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Tiivistelmä

korttipelin suunnittelu

Työni tavoitteena oli tuottaa toimiva ja kaunis 
korttipeli, joka soveltuu kaupalliseen levityk-
seen. Pelin esikuvana ovat japanilaiset Hana-
fuda-kortit. Sovelsin niiden konseptia valitse-
maani teemaan, joka on suomalaisen luonnon 
vuodenkierto. 

Korttien kuvituksessa esiintyy Suomen kas-
vistoa ja eläimistöä. Aiheiden ja elementtien 
valinnassa oli tärkeää, että ne tukevat pelin 
teemaa. En pyrkinyt tekemään valistavaa peliä, 
mutta tarkoitus oli, että pelin informatiivinen 
ja visuaalinen sisältö on yhtä kiinnostava kuin 
sen viihteellinen sisältö.

Pelillä on useita kohderyhmiä, jotka lähestyvät 
sitä eri näkökulmista. Suomessa Hanafuda on 
tuntematon käsite, mutta monet suomalaiset 
ovat kiinnostuneita japanilaisesta kulttuurista. 
Heille pelin konsepti on eksoottinen ja aihe-
piiri kotoinen. Turistina Suomessa vieraileville 
Japanilaisille taas peli on tuttu, mutta teema on 
uusi ja mielenkiintoinen.

Asiasanat: 
korttipeli, kuvitus, luonto, Hanafuda
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Abstract

Card game design

The objective of my thesis was to make a func-
tional and beautiful card game that is suited for 
commercial distribution. Japanese Hanafuda 
cards were the model of my game. I adapted 
their concept to my chosen theme of the 
changing seasons in Finnish nature.

The illustrations of my cards depict Finnish 
flora and fauna. In choosing my subjects and 
game elements, it was important that they sup-
port the theme of the game. It was not my pur-
pose to make an educational game, but rather 
to make the game’s informative and visual 
content as appealing as its entertainment value.

There are several target groups for this 
game and they approach it in different ways. 
Hanafuda is an unknown concept in Finland, 
but many Finns take an interest in Japanese 
culture. The game concept is exotic to them 
whereas the subjects are familiar. Japanese 
tourists visiting Finland, on the other hand, are 
familiar with the game. To them, it is the theme 
that is novel and interesting.
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Sisällys
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Johdanto

Suunnittelin opinnäytetyönäni japanilaisen 
Hanafudan pohjalta korttipelin, jonka teemana 
on Suomen luonto ja vuodenaikojen vaihtelu. 
Työhön kuului korttien kuvittaminen sekä 
ulkoasun, pakkauksen ja oheiskirjasen suun-
nittelu. Mukautin myös pelikonseptin teemaan 
sopivaksi.

Korttipeli opinnäytetyön aiheena oli itse va-
litsemani projekti. Pelaan mielelläni kortti- ja 
lautapelejä, ja olen kiinnostunut niiden visu-
aalisesta suunnittelusta. Tämä heijastuu myös 
omaan käyttäytymiseeni pelien kuluttajana. 
Varsinkin korttipelien kohdalla huomioni kiin-
nittyy ensisijaisesti kauniisiin tai tyylikkäisiin 
kortteihin. Lähtökohtanani oli monelta osin 
tehdä sellaiset kortit, joilla itse haluaisin pelata.

Hanafuda on japanilainen kukkakorttipeli. 
Siinä on 48 korttia ja 12 maata, jotka edusta-
vat vuoden jokaista kuukautta. Korteissa on 
numeroiden ja symbolien sijaan luontoaiheisia 
kuvituksia. Omaa korttipeliäni varten tein 

vastaavasti jokaiselle kuukaudelle kuvituksia, 
joissa esiintyi vuodenkierron kannalta ajan-
kohtaisia ja suomalaisessa mielenmaisemassa 
tärkeitä kasvi- ja eläinlajeja. Aihepiiri vas-
tasi täydellisesti kiinnostuksenkohteitani ja 
kuvitus tyyliäni.

