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Tiivistelmä

Abstract

Tämän opinnäytetyön aiheena on lasten kuvakirjan kuvituskonsepti. Tarinassa kerrotaan lyhyesti jääkaudesta
ja sen ajan eläimistä sekä tutustutaan erilaisin jääkauden
jälkiin, kuten hiidenkirnuun. Konsepti sisältää kuvakäsikirjoituksen, hahmojen suunnittelun sekä viisi valmista
kuvitusta malliaukeamien muodossa.

The topic of this thesis is an illustration concept for a children’s book. The story tells of the latest ice age, the animals
that lived during that time and explores the different traces
of the ice ages, such as the giant’s kettles. The concept entails a storyboard, character designs as well as five finished
illustrations in the form of example spreads.

Työn kirjallisessa osiossa taustoitetaan aihetta tutustumalla samaan aihepiiriin kuuluvien kuvakirjojen kuvituksiin
ja pohtimalla muun muassa taustatyön tärkeyttä luonnonhistoria-aiheista lastenkirjakuvitusta tehdessä. Prosessiosiossa hyödynnetään näitä havaintoja ja kerrotaan, miten
kuvituskonseptin suunnittelu eteni alun lähtökohdista
kuvakäsikirjoituksen ja hahmosuunnittelun kautta valmiisiin kuvituksiin.

In the written part of the work the topic was researched by
familiarizing myself with storybook illustrations of a similar nature and by reflecting on for example the importance
of research when working on the subject of natural history.
In the process part these observations are utilized and the
progress of my illustration concept is explained from the
beginning through storyboarding and character design to
finished illustrations.

Tavoitteina on kehittää kuvittajantaitojani ja pyrkiä tyyliltään yhtenäisiin, aiheeseen ja kohderyhmälle sopiviin
kuvituksiin. Tarkoituksena on luoda alku kuvakirjakonseptille, jota mahdollisesti lähteä tulevaisuudessa työstämään
eteenpäin.

The goals are to improve my illustration skills and achieve
stylistically uniform illustrations that are suitable for both
the topic and the target audience. The intention was to
create a starting point for a storybook concept that I might
work on and develop in the future.

Avainsanat: Kuvitus, kuvakirja, luonnonhistoria,
kuvittaminen, kuvituskonsepti

Keywords: Illustration, picture book, natural history,
illustration concept
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1 JOHDANTO
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1.1 Aiheen valinta
Opinnäytetyöni aiheena on kuvituskonsepti lasten kuvakirjalle, jonka teksti on itse kirjoittamani. Tarinassa tutustutaan jääkauden jälkiin Suomen luonnossa ja kerrotaan lyhyesti jääkaudesta
ja sen ajan eläimistä. Työnimenä tälle kuvakirjalle toimii toistaiseksi Jääkautinen juttu. Opinnäytetyölle ei ole toimeksiantajaa, eli kyseessä on
täysin oma projektini.
Konsepti tulee sisältämään kuvakäsikirjoituksen
kirjan aukeamista, hahmojen suunnittelun sekä
viisi valmista kuvitusta valitsemistani tarinan
kohdista. Nämä valmiit kuvitukset taitan malliaukeamiksi teksteineen.

se on ollut hyvin antoisaa ja mielenkiintoista. Olen
myös päässyt tutustumaan erilaisiin kuvitustekniikoihin. Opinnäytetyön aihetta miettiessäni minulle
oli jo alusta asti selvää, että se tulisi liittymään kuvittamiseen. Valitsin lopulta lastenkirjakuvituksen, sillä
se on alue, johon haluan tutustua tarkemmin ja joka
minua erityisesti kiinnostaa. Tiivistettynä aiheen
valintaan vaikuttivat suuri mielenkiinto ja intohimo
tarinoita ja kuvittamista kohtaan.

Suurin syy sille, miksi valitsin opinnäytetyöni
aiheeksi kuvittamisen, on suuri haluni kehittyä
kuvittajana ja syventää osaamistani. Kuvittaminen oli myös yksi syy, kun hain Muotoiluinstituuttiin opiskelemaan graafista suunnittelua.
Halusin oppia lisää ja päästä näin lähemmäs
haavettani ryhtyä kuvittajaksi. Opintojeni aikana
olen päässyt tekemään kuvituksia asiakkaille, ja
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1.2 Tutkimuskysymys

1.3 Tavoitteet

Tutkin opinnäytetyössäni sitä, miten kuvata luonnonhistoriaa, tässä tapauksessa jääkautta, lasten kuvakirjan kuvituksessa. Pohdin myös lyhyesti tällaisen
kuvituksen tehtävää ja roolia lasten kuvakirjoissa sekä
taustatyön tärkeyttä kuvitusta tehdessä. Tutkimusmenetelmänä käytän kuvituksen teoriaa käsittelevään
kirjallisuuteen tutustumista sekä benchmarkingia eli
esikuva-analyysiä tutkimalla erilaisia aihepiiriin liittyvien kuvakirjojen kuvituksia. Tämän pohjalta alan
rakentamaan omia kuvituksiani.

Tavoitteinani on tämän opinnäytetyöprosessin aikana kehittyä kuvan tekijänä sekä kokeilla laajemman
kuvitustyön tekoa, koska koen olevani vielä melko
kokematon sellaisen toteuttamisessa. Päämääränäni
on yhtenäinen, aiheeseen ja kohderyhmälle sopiva
viiden kuvituskuva-aukeaman ryhmä, sekä saada alulle kuvakirjakonsepti, jota olisi tämän opinnäytetyön
aikana tehtävän pohjustuksen myötä helppo lähteä tulevaisuudessa työstämään eteenpäin. Taustatutkimuksen avulla selvitän, mitä minun tulee kuvittajana ottaa
huomioon, kun alan tehdä luonnonhistoria-aiheista
kuvitusta kohderyhmään kuuluvalle lukijalle. Löytämääni tietoa pyrin parhaani mukaan hyödyntämään
kuvitusprosessissa. Kuvakirjoja tutkimalla haen inspiraatiota omaan työhöni ja kuvitustyylini hiomiseen
sekä sopivan kuvitustekniikan löytämiseen. Tavoitteenani olisi myös tämän prosessin jälkeen ymmärtää
paremmin kuvitusten, etenkin tällaisen yhtenäisen
kuvitussarjan, tekoon liittyvää prosessia ja mitä se
pitää sisällään, jotta tulevaisuudessa minun olisi yhä
helpompaa tarttua tällaisiin kuvitusprojekteihin.

Käsittelen työssäni myös toista tutkimuskysymystä:
miten saada aikaan tyyliltään yhtenäinen kuvitussarja? Olen kokenut piirtotyylin yhtenäisenä pysymisen
hankalaksi ja se on tullut toisinaan ilmi sekä omissa
projekteissa että koulutöissäkin. Tätä tutkin tässä
opinnäytetyössä kokeilemalla, kyselemällä ja tutustumalla esimerkiksi kuvitusoppaisiin.
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2 TAUSTOITUS
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2.1 Tarinasta lyhyesti
Tarina, johon kuvituksia teen, on itse kirjoittamani,
vanhahko teksti. Tekstiin on tehty pieniä muutoksia
ja hienosäätöjä tämän opinnäytetyöprosessin aikana,
mutta tarinan pääidea ja runko ovat kuitenkin pysyneet samana.
Olen kirjoittanut vuosien varrella paljon tarinoita
omaksi huvikseni ja opinnäytetyötä miettiessäni
aloin pohtia, voisinko tehdä kuvituksia yhteen näistä tarinoista. Mietin pitkään kahden tarinan välillä:
toinen niistä kertoi koiranpennusta ja ensilumesta,
ja toinen oli jääkaudesta ja sen jäljistä kertova pieni tarina. Näin jälkeenpäin ajatellen ensimmäiseksi
mainittu olisi ollut aiheena helpompi, mutta päädyin
lopulta valitsemaan jälkimmäisen itseäni kiinnostavan aiheen takia.
Tarinan työnimenä toimii siis tällä hetkellä Jääkautinen juttu. Päähenkilö, tyttö nimeltä Aada, ja hänen
koiransa Nestori löytävät suuren kivenjärkäleen
keskeltä metsää. Aada pohtii, mistä ja miten se on
keskelle metsää tullut. Paikalle tupsahtaa pieni menninkäinen, joka kertoo kiven olevan siirtolohkare,
jääkauden tekosia. Menninkäinen näyttää tietävän

yhtä sun toista jääkaudesta ja lukijalle selviääkin,
minkä näköisiä eläimiä olivat villamammutti, villasarvikuono ja muut jääkaudella eläneet eläimet
ja millaisia jääkauden jättämiä jälkiä voi edelleen
nähdä luonnossa. Kyseessä on siis faktaa ja fiktiota
yhdistelevä tarina. Halusin yhdistää tarinaan kaksi
suurta kiinnostuksenkohdettani: luonnon ja palan
muinaista maailmaa.
Inspiraationa tarinalle ovat toimineet muun muassa
Mauri Kunnaksen Koiramäki -kirjat, esimerkkinä
Koiramäen talvi (Otava 1988) sekä Suvi Vehmasen kirjoittamat ja Laila Nevakiven kuvittamat kirjat
Lapsen oma petokirja (Minerva 2010) ja Lapsen
oma luontokirja (Minerva 2007). Näissä mainituissa kuvakirjoissa tarinaan on yhdistetty mukaan
oikeaa tietoa. Koiramäki -kirjoissa aiheet ovat historiasta ammennettuja, kahdessa muussa esimerkissä
pääosassa ovat luonto sekä eri eläin- ja kasvilajien
tunnistus.
KUVA 1. Lapsen oma petokirja
toimi yhtenä inspiraationlähteenä. (Vehmanen & Nevakivi
2010)
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2.2 Kohderyhmä
Olin alun perin määritellyt tarinan kohderyhmäksi
5-10-vuotiaat lapset, mutta keskusteltuani kuvittaja
Sari Airolan kanssa keväällä 2018 kuvituskonseptistani muutimme kohderyhmän ikää parilla vuodella, 5-8-vuotiaille, sillä alkuperäinen kohderyhmän
määritys oli melko laaja-alainen. Kohderyhmän
määrittely vaikuttaa esimerkiksi kuvituksissa käytettävään tyyliin, mutta jo tarinan tekstin perusteella
voi sanoa, että tarinaa voisivat lukea (ja kuunnella)
esimerkiksi alakouluikäiset, kuten 1.-2.-luokkalaiset.
Olen pyrkinyt tekstiä kirjoittaessani asioiden esittämiseen selkeällä tavalla ja välttämään liian vaikeaa
kieltä. Kuvakirjan lukijoiden ikä kuitenkin vaihtelee
välillä suurestikin, alle kouluikäisille suunnattuja
kuvakirjoja voivat yhtä hyvin lukea myös koulun
aloittaneetkin, jos sellainen kirja sattuu heitä kiinnostamaan. Kohderyhmään lukeutuvat myös aikuiset, jotka tarinaa lapselle lukevat. Yhtenä haasteena
onkin tehdä kuvituksista sellaisia, että ne herättäisivät sekä lapsen että aikuisen mielenkiinnon.
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2.3 Luonnonhistoria kuvakirjojen aiheena
Kuvituksella on kiistattomasti suuri rooli lapsille
suunnatuissa kirjoissa, luonnollisesti etenkin kuvakirjoissa. Tietokirjailija, graafikko ja kuvittaja
Anja Hatva tiivistää ytimekkäästi kuvituksen yleiseksi rooliksi ja tehtäväksi kirjassaan Kuvittaminen
(1993) sanoman välittäminen ja viestintävälineenä
toimiminen. Kuvakirjoilla on monia tehtäviä, oli
se sitten viihdyttäminen tai uuden oppimista. Kuvitukset toimivat tukena, kun lapsi käy tarinaa läpi
mielessään. Lasten mielikuvitus on tunnetusti rikas,
mutta iästä riippuen ei kuitenkaan vielä niin kehittynyt. Kuvitus onkin dokumentti, jota lapsi voi käyttää
ajattelunsa rakentamiseen ja mielikuvituksen raaka-aineeksi (Hatva 1993, 116). Lasten kuvakirjat
ovat usein puhtaasti satukirjoja. Satukuvan tehtävä
on siirtää lukija hetkeksi pois reaalimaailmasta fantasiamaailmaan (Huovinen 2003, 24). Millainen
olisi sitten kuvakirjakuvitus, joka yhdistelee sekä
fiktiota ja faktaa?

