia tunnollisesti 
eteenpäin. Tärkeää oli, että opin hahmotta-
maan ja suunnittelemaan työtäni pienempien 
välietappien kautta. Työskennellessäni mieles-
säni ei ylivoimaisena tavoitteena häämöttänyt 
valmis sarjakuva, vaan keskityin aina toteutta-
maan projektin kulloistakin välivaihetta.

Työskentelyprosessissani oli kuitenkin mie-
lestäni hankaliakin vaiheita ja kipuilua. Välillä 
ammatillinen epävarmuuteni näkyi työsken-
telyn hitautena sekä ylimääräisen, ”turhan” 
työn tekemisenä. Omien virheiden myöntä-
minen olisi nopeuttanut prosessia esimerkiksi 
kannen tekemisen suhteen. Välillä mieleni jäin 
liikaa kiinni yksityiskohtien hiomiseen, kun mi-
nun olisi pitänyt keskittyä ensin kokonaisuu-
den toimivuuteen.

Arviointi

Kuva 29
Kantta varten uudelleen 
piirtämiäni Kerttuja.
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Työryhmässä työskentely sai minut myös 
pohtimaan valintojani, joita työn suhteen 
tein. Valinnat piti perustella muille tekijöil-
le ja samal la myös itselleni. Yhteistyön myötä 
ammatti-identiteettini heräsi ja otin vastuuta 
sekä selkeämmän roolin visuaalisen alan osaa-
jana. Löysin ammatillista itsevarmuutta seistä 
omien päätösteni takana. Huomasin pystyvä-
ni perustelemaan muille työryhmän jäsenil-
le valin tojani ja ohjaamaan heitä mielestäni 
oikei siin johtopäätöksiin.

Palaute
Prosessin aikana olin tiiviissä yhteydessä kus-
tantamon kanssa. Kustannustoimittaja Sipilän 
kanssa päätimme asioista keskustelevaan  
sävyyn. Sipilä sekä Rantala olivat kannustavia  
ja antoivat rakentavaa palautetta.

Sain prosessin varrella paljon palautetta eri 
tahoilta. Ilokseni huomasin, että projekti herät-
tää paljon keskustelua ja kommentteja. Lalli ai-
heena on tulkinnallinen sen historiallisten fak-
tojen puutteen vuoksi. Luonnollisesti ihmisten 
mielipiteet eroavat toisistaan ja siksi sainkin 
asiasta kuin asiasta eriäviä mielipiteitä. Esimer-
kiksi otsikon tekstuurin suhteen sain toisistaan 
täysin eriäviä mielipiteitä, riippuen siitä, kysyin-
kö esimerkiksi graafista alaa tuntevilta vai kus-
tannusalan ammattilaisilta. Palautteiden suh-

teen minun olikin välillä mietittävä, mitä niistä 
kannattaa kuunnella. 

Suurimman sanavallan annoin kustannustoi-
mittajalle ja käsikirjoittajalle. Tämä projekti on 
yhtälailla heidän kun minunkin ja minun on jat-
kettava tätä yhteistyötä valmistumiseni jälkeen 
heidän kanssaan. Usein olen kuitenkin ollut hei-
dän kanssaan eri mieltä ja silloin olen voinut 
kääntyä esimerkiksi opettajien puoleen, jotka 
ovat antaneet minulle itsevarmuutta puolustaa 
omaa kantaani.
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