Halusin kuvituksen sisältävän hienovarai-
sia viitteitä korttien japanilaiseen esikuvaan. 
Perehdyin japanilaiseen maalaus- ja puupiir-
rostaiteeseen, jonka aiheena ovat kasvit ja 
eläimet. Koska Hanafuda on peräisin 1700-lu-
vulta, Japanin nykytaide ja -kulttuuri ei ollut 
esikuvieni joukossa. Pyrin kuvitusteni tyylillä 
ja värimaailmalla hillittyyn, luonnonläheiseen 
tunnelmaan. Kotimaisista kuvittajista tärkein 
esikuvani oli Tove Jansson.

Tavoitteena oli viihdyttävä ja toimiva korttipeli. 
Lopputuloksella on tarkoitus olla kaupallista 
potentiaalia, ja parhaassa tapauksessa kortit 
tullaan näkemään myynnissä.
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Työn taustat: kysymyksiä ja vastauksia

mikä on peli? 

Pelaaminen on osa ihmisyyttä. Ihminen on 
leikkivä olento, homo ludens. Kautta aikojen ja 
kaikissa kulttuureissa ihminen on viettänyt aikaa 
leikkimällä tai osallistumalla johonkin peliksi 
määriteltävään toimintaan. Mutta mikä tekee pe-
listä pelin? Pelitutkija Jesper Juulin mukaan pelin 
määrittäviä tekijöitä ovat: 1) pelissä on säännöt, 
2) tapahtumien lopputulos varioi ja on mitatta-
vissa, 3) eri lopputuloksille on asetettu erilaisia 
arvoja, 4) pelaaja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan 
lopputulokseen ja 5) pelaaja on emotionaalisesti 
investoinut pelin lopputulokseen.  Pelin lopputu-
loksella voi olla tai olla olematta seurauksia todel-
lisessa maailmassa. (Järvinen 2008, 44)

Aki Järvinen puhuu väitöskirjassaan Games 
without Frontiers (Tampereen yliopisto 2008) 
pelistä järjestelmänä. Pelissä on minkä tahansa 
järjestelmän tapaan osia, jotka ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja muodostavat dynaamisen 
kokonaisuuden. Jotkut näistä osista ovat inter-
aktiivisia eli pelaajan manipuloitavissa. Toimin-
nallaan pelaaja pyrkii saavuttamaan halutun 
lopputuloksen – joissakin peleissä lopputulos on 
kiinni pelaajan taidosta ja älykkyydestä, jotkut 
perustuvat täysin sattumanvaraisuuteen. Useim-
miten molemmilla on osuutensa. Peliksi kut-
suttuja järjestelmiä yhdistää se, että ne toimivat 
rajatulla alueella. Esimerkiksi pelilauta tai jal-
kapallokenttä on alue, jonka sisälle peli sääntöi-
neen rajoittuu. (Järvinen 2008, 28)

Miksi ihminen sitten pelaa pelejä? Jos pelin 
lopputuloksella on todellisia seurauksia, ku-
ten uhkapeleissä, pelaaja ottaa todellisen riskin. 
Pelaamisen motivaatiolle löytyy todennäköisesti 
eniten selityksiä pelien määritelmällisiin piir-
teisiin kuuluvasta emotionaalisesta aspektista: 
lopputulokset, joille on pelin puitteissa asetettu 
erilaisia arvoja, aiheuttavat pelaajassa erilaisia 
tunnereaktioita. Motivaatio johonkin toimintaan 
liittyy odotukseen toimintaan liittyvistä palkin-
noista: ihminen haluaa toistaa kokemuksen, josta 
on aiemmin tullut hyvä mieli. Uhkapelaamiseen 
jää koukkuun, koska rahallisen voiton aiheuttama 
euforia on niin voimakas. Tosin myös negatiivis-
ten tunteiden voidaan katsoa olevan osa antoisaa 
kokemusta; peliin kohdistuvat tunteet ovat meta-
tunteita eli välineellisiä tunteita, samoin kuin pel-
ko kauhuelokuvaa katsoessa tai suru melankolista 
musiikkia kuunnellessa, ja niiden kokeminen ei 
ole epämiellyttävää. (Järvinen 2008, 31ja 34)

mikä on korttipeli?