KUVA 2. Joe Lillingtonin kirjoittama ja kuvittama Toby and the Ice
Giants vuodelta 2015. (Lillington
2015)

KUVA 3. Sampon seikkailut muinaisissa merissä. Kirjassa käsitellään
kattavasti luonnonhistoriaa muun
tarinan ohella. (Soulanto, Nevakivi
& Iivanainen 2004)
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2.3.1 LUONNONHISTORIA KÄSITTEENÄ
Luonnonhistoria käsitteenä on monta tieteen alaa
käsittävä tutkimusala, joka tutkii luontoa ja sen historiaa. Yleensä luonnonhistoriasta puhuttaessa sillä
tarkoitetaan eri eliöitä ja niiden kehityshistoriaa.
Luonnonhistoria voidaan silti määritellä laajemmin.
Koska tarinani aiheena on jääkauden ja sen eläinten
lisäksi myös sen luontoon jättämät jäljet, aiheeseen
liittyisi myös käsite geologia. Geologiassa tutkitaan
Maan ylimpien osien koostumusta ja rakennetta
sekä Maan ja elämän syntyä ja kehitystä (Kähkönen
& Lehtinen 1998, 24). Jääkauden loppuminen on
vaikuttanut merkittävästi Suomenkin maaperään.
2.3.2 KUVITUKSEN MERKITYS
OPPIMISESSA
Kuvakirjoilla on tärkeä rooli jo varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
otetaan huomioon eri sisältöalueet, kuten kielen oppiminen, kuvataide ja luonnontieto. (Suojala 2002,
123) Kuvakirjojen lukeminen jatkuu myös koulun
alkaessakin. Luonto ja luonnonhistoria ovat monen
kuvakirjan aiheena. Pidän tällaisia faktaa ja fiktiota
yhdisteleviä kuvakirjoja hyvänä tapana oppia uusia
asioita esimerkiksi juuri luonnosta tai menneestä
maailmasta. Tarinan muotoon puettu oikea tieto ku-

vakirjassa voi olla lapsilukijalle helpompi omaksua.
Kuvituksella on myös merkittävä tehtävä huomion
herättäjänä. Mielenkiintoinen ja esteettisesti miellyttävä kuvitus herättää lapsen huomion ja voi saada
lukijan kiinnostumaan aiheesta enemmänkin. Kirjassa Kuvituksen monet muodot kuvituksen merkitys oppimisessa tiivistetään näin:
Kuvien havainnointi ja havaintojen liittäminen
kuultuun tarinaan laittavat ajatukset liikkeelle, saavat pohtimaan ja kyseenalaistamaan. Kuvakirja avaa
mahdollisuudet ihmettelyyn, pohtimiseen, tiedolliseen
oppimiseen ja esteettisiin elämyksiin. (Suojala 2002,
121–124)
2.3.3 HAASTEET
Luonnonhistoria-aiheiseen kuvitukseen liittyy myös
haasteita. Arja Virta kirjoittaa artikkelissa Historiaa
Koiramäen kautta: Miten lapset tulkitsevat mennyttä kuvakirjasta siitä, miten lapset esimerkiksi
tulkitsevat historiallisten kuvakirjojen sisältöä. Aiheesta tiedetään hänen mukaansa vähän. Näkevätkö
lapsilukijat tällaiset kuvitukset vain viihteenä vai
myös ”oikeasti” menneisyyttä kuvaavina. Virta kysyy
myös, osaavatko lapsilukijat myös erottaa ”toden”
sadunomaisesta, toisin sanoen historiallisen tarinan
sadusta. (Virta 2015, 25)

11

Tätä olen pohtinut jonkin verran myös itse. Miten erottaa toisistaan fakta ja satuelementit? Samat
haasteet pätevät myös luonnonhistoriasta kertovaan
lasten kuvakirjan kuvitukseen. Lapsilukija ei välttämättä tiedä mitään esimerkiksi jääkaudesta tai siitä,
millaiselta näyttää hiidenkirnu. Siksi minun on kuvittajana löydettävä tapa, jolla kuvata näitä asioita
niin, että ne näyttäytyvät lukijalle mahdollisimman
todenmukaisina. Tarinassani on tavallaan kaksi eri
maailmaa: jääkausi ja nykymaailma. Kuvituksissa
nämä tulisi pitää jollakin tapaa erillään, jotta lukija
huomaa niiden eron. Tarinassa on kuitenkin myös
satuelementtejä. Yhtenä hahmona toimii menninkäinen ja esimerkiksi hiidenkirnun nimen takana on
kansanperinteestä tuttu hiisi-olento. Tarinassa olen
kuitenkin huomioinut tämän parhaani mukaan, ja
tekstissä kerrotaankin, mikä on kansanperinnettä ja
mikä totta.

2.4 Jääkausi lasten kuvakirjojen kuvituksissa
KUVA 4. Mammutti kirjassa Suomen
lasten Suomi. (da Cruz 2016, 50)

Aivan erityinen kiinnostuksenkohde minulle ovat
jääkaudet, niiden aikainen eläimistö ja jääkauden
jättämät merkit ja muodostumat luonnossa. Jääkausiksi kutsutaan ajanjaksoja, jolloin huomattava
osa maapallon mannerpinta-alasta on jäätiköiden
peitossa (Koivisto 2004, 15). Jääkausia on ollut
maapallolla useita ja niiden välissä lauhempia jaksoja. Viimeisintä jäätiköitymisvaihetta kutsutaan
Veiksel-jääkaudeksi, ja se alkoi noin 115 000 ja päättyi 11 500 vuotta sitten (Hakala 2018). Sen aikana
Suomi oli ajoittain kokonaan mannerjään peitossa
ja jää muokkasi maaperää suurella voimalla. Veikselin aikaiset muodostumat ovatkin myös parhaiten
säilyneitä. (Koivisto 2004, 43) Jäätiköt ovat kuluttaneet kallioita, kuljettaneet kiviä ja maata satoja
kilometrejä sekä painaneet maata Suomen kohdalla
satoja metrejä, josta johtuu nykyinen maan kohoaminen (Koivisto 2004, 19). Minua kiinnostivat
lapsena erityisesti aivan kotini lähellä olevat suuret
siirtolohkareet sekä kesän mökkimatkalla näkemäni
syvät hiidenkirnut, jotka tekivät minuun suuren vaikutuksen. Ne olivat 7-vuotiaan mielestä jännittäviä
ja jopa vähän pelottaviakin ilmestyksiä, jotka saivat
mielikuvituksen laukkaamaan. Näistä kokemuksista

sainkin idean omasta kuvakirjasta, joka kertoisi näistä kokemistani asioista. Tarinaa kirjoittaessani aloitin ajatuksesta, että tämän tyylistä kirjaa olisin ehkä
itse halunnut pienenä lukea. Tutkimusmenetelmänä
käytin benchmarkingia eli esikuva-analyysia. Otin
selvää, onko aihepiiristä tehty kuvakirjoja nähdäkseni, miten niiden kuvitukset on tehty. Hain löytämistäni kuvituksista inspiraatiota ja mahdollisesti uusia
ideoita asioiden esittämiseen kuvituksen muodossa.
Huomasin inspiraatiokirjallisuutta etsiessäni, että
kuvitettuja lastenkirjoja tästä aiheesta ei montaa
löydy. Etsintä ei tuottanut niin paljon tulosta kuin
aluksi luulin. Monissa löytämissäni lastenkirjoissa
jääkausi ja sen jättämät jäljet mainitaan vain ohimennen, aukeamalla tai kahdella. Kokonaan aiheelle
omistettuja lasten kuvakirjoja en tämän prosessin
aikana löytänyt, poikkeuksena muutamat tietokirjat.
Lähes poikkeuksetta kaikki aiheeseen liittyvä kirjallisuus on selvästi vanhemmalle lukijalle suunnattuja
tietokirjoja, joiden kuvitukset ovat enimmäkseen
valokuvia, havainnepiirroksia sekä karttoja. Minua
kuitenkin kiinnosti nähdä, miten aihetta on käsitelty nimenomaan lapsille suunnatuissa kuvituksissa:
miten tarinoihin on ujutettu mukaan oikeaa tietoa
12

sekä miten se näkyy kuvituksessa. Sisällytin mukaan
myös pari jääkauden eläimistä kertovaa lastenkirjaa,
sillä omassa tarinakonseptissani tutustutaan myös
jääkauden eläimiin muutamalla aukeamalla ja pari
tekemääni kuvitusta ovat juuri niihin liittyviä.
MIINA JA MANU - MYLLYN TARINA
(Koskinen 1997, Satukustannus)
Jääkausi ja sen jäljet eivät ole pääosassa tässä kirjassa, mutta yksi niistä esitellään heti kirjan toisella
aukeamalla. Miina, Manu, Heikki-hiiri ja Jänkä-Joonas menevät katsomaan suurta hiidenkirnualuetta.
Miina kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi, miten hiidenkirnut ovat syntyneet ja Manu päättää hypätä hiidenkirnuun uimaan.

taustoittanut aihetta ja muokannut sitä lapsilukijalle
sopivaan, helposti ymmärrettävään muotoon niin
tekstissä kuin kuvituksissakin. Pidänkin oman lapsuudenkokemukseni perusteella kyseisiä kuvituksia
onnistuneina ja oivallisena esimerkkinä siitä, miten
luonnonhistoriaa voi kuvittaa niin, että nuorikin lukija niistä innostuu. Teuvo Koskisen Miina ja Manu
–kirjoissa on usein opetuksellinen ote, mutta ne on
toteutettu hauskalla tavalla. Hahmot ovat sarjakuvamaisia ja pelkistetympiä, mutta taustat yksityiskohtaisempia ja realistisempia. Myös tyylillisesti
kuvitukset innoittivat minua, kun mietin sopivaa
kuvitustyyliä.

Tämä kirja tuli heti mieleeni, kun mietin sopivia
kuvakirjoja, joita opinnäytetyössä voisi käsitellä.
Kyseinen aukeama oli lapsena minulle koko tarinan
kiehtovin osa ja kuvat jäivät pitkäksi aikaa mieleeni.
Ne olivat jännittäviä ja niiden jännittävyyttä lisäsi
tieto siitä, miten hiidenkirnut olivat syntyneet ja
kuinka syviä ne saattoivat olla. Kuvitukset perustuvat selkeästi myös todelliseen paikkaan, Askolassa,
Korttian kylässä sijaitsevaan Kirnukallioon. Tarinassa mainitaankin paikan tunnetuin hiidenkirnu, jota
kutsutaan nimellä Jättiläisen kuhnepytty. Tekijä on

KUVA 5. Hiidenkirnukuvituksia
Miina ja Manu: Myllyn tarina
-kirjassa. (Koskinen 1997, 4.)

KUVA 6. Hiidenkirnukuvituksia
Miina ja Manu: Myllyn tarina
-kirjassa. (Koskinen 1997, 5.)
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SAMPON SEIKKAILUT MUINAISISSA
MERISSÄ
(Soulanto, Nevakivi & Iivanainen 2004. Helsingin
kaupungin ympäristökeskus & Kustantajat Sarmala
Oy)
Kirjassa käydään läpi Suomenlahden luonnonhistoriaa ja kerrotaan myös jääkauden vaikutuksesta
nykyisen meren syntyyn. Sen lisäksi, että kuvitukset
ovat hyvin informatiivisia, niissä on seikkailua ja
mielikuvituksellisuutta, kuten eräs kuvitus jäätikköjoesta mannerjään sisällä ammottavine suineen ja
silmineen osoittaa. Kirja käy läheltä omaa kuvakirjakonseptiani myös siinä mielessä, että molemmissa
yhtenä hahmona toimii satuolento. Sampon seikkailuissa tällaisena hahmona toimii vedenneito Armi.
Kuvitusten tarjoamaa tietoa on korostettu kuvateksteillä, jotka kertovat mikä on mikä: “Siirtolohkare”, “Jään hioma silokallio”. Tällaisten informoivien
kuvatekstien käyttöä voisin harkita myös omissa
kuvituksissani, jos se on tarpeen. Laila Nevakiven
kuvitus on sopivasti yksinkertaistettua, mutta esimerkiksi erilaiset eläin- ja kasvilajit ovat tunnistettavia. Nevakivi tekeekin kuvituksiaan varten paljon
taustatutkimusta, jotta luonnontieteelliset seikat
olisivat kohdallaan (Hänninen 2007, 55).
KUVA 7. Sampo kiipeilee mannerjäätiköllä kirjassa Sampon
seikkailut muinaisissa merissä.
(Nevakivi 2004, 19.)
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KUVA 8. Hiidenkirnua esittävä
kuvitus kirjassa Suomen lasten
Suomi. (da Cruz 2016, 16.)

SUOMEN LASTEN SUOMI (Manninen & da
Cruz 2016, Otava)
on hyvin kattava ja runsaasti kuvitettu lasten tietokirja, jossa käsitellään suomalaista kulttuuria, luontoa ja tapoja. Jääkauden jälkiäkin esitellään ja siksi
otin sen mukaan esimerkiksi. Kuvituksilla on kirjassa suuri rooli, ja niitä on paljon. Sivulla 16 esitellään
tietoiskuina siirtolohkare, silokallio ja hiidenkirnu.
Carlos da Cruzin tekemät kuvitukset on piirretty
tussilla ja väritetty tietokoneella. Kuvituksissa minua
viehättivät selkeän yksinkertainen tyyli, vauhdikkuus ja etenkin tapa, miten lapsihahmot on piirretty.
Kuvituksista inspiroituneena aloin harkita myös
kuvitusten tekoa digitaalisesti, samankaltaisella yksinkertaisella piirtotyylillä ja värityksellä. Esimerkiksi hiidenkirnu on saatu näyttämään hiidenkirnulta
muutamilla viivoilla. Tätä ihailen monissa kuvittajissa. Itse koen tällaisen tyylin vaikeaksi, koska olen
tehnyt enemmän yksityiskohtaisempia kuvia.
KUVA 9. Lapset kiipeilevät
siirtolohkareen päällä kirjassa
Suomen lasten Suomi. (da Cruz
2016, 16.)
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Löysin myös kaksi pelkästään jääkauden eläimistä
kertovaa lasten kuvakirjaa, jotta saisin vähän yleiskuvaa siitä, miten eläimiä niissä on kuvattu. Molemmissa kirjoissa pääidea on sama: jääkauden aikainen
eläinlapsi, tässä tapauksessa biisoni ja mammutti,
tutustuvat seikkailunsa lomassa erilaisiin jääkauden
eläimiin. Molemmat kirjat vaikuttivat kuvituksillaan omalta osaltaan siihen, miten loppujen lopuksi
päädyin toteuttamaan jääkauden eläimiä esittelevät
kuvitusaukeamani.

TOBY AND THE ICE GIANTS 			
(Lillington 2015, Flying Eye Books)
Poikkeuksellisesti tämä ei ole suomalainen kuvakirja, mutta tämä kyseinen kirja löytyy omasta
kirjahyllystäni, ja sen piirtotyyli inspiroi minua
suuresti, joten halusin sisällyttää sen mukaan
listaan. Kirjassa joka aukeama on omistettu yhdelle eläinlajille ja aukeamilla on tietolaatikot,
jotka kertovat perusfaktoja kyseisestä eläimestä.
Joe Lillingtonin tyyli on mukavan rentoa ja luonnosmaista ja kirjan kuvituksista innoittuneena

aloinkin tekemään eräässä vaiheessa tekniikkakokeiluja digitaalisesti. Vaikka en loppujen lopuksi
päätynyt tekemään kuvituksia digitaalisesti, kuten
myöhemmissä kappaleissa kerron, Toby and the Ice
Giants toimi hyvänä mallina ja inspiraationlähteenä
ja sain ideoita, miten lähtisin esimerkiksi kuvittamaan mammuttia tai biisonia. Halusin kuitenkin
saada taustoista realistisempia ja esimerkiksi puu- ja
kasvilajeista tunnistettavia. Tämän kirjan kuvitusten
taustoissa ei niinkään ole haettu tunnistettavuutta.
Eläimet ovat selkeästi pääosassa.

KUVA 10. Aukeama Toby and the
Ice Giants -kirjasta. (Lillington
2015.)
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PIKKU MAMMUTTI (Vanas 1990)

KUVA 11. Pikku mammutti -kirjan
kuvitustyyli on sadunomaista,
mutta eläinlajit tunnistettavia ja
melko realistisiakin. (Vanas 1990)

Anu Vanaksen kirjoittama ja kuvittama kirja kertoo
mammutinpoikasesta, joka tutustuu jääkauden eläimiin. Kirjan kuvituksissa on taianomainen tunnelma. Tämä on löytämistäni kirjoista eniten satukirja,
mutta kuvittaja on kuitenkin selkeästi tehnyt taustatyötä ja ottanut selvää, miltä eri eläinlajit näyttävät.
Kirjan eläimet ovat hyvinkin realistisia, mutta niissä
on myös inhimillisiä piirteitä eri ilmeiden muodossa. Etenkin päähahmon, pikku mammutin, ilmeistä
näkyy niin iloa, hämmästystä kuin suruakin. Haluan
pyrkiä myös omissa kuvituksissani ilmeikkyyteen
säilyttämällä kuitenkin realistisen otteen eläinten
ulkonäössä ja olemuksessa. En halua inhimillistää
eläimiä liikaa, koska tarinani ei ole puhtaasti satua,
vaikka siinä hieman satuelementtejä onkin mukana.
Kuvituskonseptiini sisältyy mammuttiaiheinen kuvitus, joten erityisesti tämä kirja toimi inspiraationlähteenä kyseistä kuvitusta suunnitellessa.

KUVA 12. Pikku mammutti -kirjan
eläinten ilmeikkyys inspiroi minua.
(Vanas 1990)
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2.5 Taustatyön tärkeydestä
Löytämistäni kuvakirjojen kuvituksista sain inspiraatiota ja suuntaa siihen, miten lähtisin rakentamaan omia kuvituksiani. Halusin kuitenkin parhaani
mukaan varmistua siitä, että kuvituksissa olevien
eläinten ulkonäkö ja muut luonnontieteelliset asiat
ovat ainakin suurimmaksi osaksi niin kuin pitää,
jotta en vain anna kuvituksillani aivan vääränlaista
informaatiota. Kuvittajalla on kuitenkin vastuu siitä,
että kuvitusten välittämä tieto on oikeaa. Puhtaasti
satukuvitusta tehdessä mielikuvituksen saa antaa
laukata paljon vapaammin, mutta kun kyseessä on
faktaa ja fiktiota yhdistelevä tarina, fakta-osuuden
on oltava kunnossa. Tutustuinkin muun muassa
tietokirjoihin nimeltä Mammutin aika (Vuokko
& Björklund 2009, Tammi) ja Jääkaudet (Koivisto
2004, Otava). Mammutin aika -kirjan kuvitukset
ovat taidemaalari Tom Björklundin käsialaa ja hyvin realistisia kuvauksia jääkauden maisemista ja
eläimistöstä. Käytinkin kirjan kuvituksia mallina
eläinhahmoja luonnostellessani, valokuvia kun ei
tietenkään ole saatavilla kuin tietyistä, yhä elävistä
eläinlajeista (kuten myskihärkä ja peura). Kuvitus
luonnollisestihan korvaa valokuvan silloin, kun aihe

KUVA 13. Tom Björklundin kuvitus
villihevosesta Mammutin aika
-kirjassa. (Björklund 2009, 27.)
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on historiallinen, kuvitteellinen tai muuten mahdoton toteuttaa valokuvaamalla (Hatva 1993, 86).
Etsiessäni kuvia netin kuvahaulla eläinten ulkonäkö
vaihtelee paikoin hyvinkin paljon, jokaisella taiteilijalla kun on oma tulkintansa aiheesta. Pidin kuitenkin Mammutin aika -kirjan kuvituksia luotettavana
lähteenä ja hyvinä malleina. Vaikka kyseisen kirjan
tekstit ja kuvitukset, jääkauden ajan maailma, ovat
kehitetty mielikuvituksen avulla, ne perustuvat kuitenkin faktoihin, kuten erilaisiin fossiililöytöihin.

KUVA 14. Valokuvaamani hiidenkirnu Askolassa. 2017. Tämä kirnu
toimi mallina hiidenkirnusta kertovassa kuvituksessani.

Vierailin Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä, missä oli näytillä myös jääkauden aikaista
eläimistöä Muutosta ilmassa -nimisessä näyttelyssä.
Näin esimerkiksi pystyin hahmottamaan paremmin
eri eläinten kokoja eläinaukeamiani varten. Aivan
sataprosenttisen tarkkaan oikeellisuuteen en kuitenkaan pyri, vaan haluan kuitenkin säilyttää kuvituksissa tietyn vapauden Päätin myös hyödyntää
ottamiani valokuvia hiidenkirnuista ja pirunpellosta
kuvituksiin. Vierailin Askolassa sijaitsevalla laajalla
hiidenkirnualueella ja alue sammalpeitteisine kallioineen ja kuusimetsineen toimiikin osittain mallina
hiidenkirnua kuvaavassa kuvitusaukeamassa. Paikan
päällä vierailemisesta oli apua, kun pohdin kuvitusten yleistä tunnelmaa ja esimerkiksi värimaailmaa,
erotuksena se, että omissa kuvituksissani on syksy ja
ottamani valokuvat ovat kesältä.
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Kuvitusten tavoitteena on, että metsät näyttävät
metsältä, mammutti mammutilta ja hiidenkirnu
hiidenkirnulta, mutta lisäksi yritän pienillä asioilla
luoda kuviin sadunomaisuutta, sellaista minkä uskoisin ja toivoisin kiehtovan lapsilukijaa. Jo olemassa
olevaan materiaaliin perehtyminen antoi myös hyvän perustelun sille, miksi haluaisin tehdä tällaisen
kuvakirjan. Aiheesta ei ole olemassa lasten kuvakirjoja kovin montaa ainakaan tämän prosessin aikana
tehdyn etsintätyön perusteella. Tällainen kuvakirja
voisikin olla ihan tervetullut lisä lasten kuvakirjojen
laajaan valikoimaan. Itse suurena aiheen ystävänä
näkisin mielelläni aiheesta enemmänkin kuvakirjoja.

KUVA 15. Ottamani mallikuva luolaleijonasta. (LUOMUS 2019)

KUVA 16. Käytin Tom Björklundin maalauksia apuna eläinkuvituksia varten. (Björklund)
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3 PROSESSI
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3.1 Kuvitusprosessin aloitus
Vaikka olen itse kirjoittanut tarinan, luin tekstin
läpi moneen kertaan ennen kuvitusten suunnittelun
aloittamista. Tekstiä lukiessa mielikuvat siitä, miltä
aukeamat kuvituksineen näyttäisivät, alkoivat vähitellen näyttää selkeämmiltä päässäni. Haasteena
olikin poimia tekstistä kohdat, jotka toimisivat hyvin
kuvan muodossa sekä tekstin tukena. Teksti kannattaakin jakaa paloihin, joiden myötä voi alkaa miettiä
kohtia, joita haluaisi kuvittaa (Airola 2013, 1).
Pohdin, mitkä kohdat olisivat tarinan kannalta tärkeitä kuvittaa, ja mitkä kannattaisi jättää kuvittamatta. Kuvittajan on löydettävä esitystapa, joka parhaiten välittää annetun sisällön. Se voi olla symbolinen,
mutta myös täysin suoraan tekstiä toistava tai tekstiä
laajasti rikastava, itsenäisesti kertova tarina. Kuva voi
siis olla joko toteava tai kertoa omaehtoista tarinaansa. (Hatva 1993, 134) Kuvitukset olisivat siis osaksi
toteavia, koska niiden tarkoitus esitellä erilaisia jääkauden jättämiä merkkejä luonnossa sekä jääkauden
aikaisia eläimiä. Luonnollisesti ainakin nämä esitettäisiin myös kuvituksissa, jotta kuvien katsoja, tässä
tapauksessa lapsi, saa käsityksen, miltä ne näyttävät.
Kuvitukset voivat kuitenkin myös rikastaa tekstiä, eli

lisätä tarinaan jotain uutta. Tällainen kuvitus sisältää
yksilöllistä, tekstistä riippumatonta kerrontaa, jotka voivat antaa lapsilukijalle virikkeitä (Huovinen
2003, 24).
Yhtenä esimerkkinä ja inspiraationlähteenä tällaisesta tarinaan uutta lisäävästä kuvituksesta mainitsen
Sven Nordqvistin Viiru ja Pesonen -kirjat. Kuvitusten tilanteita värittävät muun muassa mainiot pikkuhahmot, jotka eivät kuitenkaan liity itse tarinaan
millään lailla. Niitä ei mainita tekstissä. Ne kuitenkin
tuovat kuvitukseen paljon. Lukija löytää niistä joka
katselukerralla jotain uutta ja hauskaa. Välillä itse
kirjan lukeminen saattaa unohtua hetkeksi, kun näitä
pikkuhahmoja alkaa etsiä ja niiden tekemisiä ja tulemisia arvuutella yhdessä lapsen kanssa. Tätä ihailenkin monen kuvittajan ja kuvakirjantekijän töissä.
Toiseksi esimerkiksi voisin mainita Mauri Kunnaksen kuvakirjojen sivuilla kipittävät hämähäkkihahmot. Hakiessani inspiraatiota erilaisiin kuvakirjoihin
tutustumalla päätinkin, että yritän saada omiin kuvituksiini mukaan tällaisia pieniä, toivottavasti viihdyttäviäkin yksityiskohtia. Ne olisivat esimerkiksi
erilaisia pieniä metsäneläimiä.
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KUVA 17. Kuvitus kirjasta Viiru
ja Pesonen telttaretkellä. Sven
Nordqvistin tyylissä minua inspiroivat yksityiskohdat, jotka lisäävät tarinaan myös uutta. (Nordqvist 1992, 18.)

3.2 Kuvitustyyli- ja tekniikka
Mietin jo heti prosessin alussa kuvitustekniikkaa ja
tyyliä. Kuvittajana haluaisin pyrkiä siihen, että kuvitukseni tunnistettaisiin tyylin perusteella minun tekemikseni. Vaikka piirrän paljon, välillä on tuntunut,
että oma tyyli on edelleen kadoksissa ja piirtäminen
on hapuilevaa. Inspiroidun helposti muiden töitä
nähdessäni ja nähtyäni jonkin kuvan olen halunnut
kokeilla piirtämistä samankaltaisella tyylillä. Olen
kuitenkin huomannut, että hetken päästä tyyli alkaa
vaihtua takaisin siihen, miten yleensä kuvia piirrän.
Minulle onkin sanottu, että minulla on kuin onkin
tunnistettava tyyli, mikä on hienoa ja helpottavaa
kuulla. Siksi en oikeastaan lähtenyt kokeilemaan tätä
opinnäytetyötä varten mitään tiettyä tyyliä vaan pysyttelin siinä, mikä syntyy paperille luontevasti.

pitkäksi aikaa. Tein kokeiluja guassilla ja vesiväreillä
sekä kokeilin myös kuvituksen tekoa digitaalisesti,
piirtopöytää ja Photoshopia käyttäen. Olin syksyllä
2017 digimaalauskurssilla, joka sai minut kiinnostumaan enemmän tietokoneavusteisesta kuvittamisesta. Koska kuvakirjoja kuvitetaan nykyään paljon
digitaalisesti, halusin ensin myös yrittää kyseistä
tekniikkaa. Kyseessä on kuitenkin vielä minulle aika
tuntematon alue ja kuvituksen teko digitaalisesti oli
melko hapuilevaa ja aikaa vievää. En myöskään saanut kuvitukseen hakemaani tunnelmaa, joten päätin
vaihtaa tekniikan takaisin vesiväreihin ja sen lisäksi
tussiterään.

Millainen tekniikka sitten sopisi tarinan henkeen
parhaiten? Monet lastenkirjat on kuvitettu perinteisillä menetelmillä, kuten maalaten, mutta tietokoneväritys on näkemäni mukaan nykyään lähes yhtä
usein käytetty tekniikka. Myös perinteistä ja digitaalista yhdistelevää kuvitusta esiintyy. Kuvitustekniikan valinta olikin todella vaikeaa. Paikoitellen se
oli niin hankalaa, että opinnäytetyön teko pysähtyi

KUVA 18. Tekniikkakokeilua digitaalisesti piirtämällä.

KUVA 19. Tekniikkakokeilua digitaalisesti piirtämällä.
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Vesiväreillä sain aikaiseksi hakemaani maanläheistä
tunnelmaa. Käytin kuvitusten teossa White Nights
-merkkisiä vesivärejä, jotka ovat pitkän etsinnän jälkeen osoittautuneet erinomaisiksi väreiksi. Paperin
valinnassa oli hieman haastetta, sillä en aluksi tahtonut löytää sopivaa paperia. Olen käyttänyt Canson
Montval -merkkistä vesiväripaperia ja tein aluksi
sillä kokeiluja. Ongelmaksi muodostui paperin

rosoisuus, jolloin tarkempien yksityiskohtien teko
hieman vaikeutui. Testasin toisenlaista Cansonin
merkkiä, mutta sekään ei ollut sopiva, sillä vesiväri
tuntui imeytyvän ja kuivuvan paperiin liian nopeasti. Lisäksi paperi alkoi myös kupruilla teippauksesta
huolimatta. Lopulta löysin sopivan vaihtoehdon
Cansonin Moulin du Roy -merkkisestä, sileästä
paperista, jolle piirtäminen tuntui miellyttävältä ja
mikä ei esimerkiksi kupruillut kuivuessaan. Tätä
paperia tulen varmasti käyttämään myöhemminkin.
Tussaukseen käytin Liquitex Professional Acrylic
Ink -merkkistä mustetta.
Ääriviivan käyttöä olen vähän arastellut, sillä ääriviivakuvista voi helposti tulla vähän kömpelön näköisiä. Minua inspiroivat suuresti esimerkiksi Mauri
Kunnaksen, Sven Nordqvistin ja Tove Janssonin
kuvitukset, joissa ääriviivaa käytetään taitavasti.
Etenkin Nordqvistin Viiru ja Pesonen -kirjoissa ääriviiva on upean ja lennokkaan näköistä. Yritin välttää
esimerkiksi liian paksua viivaa ja tehdä ääriviivasta
hienovaraisempaa ja joka sulautuisi osittain vesiväreihin. Minulle jäi mieleen myös Teuvo Koskisen
Miina ja Manu –kirjoissa käytetty tyyli, jossa päähahmot ovat tyylitellympiä ja ympäristö realistisempia. Mietin, että jokin samankaltainen voisi sopia
omiin kuvituksiini. Tehtyäni pari kuvitusta kysyin
niistä kommentteja, ja minua rohkaistiin jatkamaan
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ääriviivalla. Sari Airola (2019) kehotti pitämään
ääriviivan piirtämässä ja rajaamassa hahmoja. Luonnonmuodoissa ääriviivaa voisi käyttää osittain, ja
aivan kauimmaisin osa taustasta jää ääriviivattomaksi juurikin kauempana olevan vaikutelman saamiseksi. Katkeileva ääriviiva, jota ei käytetä joka paikassa,
tekee esimerkiksi hahmoista eloisia ja tuo ne esiin
taustoista. Airolan mielestä ilman ääriviivaa hahmoja
pitäisi ehkä korostaa enemmän kontrastein ja värieroin. Tätä olinkin alkuun tehnyt, mutta ääriviiva toi
lopulta kuvituksiin hakemaani selkeyttä.

KUVA 20. Käyttämiäni välineitä.

Tussiterää käyttäessäni jäljestä tuli mukavan rosoista, ei liian tarkkaa ja mahdollisesti jäykkää kuten
vaikkapa tavallisia tusseja käyttäessä. Jouduin hieman opettelemaan tussiterän käyttöä, sillä en tätä
ennen ollut sellaista käyttänyt. Saatoin esimerkiksi
välillä painaa terää turhan kovaa, jolloin mustetta
läikähti paperille liikaa. Pari aloitettua kuvitusta
menikin pieleen tämän takia. Harjoittelun jälkeen
tussaaminen alkoi vähitellen sujua.

KUVA 21. Tekniikkakokeiluja tussiterällä ja musteella.
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KUVA 22. Tekniikkakokeilua vesiväreillä ja tussilla. Tämän tekniikan
valitsin lopullisiin kuvituksiin.
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3.3 Hahmot
Usein kuvakirjojen tarinoissa on muutama päähahmo. Hahmoja suunniteltaessa kannattaa luonnostella oikeita vastaavia hahmoja. Esimerkiksi
eläinhahmoja kannattaa luonnostella realistisesti eri
asennoissa ja eri kulmista. (Airola 2013, 1) Jo olemassa olevaa tekstiä kuvitettaessa hyvä aloituspiste
on muistiinpanojen tekeminen hahmojen ulkonäöstä, vaatteista, liikkeistä ja käyttäytymisestä. Jos
tarinalla ja kuvituksilla on sama tekijä (kuten minun
tapauksessani) hahmon synty ja tarina voivat olla
jakamaton prosessi (Salisbury 2004, 62). Minulla oli
jo valmiiksi joitakin mielikuvia siitä, miltä hahmot
näyttävät, mutta nämä mielikuvat olivat sen verran
hataria, että käytännössä aloitin hahmosuunnittelun
alusta. Käytin kuitenkin alkuperäisiä hahmoajatuksia aloituspisteenä suunnittelussa. 		
Tarinassa on kolme hahmoa: Aada, Ronni-menninkäinen ja Nestori-koira. Miten saisin hahmoista
tarpeeksi kiinnostavan näköisiä? Halusin hahmoista
paljastuvan luonteenpiirteitä jo ulkonäön perusteella. Hahmoja kannattaakin piirtää alussa myös ilman
tekstiä, eli tavallaan tutustua hahmoihin kunnolla

ennen varsinaisen kuvitustyön aloittamista. Hahmon on pysyttävä saman näköisenä läpi tarinan. Sen
on toimittava eri asennoissa ja sille on pystyttävä
luomaan eri tunnetiloja ilmeillä ja kehon kielellä
(Airola 2013, 1). Tämä osoittautui haasteeksi.
Ihmisten piirtäminen on ollut minulle aina suuri
haaste. Aloin piirtää tosissani ihmisiä ja ihmismäisiä
hahmoja vasta 17-18-vuotiaana. Sitä ennen eläimet
hallitsivat piirrosteni aiheita lähes sataprosenttisesti.
Sen vuoksi pidän piirtämiäni ihmisiä edelleen paljon kömpelömpinä kuin eläinhahmojani. Valitsinkin
tämän tarinan tarkoituksella kaikkien eläinaiheisten
tarinoideni sijaan, jotta voin harjoitella myös ihmisten piirtämistä. Tein paljon hahmoluonnoksia, joissa
tutkin ihmisten anatomiaa ja liikettä. Kuvakirjojen
ja erilaisten lapsihahmojen tutkimisesta oli suuresti
apua. Yksi tärkeä osuus, mittasuhteet, tuli esille lapsihahmoa piirtäessä. Lapsen päähän on melko suuri
muuhun kehoon verrattuna. Mittasuhteiden tärkeydestä puhui myös kuvittaja Sari Airola syksyllä 2016
pitäessään Muotoiluinstituutissa Kuvituksen erikoistekniikat –kurssia. Tehdessäni kuvituksia Liisa
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KUVA 23. Varhaisia luonnoksia Aada-hahmosta syksyltä
2017. Sain kommentteja mittasuhteista ja niiden vaikutuksesta hahmon ikään. Näissä kuvissa Aada näyttää vanhemmalta kuin oli tarkoitus. Asia korjaantui esimerkiksi
pyöristämällä kasvoja ja suurentamalla päätä.

Ihmemaassa –satuun luonnokseni Liisasta näyttivät
liian aikuismaisilta juurikin mittasuhteiden vuoksi.
En alkuun huomannut tätä itse, mutta saamani palautteen jälkeen tein korjaukset ja suurennettuani
päätä ja lisättyäni kasvoihin pyöreyttä Liisa nuortui
heti oikean ikäiseksi.

Aadan ulkonäköä suunnitellessa yritin saada hahmosta melko neutraalin näköistä. En halunnut liiaksi
korostaa sukupuolta, vaikka kyseessä onkin tyttöhahmo. Vaatteiden piirtäminen oli alkuun haastavaa,
ja päätin ottaa inspiraatiota Aadan vaatetukseen
siskontyttöni vaatteista. Esimerkiksi raidallinen pipo
väreineen on lähes suoraan lainattu häneltä, samoin
pilkulliset housut. Aadaa oli muutenkin helppo
suunnitella, koska hahmo pohjautuu osittain siskontyttööni, niin iän kuin ulkonäönkin puolesta. Minulla oli tavallaan siis elävä malli, jonka avulla sain
Aadan hahmon puhallettua henkiin. Hiustenväri
muuttui vain punertavammaksi, ja kasvoille ilmestyivät pisamat. Aadalla on myös suuret etuhampaat
ja rako niiden välissä. Ajattelin näin saavani hahmoon lisää persoonallisuutta.

Aadalla on yllään värikkäät vaatteet, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Näin hahmo erottuu paremmin ympäristöstään, jossa vallitsevat metsäisemmät
sävyt. Airola mainitsi myös, että vaatteiden on hyvä
olla ulkonäöltään melko ajattomia, sillä samoja kuvakirjoja luetaan vuodesta toiseen muodin muuttuessa
jatkuvasti.

Ihonvärin sekoittaminen osoittautui haastavaksi.
Tehdessäni värikokeiluja ihosta tuli ensin liian tunkkaisen oloinen. Käydessäni Sari Airolan kanssa läpi
hahmoluonnoksia keväällä 2018 sain häneltä vinkin kokeilla ihonsävyssä napolinkeltaista, johon voi
sekoittaa hieman punertavaa ruskean sävyä sekaan.
Tätä hän oli kysellyt kuvittajakollegoiltaan Maija
Hurmeelta ja Mervi Lindmanilta, jotka molemmat
käyttävät vesivärejä töissään. Myös kevyen punan
lisääminen poskiin auttoi, Aada olisi muuten ollut
hyvin kalpea.
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KUVA 24. Varhaisia luonnoksia Aadasta
syksyltä 2017.

KUVA 25. Luonnoksia Aadasta keväältä 2019. Tässä vaiheessa hahmo alkoi selkeytyä kohti lopullista
muotoaan.
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KUVA 26. Aadan hahmo vuosilta 2017 ja
2018, jolloin pähkäilin vielä tekniikan ja
värien kanssa.

KUVA 27. Lopullinen, valmis hahmo
syntyi keväällä 2019.
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KUVA 28. John Bauerin peikkohahmot toimivat esikuvana Ronnille. (Bauer 1915, 180.)

Tarinassa seikkaileva menninkäinen Ronni toimii
oppaana ja tietopankkina, kun hahmot tutustuvat
jääkauteen ja sen jälkiin. Ronnin ulkonäköä kuvaillaan lyhyesti tarinassa. Sillä on päässään havuhattu,
jossa on koristuksena korpinsulka. Yllään sillä on
sammalnuttu. Olen aina kuvitellut menninkäiset
hieman peikkomaisiksi. Niillä on iso nenä ja häntä,
tosin peikon häntää lyhyempi ja vaatimattomampi.
Päätin tehdä vielä pikakatsannon aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Mervi Koski kirjoittaa menninkäisistä kirjassa Suomalaisia haltijoita ja satuolentoja
näin:
Menninkäiset asustavat usein metsässä, kaukana
ihmisistä. Ne saattavat pälyillä ihmisiä ikkunan tai
puunrungon takaa ja istuskella kivellä ihmistä tuijottaen. Siksi ne ovat jääneet ihmiselle vieraiksi ja oudoiksi
olennoiksi. Pieninä, rumina ja karvaisina pidetyt menninkäiset muistuttavat lähinnä tonttuja tai peikkoja.
Nykyisin menninkäiset esitetään saduissa herttaisina,
ujoina ja mukavina olentoina (Koski 2007, 95–97).
Peikkomaiset menninkäiset eivät ole aivan väärä
mielikuva. Toisaalta, kun kyseessä on satuolento,
mielikuvitus saa muokata niistä juuri sen näköisiä
kuin haluaa. Ruotsalaisen taidemaalarin ja kuvittajan
John Bauerin peikot toimivatkin inspiraationa hahmon ulkonäköä suunnitellessa, ja Ronni onkin pieni
kunnianosoitus suuresti ihailemalleni Bauerille.

KUVA 29. Ensimmäisiä versioita
hahmosta.
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KUVA 30. Luonnoksia keväältä 2019,
jolloin Ronnin ulkonäkö yksinkertaistui ja esimerkiksi nenään tuli pituutta
ja hahmon koko pieneni.
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Ensimmäisissä luonnoksissa Ronnin nenä oli lyhyempi ja pyöreämpi, mutta suunnittelun edetessä sen
nenä piteni huomaamatta. Pidin tästä muutoksesta,
sillä se toi Ronniin eräänlaista ilkikurisuuden tuntua, vaikka pahantahtoinen otus se ei olekaan. Koska
menninkäisiä on pidetty myös tonttumaisina, tein
hahmon havuhatusta myssymäisen, mikä saattaa
tuoda hieman mieleen tontun lakin. Tehdessäni ensimmäisen värillisen kuvan hahmosta pohdin, onko
hahmossa kenties vähän liikaa kaikkea. Sari Airola
(2018) ehdotti vaatetuksen yksinkertaistamista, jotta se erottuu taustasta paremmin. Jätin siis sammalviitasta yksityiskohtia pois ja pidensin viitan ulottumaan lähes hahmon polviin. Alunperin hahmolla oli
myös reppu selässä, mutta sekin jäi pois. Hahmon
koko myös pieneni. Kokeilin korostaa pienuuden
tuntua suurentamalla hahmon päätä, mutta loppujen
lopuksi muutos oli melko vähäinen.
KUVA 31. Valmis hahmo.
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KUVA 32. Aku Ankasta tuttu Pulivari-koira toimi yhtenä Nestorin
esikuvista. (Disney)

Nestoria suunnitellessani mieleeni putkahti ajatus
suuresta, vähän nallekarhumaisesta koirasta, mikä
voisi sopia Nestorin hahmoon. Aloin etsiä kuvia
tämäntyyppisistä koiraroduista ja käytin aluksi hahmon mallina muun muassa newfoundlandinkoiraa.
Ajatus lempeästä, hieman kömpelön oloisesta jättikoirasta tuntui hauskalta, ja siitä voisi saada aikaan
myös hauskoja tilanteita kuvituksissa. Koiralle saisi
ilmeikkyyttä hyödyntämällä tämänkaltaisille roduille ominaisia lörppähuulia ja luppakorvia. Tutkiskelin myös erilaisia piirrettyjä koirahahmoja ja niiden
elekieltä, esimerkiksi Aku Ankka -sarjakuvista tuttua
Pulivaria. Ensimmäiset luonnokset Nestorista olivat
täysin erilaisia kuin lopullinen hahmo. Lopullinen
Nestori olikin sekarotuisen näköinen suuri koira,
jossa on piirteitä niin leonberginkoirasta, colliesta
että kultaisestanoutajastakin. Nestori oli hahmoista
helpoin suunniteltava, koska eläinten piirtäminen
on minulle paljon luontevampaa.

KUVA 33. Pulivarimaisia Nestoreita keväältä 2018.

34

KUVA 34. Ensimmäisiä luonnoksia
Nestorista syksyltä 2017.

KUVA 35. Nestori keväällä 2019.
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KUVA 37. Lopullinen versio hahmosta, kevät 2019. Turkkiin lisäämäni valkoiset kohdat saavat hahmon erottumaan paremmin
taustoista.

KUVA 36. Värikokeilu, kevät 2018.
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KUVA 38. Taustoituksen pohjalta tekemiäni tutkielmia jääkauden eläimistä niistä kertovia kuvituksia
varten. Piirsin eläimiä ensin realistisesti, minkä jälkeen kokeilin muuntaa niitä tyyliini sopiviksi.
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3.4 Kuvakäsikirjoitus
den reunat olivat pian täynnä tekstinpätkiä, asioita,
joita kuvituksessa voisi olla mukana. Jälkeenpäin
totesin, että joitakin asioita olisi ollut hyvä hieman
tarkentaa. Yksittäiset, nopeasti kirjoitetut sanat eivät
myöhemmin herättäneet mitään muistikuvia siitä,
mitä olin niillä tarkoittanut ja jouduin sen vuoksi tiputtamaan mahdollisesti hyviäkin ideoita pois. Tästä
viisastuneena opin prosessin edetessä kirjoittamaan
asioita tarkemmin ylös. Tein lopulta kaksi versiota kuvakäsikirjoituksesta. Toisessa versiossa (kuva
40) olin vaihtanut parin aukeaman paikkaa tarinan
etenemisen kannalta järkevämmäksi sekä jättänyt
joitakin asioita kokonaan pois. Alunperin olin ajatellut tarinaan myös toista lapsihahmoa, mutta kolme
päähahmoa tuntui kuitenkin riittävältä.

Hahmosuunnittelun jälkeen aloitin kuvitusten teon
luonnostelemalla yksinkertaisen kuvakäsikirjoituksen kirjan aukeamista. Tapanani on tehdä ensimmäiset luonnokset hyvin pienikokoisina. Kokonaiskuva
on tässä vaiheessa tärkein, yksityiskohdat syntyvät
myöhemmin. Pienten, laatikkomaisten luonnosten
piirtäminen on kuvittamisessa yleistä ja hyväksi
koettu tapa saada kokonaiskuva siitä, mitä on tekemässä. Näin menettelee muun muassa Mauri Kunnas:
Kaikki ovat syntyneet enemmän tai vähemmän samalla kaavalla. Ajattelutyön jälkeen Kunnas ryhtyy
piirtämään lyijykynällä ensimmäisiä luonnoksia kuvituksista. Ne ovat niin pieniä, että niitä hädin tuskin
näkee. Silti ne ovat jo täynnä Kunnakselle tyypillisiä
pienen pieniä yksityiskohtia. (Gustafsson 2017)
Kävimme koulussa eräällä tunnilla läpi sitä, miten
itse kukin yleensä aloittaa kuvitustyön suunnittelemisen. Suurin osa mainitsi tekevänsä juuri näitä pieniä laatikkoluonnoksia. Osalle myös asioiden kirjoittaminen ylös esimerkiksi ajatuskartan muodossa on
osa luonnosteluprosessia. Itse huomaan myös tekeväni muistiinpanoja luonnostelun lomassa. Paperei-

Vaikka kyseessä onkin vasta suunnitelma, ei valmis
fyysinen kirja, on tietenkin hyvä päättää kirjan formaatti jo tässä vaiheessa. Kuviteltu kirja tulisi olemaan kooltaan hieman A4:sta matalampi ja vähän
leveämpi eli 215 x 260 mm. Sivumäärä tulee kansineen kaikkineen olemaan tällä hetkellä 32 sivua.
KUVA 39. Esimerkkejä ensimmäisestä kuvakäsikirjoituksesta.
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Aada löytää suuren kivenjärkäleen
keskeltä metsää

Kiven alta ryömii esiin menninkäinen, joka kertoo kiven
olevan jääkauden tekosia eli siirtolohkare

Kansi

Mielikuvitusmatka
jääkaudelle!

Aada harmittelee kun
mammutteja ei enää ole.
Menninkäinen kertoo
että jääkaudesta on jäänyt
tänne muita muistoja.
Lähdetään katsomaan!

Takakansi

KUVA 40. Kuvakäsikirjoitus. Valitut
aukeamat on paksunnettu.
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3.5 Kuvitettavien kohtien valinta
Päätin valita jatkotyöstettäväksi aukeamat, joista
muodostui luonnosteluvaiheessa henkilökohtaisia
suosikkejani. Luonnostelin kuitenkin kaikki kirjan
aukeamat kuvakäsikirjoitukseen, jotta tätä opinnäytetyötä lukeva saisi tarinasta jonkinlaisen yleiskuvan.
Kuvitettaviksi aukeamiksi valikoituivat sivut 6-7
(ensimmäinen aukeama), 14-15, 16-17, 20-21 ja 2223. Nämä aukeamat olivat kaikki pisimmälle ideoituja ja näin ollen helppoja alkaa kuvittaa. Aukeamilla
esitellään kolme jääkauden jälkeä: siirtolohkare,
pirunpelto ja hiidenkirnu. Loput kaksi kuvitusta
ovat jääkauden eläimistä kertovia: toisella aukeamalla Aada ja kumppanit ihmettelevät eri eläimiä, ja
toisella esiintyy villamammutti, jääkauden eläimistä
tunnetuin.
Kuvakäsikirjoituksen valmistuttua luonnostelin
kuvitusaukeamat oikeassa koossa kopiopaperille
(kuva 42). Tässä kohtaa pystyin jo piirtämään tarkemmin yksityiskohtia. Kopioin kuvakäsikirjoituksesta keskeiset asiat, kuten hahmojen sijainnit
kuvassa, mutta kuvituksiin tuli myös muutoksia
matkan varrella sen mukaan, mikä tuntui toimivan
paremmin sommittelun kannalta tai ideallisesti.

KUVA 41. Valitut aukeamat käsikirjoituksesta..

Esimerkiksi mammutti puhalsi alunperin ilmaa Ronnin naamalle. Muutin kuvaa niin, että Ronni roikkuu
mammutin kärsäkarvoista. Pidin tätä yksinkertaisesti hauskempana ideana. Merkitsin myös tekstien paikat laatikkoina kuvituksiin, jotta näin sommittelun
kokonaisuudessaan. Tein kuvitukset hieman kuvitellun kirjan kokoa suurempina leikkuuvaroja ajatellen,
ja jotta kuvanlaatu ei kärsisi skannatessa. Kuvitusten
sommittelussa onkin hyvä huomioida, ettei kuvituksessa tärkeät asiat sijoitu liian reunaan. Myös kovin
keskelle aukeamaa, eli sivujen taitekohtaan, ei kannata sijoittaa esimerkiksi kasvoja tai muita tarinan ja
kuvituksen kannalta tärkeitä seikkoja. Kaikki aukeamat luonnosteltuani minun oli helppo nähdä kokonaiskuva siitä, että aukeamat ovat sommittelultaan ja
yleisilmeeltään yhtenäisiä.
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S. 6-7

S. 14-15

S. 20-21

S. 16-17

S. 22-23

KUVA 42. Oikeaan kokoon kopiopaperille luonnostelemani kuvitusaukeamat.
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3.6 Kuvitusten toteutus
Luonnosteltuani kuvitettavat kohdat tarinasta siirryin valopöydän ääreen ja piirsin luonnosten ääriviivat varsinaiselle akvarellipaperille (kuva 43). Ennen saatoin piirtää kuvia suoraan akvarellipaperille,
jolloin luonnostelu ja jatkuva kumittaminen olisivat
tehneet paperista sotkuisen ja varsinainen puhtaaksipiirto oli hankalaa. Kotoani löytyy nyt onneksi
valopöytä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyäni huomattavasti.

KUVA 43. Luonnoksen
siirtäminen
akvarellipaperille
valopöydän
avulla.

Puhtaaksipiirtämisen jälkeen seuraa kuvitusten
tussaaminen tussiterällä ja musteella (kuva 44). Halusin pyrkiä yhä rennompaan piirto-otteeseen monen kovin jäykän kuvitusyritykseni jälkeen. Usein
pidänkin enemmän tekemistäni luonnoksista kuin
valmiista töistä, joten koetin pitää luonnokseni koko
ajan mielessä tussatessani kuvitusaukeamia.
Tussaamisen jälkeen kumitin varovasti lyijykynäjäljet pois ja tarkastelin kuvaa sen varalta, että jokin
kohta jäi tussaamatta. Tussausvaiheessa yleensä lisäilin kuvaan vielä joitakin yksityiskohtia, jos mieleen
tuli jokin idea.
KUVA
44.
Tussattu
kuvitus väritystä odottamassa.
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KUVA 45. Ensimmäinen
värikerros.

KUVA 46. Kuvitus valmiina skannattavaksi.
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Kuvitusten värimaailman suhteen pyrin käyttämään
samoja, tiettyjä värejä jokaisella aukeamalla, jotta
tavoitteeni yhtenäisistä kuvituksista toteutuisi mahdollisimman hyvin. Metsään sijoittuvilla aukeamilla
käytin muutamaa eri vihreän ja ruskean sävyjä sekä
kirkkaampia oranssia ja keltaista syksyisiin lehtipuihin. Jääkauden eläimistä kertovissa kuvituksissa hallitsevampi väri on sininen. Nämä kuvitukset
erottuisivat muista kuvituksista sillä ajatuksella, että
ne sijoittuvat eri aikaan ja paikkaan. Vesiväreillä saa
aikaan erityylistä jälkeä ja tekstuuria, mikä elävöittää
kuvaa. Käytin suurissa pinnoissa enemmän vettä, yksityiskohdissa taas vähemmän. Maalasin kerroksittain, aloittaen vaaleista sävyistä (kuva 45) ja siirtyen
vähitellen tummiin värikerroksiin. Annettuani maalauksen kuivua rauhassa oli se valmis skannattavaksi
(kuva 46).

Kuvituksen valmistuttua skannasin sen. Skanneri
kuitenkin yleensä syö kuvan värejä jonkin verran
(Kuva 47), joten jälkeenpäin värejä oli korjailtava jokaisessa kuvituksessa Photoshopissa, pyrkimyksenä
saada ne näyttämään mahdollisimman samanlaisilta
kuin alkuperäiset kuvitukset.
Kuvitukset on skannattu niin hyvälaatuisina kuin
mahdollista (400dpi) ja tallennettu sen jälkeen .tiff
–tiedostomuotoon. TIFF (Tagged-Image File Format) on joustava bittikarttakuvamuoto, jota tukevat
melkein kaikki maalaus-, kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmat (Adobe 2019). Korjasin värejä Photoshopissa muun muassa säätämällä kirkkautta ja kontrastia sekä käyttämällä Vibrance -toimintoa, minkä
avulla sain värejä enemmän esiin.

KUVA 47. Skannattu kuvitus ennen värien korjailua.
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KUVA 48. Kuvitus värien säädön jälkeen.
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3.7 Muutoksia
Tehdessäni lopullisia kuvituksia niihin tuli matkan
varrella muutamia muutoksia. Kysyin Sari Airolalta
kommentteja aukeamista ja hän mainitsi hahmojen
koon kuvakirjan rakenteen kannalta. Aada on joka
kuvituksessa melko lailla saman kokoinen. Yleensä hahmon kokoa muutellaan vähän kuin elokuvan
rakenteen tavoin: lähikuvia, erikoislähikuvia, puolilähikuvia ja kokokuvia vaihdellen (Airola 2019).
Airola ehdottikin hahmon kokoa muutettavaksi ”lähemmäksi kameraa”. En ollut itse ollenkaan
huomannut tätä. Kuvakäsikirjoituksessa olin tehnyt
muutamiin aukeamiin onneksi hieman vaihtelevampaa ”kameran käyttöä”, mutta olin valinnut toteutettavaksi juuri aukeamat, joissa Aadan koko on lähes
sama. Päätin muuttaa hahmojen koon ja paikan ensimmäisessä aukeamassa takaisin vastaamaan kuvakäsikirjoitusta. Luonnoksessa koirahahmo Nestori
oli sijoitettu etualalle ja Aada seisomaan koiran taakse. Nyt vaihdoin hahmojen paikkaa niin, että Aada
on edessä lähempänä ja Nestori takana. Kuvituksiin
tuli ainakin yhden kuvan osalta vaihtelua, vaikka
pidin myös toisesta versiosta.

KUVA 49. Ensimmäisen aukeaman
luonnos ja väritysvaiheessa oleva kuvitus muutoksien jälkeen.
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Myös jääkauden eläimistä kertoviin kuvituksiin tuli
muutoksia hahmojen asentoihin. Mammuttiaukeamalla (kuva 51) Nestori kurkisti alunperin kiven takaa, mutta lopulliseen kuvitukseen muutin hahmon
sijaintia niin, että se näkyy kuvassa kokonaan. Kuvituksen reunaan tein kelopuun ja pari sammaleista
kiveä, jotta tila ei tuntuisi liian tyhjältä.
Toisessa eläinaukeamassa (kuva 50) Ronnin asento
muuttui niin, että se päätyi istumaan Nestorin selässä. Halusin hahmon näkyvän kuvassa kokonaan, koska taas Aada ja Nestori ovat kuvassa osittain. Myös
eläinten ilmeissä on pieniä muutoksia, esimerkiksi
villihevosella näkyvät hampaat valmiissa kuvituksessa. Näillä pienillä asioilla yritin tuoda kuvitukseen
vaihteluja.

KUVA 50. Muutamia muutoksia eläinaukeamassa.

47

KUVA 51. Mammuttiaukemaan tehdyt muutokset.

48

4 LOPUKSI

49

4.1 Valmiit kuvitukset
Opinnäytetyöni keskittyi kuvittamiseen, yhtenäisen
tyylin luomiseen sekä siihen, miten aihetta, eli jääkautta ja sen jälkiä voisi esittää lapsille suunnatun
kuvituksen muodossa. Olen kuitenkin miettinyt
alustavasti kuvitusaukeamien typografiaa ja tekstien
sommittelua, jotka näytän näissä malliaukeamissa
(Kuva 52). Kirjasintyyppinä toimii malliaukeamissa Arno Pro, jonka valitsin selkeän luettavuuden ja
klassisen ulkonäön takia. Typografiaa tulen kuitenkin miettimään myöhemmin perusteellisemmin.
Näissä malliaukeamissa tarkoitus on näyttää tekstien
paikat. Muihin kuvakirjoihin tutustuttuani halusin
käyttää eläinaukeamallani kuvatekstejä. Ne kertoisivat lukijalle eri eläinten nimet. Olen merkinnyt
kuvatekstit kohtiin, joihin ne suunnilleen tulisivat.
Esimerkiksi niiden näkyvyyttä täytyy kuitenkin vielä
miettiä, jotta ne erottuisivat paremmin kuvasta.

KUVA 52. Valmiit
kuvitukset yhdessä.

50

O

li satanut koko viikon. Kun taivas viimein
selkeni ja aamu valkeni aurinkoisena, Aada lähti
metsään leikkimään Nestori-koiran kanssa.
Metsässä juoksennellessaan hän huomasi valtavan, sammalenpeittämän kivenjärkäleen, joka kohosi kuin patsas
metsän puiden ympäröimänä.
– Voi hurja! Katso, Nestori, miten suuri kivi! Kukahan on
jaksanut vierittää noin valtavan murikan keskelle metsää?
Aada ihmetteli suureen ääneen.

KUVA 53. Sivut 6-7
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Siellä, mihin suuret jäätiköt eivät yltäneet, kulki villasarli satanut
kokomuita
viikon.
Kun taivas
viimein
vikuonon lisäksi
monenlaisia
jääkauden
eläimiä.
Jotkin niistä olivat
suuria,
toisetvalkeni
taas pienempiä.
selkeni
ja aamu
aurinkoisena, Aada lähti
– Onpa niitä paljon,
ihmetteli
Aada N
kun
eläimet tulivat
metsään
leikkimään
estori-koiran
kanssa.
katsomaan
mielikuvitusmatkalaisia.
olivat samMetsässä
juoksennellessaan hänOnneksi
huomasinevaltavan,
tosiaan
vain mielikuvituksen
avulla eloon
Olisipatsas
malenpeittämän
kivenjärkäleen,
jokatuomia.
kohosi kuin
ollutmetsän
aika hurjaa
törmätä
metsässä oikeaan luolaleijonaan.
puiden
ympäröimänä.
– Silloin
olisin
kiivennyt
lähimpään
puuhun
– Voiminä
hurja!
Katso,
Nestori,
miten suuri
kivi! ja
Kukahan on
vikkelästi,
Aada
naureskeli.
jaksanut
vierittää
noin valtavan murikan keskelle metsää?
Aada ihmetteli suureen ääneen.

O

Biisoni
Myskihärkä

Villipeura

Villihevonen
Luolaleijona

Luolahyeena

Saiga-antilooppi

KUVA 54. Sivut 14-15
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– Jääkauden aikaista tasankoa kutsutaan mammuttiaroksi sen
tunnetuimman asukin mukaan. Tuossa onkin yksi! Hei vaan!
Ronni tervehti paikalle saapunutta villamammuttia.
Villamammutit vaelsivat mammuttiarolla muiden eläinten
kanssa. Kun ilmasto lämpeni, mammuttiaro asukkeineen
katosi ja tilalle kasvoivat tuuheat metsät. Suomestakin on
löydetty mammutin luita.
– Voi, olisipa täällä yhä mammutteja. Voisinko minäkin
löytää mammutinluun, jos otan ensi kerralla lapion m
 ukaan?
Aada haaveili.
– Niitä voi olla aika vaikea löytää, mietti Ronni, – mutta
jääkausi on jättänyt monenlaisia muita jälkiä muistoksi niistä ajoista. Lähdetään katsomaan! se hihkaisi ja napsautti
uudestaan sormiaan. He olivat taas tutussa kuusimetsässä.
– On se mielikuvitus sitten ihmeellinen juttu, Aada sanoi.

KUVA 55. Sivut 16-17
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Perillä Aadan suu loksahti auki hämmästyksestä. Heidän
edessään avautui vallan erikoinen maisema. Aukio täynnä
pelkkiä kivenmurikoita!
– Miksi täällä on näin paljon kiviä joka paikassa? hän ihmetteli.
– Nämä kivikkoiset alueet ovat nimeltään pirunpeltoja. Missä
me nyt seisomme, oli aikoinaan muinainen merenranta. Aallot
löivät täällä rantakiviin tuhansia vuosia sitten. Nythän joutuisimme kulkemaan pitkän matkan meren rannalle päästäksemme.
Niin paljon on maa kohonnut jääkauden jälkeen. Jäämassat
painoivat maan lommolle ja jään sulaessa maa alkoi taas nousta. Rantaviiva loittoni, mutta kivet jäivät.

– Miksi se on nimeltään pirunpelto? Piileksiikö se piru tuolla
kivikossa? kysyi Aada.
– Ennen vanhaan ihmiset uskoivat, että itse piru oli kiukunpuuskassaan heitellyt kivenmurikat niille sijoilleen. Silloin ei vielä
tiedetty, että kivet olivat vanhaa merenrantaa.
Pirunpellolla oli hiirenhiljaista, mutta äkkiä vilisti esiin pieni
kärppä k ivien alta tervehtimään retkeläisiä.
– Tuo ei ihan taida olla piru, hihitti Aada.

KUVA 56. Sivut 20-21
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Järven rannalla kohosi komea kallio. Päästyään sen laelle
Aada huomasi pyöreän onkalon, joka oli aivan täynnä
vettä. Ensin hän ajatteli sen olevan mammutin jalanjälki.
– Tämä tässä on hiidenkirnu. Melkoinen taidonnäyte jään voimasta, eikö totta? Ronni sanoi ja pyöritteli
korpinsulkaa hatussaan.
– Ovatko ne syviä? Aada kysyi.
– Hiidenkirnuja on monen kokoisia: on pieniä ja suuria hiidenkirnuja, syviä ja matalia. Ne ovat syntyneet
jääkauden jäätikköjen sulaessa. Sulamisvesi pyöritti eri
kokoisia kiviä paikoillaan ja kivet kaiversivat kallioon
sileäreunaisia onkaloita, Ronni kertoi.
Entisaikoina ihmiset uskoivat, että hiisi teki kuoppia
kallioihin. Siitä syntyi nimi hiidenkirnu. Kuopat muistuttivatkin vähän kirnua, jollaisilla ennen vanhaan valmistettiin voita. Asuikohan se hiisi yhä täällä metsässä?

KUVA 57. Sivut 22-23
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4.2 Lopputuloksen arviointi
Olin asettanut opinnäytetyön tavoitteiksi kehittyä
kuvan tekijänä, saada aikaiseksi yhtenäinen viiden
kuvituskuva-aukeaman ryhmä sekä luoda alku kuvakirjakonseptille. Valmiisiin kuvituksiin olen hyvin
tyytyväinen, kun ottaa huomioon matkan varrella
olleet vaikeudet esimerkiksi kuvitustekniikan valinnan kanssa ja hahmojen suunnittelussa. Olen tyytyväinen, että jaksoin kuitenkin tehdä paljon töitä
löytääkseni sopivan tekniikan ja tavan tehdä kuvaa,
enkä esimerkiksi pitäytynyt heti ensimmäisissä
versioissa vaikkapa hahmoissa. Koen kehittyneeni
erityisesti hahmojen suunnittelussa. Kuvittaja Sari
Airolalta saamistani neuvoista oli todella paljon apua
ja uskon osaavani nyt ottaa paljon paremmin huomioon kuvitusprosessiin liittyviä asioita sekä kuvakirjakonseptin suunnittelua yleisesti.
Tekemästäni taustoituksesta oli myös suuresti apua
kuvitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä
hahmosuunnittelussa ja erilaisten eläinten piirtämisessä. Prosessin alussa minulla ei ollut alkuunkaan
sitä tietomäärää, mikä minulla on nyt, opinnäytetyöprosessin loppupuolella.
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4.3 Haasteet matkan varrella
Opinnäytetyötä oli ajoittain vaikeaa tehdä. Eniten
haasteita aiheutti ajankäyttö. Tein alkuvaiheessa
itselleni aikataulun, mutta siinä pysyminen tuotti
hankaluuksia. Pohdinkin, olisinko pysynyt paremmin aikataulussa, jos opinnäytetyö olisi ollut hankkeistettu? Selkeä päivämäärä, jolloin työn tulisi olla
valmis, olisi varmasti saanut minut työskentelemään
lopputyön kanssa tiiviimmin ja järjestelmällisemmin. Nyt opinnäytetyö saattoi jäädä pitkäksikin
aikaa sivuun. Toisaalta on hyväkin asia pitää välillä
taukoa ennen kuin palaa takaisin opinnäytetyön pariin. Silloin voi löytää uusia näkökulmia ja ajatuksia
aiheeseen liittyen. Hankkeistetussa opinnäytetyössä
saisi myös palautetta suoraan asiakkaalta. Halusin
kuitenkin tehdä opinnäytetyönä jonkin oman projektin, koska minusta tuntui, että täysin omille kuvitusprojekteille ei ole riittänyt aikaa tai energiaa.
Toinen haaste, joka tuli useasti esiin prosessin aikana, oli suuri itsekriittisyys omaa tekemistä kohtaan.
Jostain syystä olen aina tuntenut häpeää omia töitäni
kohtaan, ja vaikka on hyvä tarkastella omaa tuotosta kriittisin silmin, kriittisyys kasvoi toisinaan lähes
kestämättömäksi. Myös tämän takia aikataulussa

pysyminen oli hankalaa. Saatoin jäädä miettimään
pieleen mennyttä kuvitusta pitkäksi aikaa sen sijaan,
että olisin reippaasti yrittänyt uudestaan. Nautin
kyllä suuresti hahmojen suunnittelusta, ja kuvitusten
teko oli hauskaa, kun pääsin yli näistä negatiivisista
ajatuksista.
Loppuvaiheessa mietin myös, olisiko sittenkin ollut
parempi valita jokin jo olemassa oleva teksti, jonka
kuvittaa. Silloin olisin voinut keskittyä sataprosenttisesti itse kuvitustyöhön, sillä vaikka oma tekstini
oli päällisin puolin valmis (raakaversio tosin, mutta sisällöllisesti valmis), aloin tarkastella myös sitä
kriittisesti ja lopulta muutin tekstistä joitakin kohtia.
Tämä vei aikaa kaikelta muulta, sillä tarinahan ei
kuulu opinnäytetyöhöni, vaan kuvitukset. Opinnäytetyöstä tuli tavallaan hyvin henkilökohtainen, kun
sekä teksti että kuvitukset olivat omaa käsialaani.
Monesti tuli matkan varrella mietittyä, uskallanko
tehdä tämän ja onko tässä mitään järkeä. Mietin
usein, onko opinnäytetyöni täysin turha. Opettajilta,
ystäviltä ja toisilta opiskelijoilta saadut kannustavat
kommentit kuitenkin rohkaisivat jatkamaan eteenpäin, ja olen nyt ylpeä itsestäni ja kaikesta tekemäs57

täni työstä, sekä siitä, että en luovuttanut kesken
kaiken vaan puskin itseni välillä mahdottomiltakin
tuntuvien vaikeuksien läpi.

4.4 Jatkosuunnitelmista
Tarkoituksena on jatkaa tämän kuvakirjakonseptin
työstämistä ja tulevaisuudessa kokeilla tarjota sitä
kustantamoille, tai ainakin teettää pari mallikappaletta itselleni ja työnäytteeksi. Se edellyttäisi kuitenkin myös tekstin lisätyöstöä sekä luetuttamista
esimerkiksi jollakin aiheen asiantuntijalla, jotta faktat ovat aivan varmasti oikein. Rohkaisevaa on, että
näytettyäni kuvituksia kohderyhmään kuuluville
5-8-vuotiaille lapsille ja kyseltyäni mielipiteitä, kuvista oltiin kiinnostuneita, ja lapset halusivat tietää
tarinasta lisää.
Väliseminaarissa maaliskuussa 2019 sain muutamia
korjausehdotuksia kuvitusten suhteen. Esimerkiksi
mammuttiaukeamalle ehdotettiin lumisateen jatkumista ulos mielikuvituskuplasta ”reaalimaailmaan”,
jossa päähahmot liikkuvat. Näin siirtymä näiden
kahden maailman välillä olisi pehmeämpi. Tämä oli
minusta hyvä idea. Myös esimerkiksi Aada-hahmon
ilmeistä voisi tehdä vielä selkeämpiä ja näkyvämpiä.
Totesin kuitenkin, etten ehdi tehdä korjauksia enää
tämän opinnäytetyön aikana, koska opinnäytetyön
kirjoittaminen ja taittaminen olivat yhä kesken. Aion
kuitenkin jatkotyöstää myös näitä valmiita kuvituk-

sia mahdollisuuksien mukaan ja ottaa niissä huomioon saamani palautteen.
Sain myös prosessin aikana ideoita, joilla kuvakirjaan voisi saada mukaan lukijaa osallistavaa sisältöä.
Sellaisia voisivat olla esimerkiksi kirjan loppuun
sijoitettavat tehtävät, lisätietoa aiheesta tai retkikohteita. Retkivinkkejä voisi kerätä ottaen huomioon
niiden sijainnin niin, että yhden päiväretken aikana
voisi käydä tutustumassa mahdollisimman moneen
jääkauden jälkeen. Jääkauden jälkiä löytyy ympäri
Suomea, joten uskon, että idea on toteutettavissa.
Näin kirja voisi toimia vielä enemmän ponnahduslautana vaikkapa koko perheen yhteisille luontoretkille. Tämä vaatii kuitenkin kunnollista asiaan
perehtymistä ja enemmän aikaa sekä vierailua eri
kohteissa, jotta saa aikaan toimivia retkikokonaisuuksia.
Kuvakirjakonseptini on vielä kaukana valmiista,
mutta tämän opinnäytetyön aikana sain aikaiseksi
hyvän alun ja monia uusiakin kokeilemisen arvoisia
ideoita.
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