Vaikka kaikilla peleillä voidaan katsoa olevan 
yhdistäviä tekijöitä, peliksi kutsutaan kuitenkin 
monia hyvin erilaisia ilmiöitä. Joukkueurheilulaji, 
tietokonepeli ja lautapeli ovat kaikki järjestelmiä, 
niissä on säännöt ja ne ovat vuorovaikutteisia, 
mutta näiden erilaisten pelien ulkoiset seikat 
poikkeavat toisistaan. Ulkoisten tekijöiden perus-

Viereinen sivu: kiinalaisia domino- raha- ja majong-
kortteja . (Hoffmann 1972)
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teella tapahtuva luokittelu vastaa yleistä kielen-
käyttöä: puhutaan roolipeleistä, urheilulajeista, 
tietokone- ja konsolipeleistä, mobiilipeleistä sekä 
lauta- ja korttipeleistä.

Kortit ovat 2-puolisia elementtejä, joiden toisella 
puolella on vaihtelevia merkityksiä ja toinen puoli 
ei sisällä peliin vaikuttavaa informaatiota. Kor-
tin etupuolella olevat merkit tai symbolit kerto-
vat kortin arvon pelaajalle. Tämän informaation 
välittyminen on kortissa välttämätöntä, mutta sen 

lisäksi kortti voi sisältää muitakin visuaalisia ele-
menttejä, kuten kuvitusta johonkin korttipakalle 
annettuun teemaan liittyen. Nämä teemat ja kuvi-
tukset eivät ole itse korttipelin tai korttien arvon 
kannalta merkityksellisiä. (Hoffmann 1972, 9)

Korttipeleiksi voidaan karkeasti määritellä pelit, 
joissa kortit toimivat sekä pelivälineenä että pe-
lialueena. Meillä parhaiten tunnettu, ranskalais-
englantilainen 52 kortin pakka on väline, jolla 
voi pelata lukematonta määrää pelejä, kun taas 

portugalilaisia pelikortteja ja niihin pohjautuvia japanilaisia Unsun karuta-kortteja.

monet muut korttipakat (esimerkiksi UNO tai 
Hullunkuriset perheet) soveltuvat vain yhden 
pelin pelaamiseen, jolloin pakkaa itseään voi kut-
sua peliksi. Kortti- ja lautapelejä on vaikea täysin 
erottaa toisistaan – moneen lautapeliin kuuluvat 
kortit enemmän tai vähemmän tärkeänä element-
tinä. Lautapeliin kuuluu kuitenkin aina muitakin 
elementtejä, ja käytännössä niissä peliympäristö 
luodaan pelilaudalla, ei korteilla.

Kortin muoto ja koko voivat vaihdella, mutta 
yleensä muodon edellytyksenä on, että kortit 
voidaan pinota pakaksi ja ne voidaan sekoittaa 
satunnaiseen järjestykseen. Korttien toimintape-
riaate on pääsääntöisesti se, että niiden sisältämät 
muuttujat vaikuttavat sattumanvaraisesti pelin 
kulkuun. Ominaisuuksiensa vuoksi korttipelit 
kuuluvat epätäydellisen informaation peleihin. 
Täydellisen informaation peleissä koko peliti-
lanne on kaikkien pelaajien tarkasteltavissa koko 
ajan; epätäydellisen informaation peleissä pelaa-
jalla on pelitilanteessa tietoa, jota muilla pelaajil-
la ei ole. Monet vanhat ja arvostetut pelit, kuten 
shakki, tammi tai go, ovat täydellisen informaati-
on pelejä. (Saari 2008, 5-6)

Korttipelejä ja muita epätasaisen tiedon pelejä 
ei olla aina pidetty yhtä suuressa arvossa, koska 
niissä tuurilla on suurempi osuus kuin taidolla 
ja ne perustuvat satunnaisuuteen. Monet niistä 
ovatkin kevyitä pelejä. Kehittyneemmissä kort-
tipeleissä pelaamiseen liittyy kuitenkin valintoja 
ja taktikointia, vaikka pelaaja toimii aina satun-
naisen jaon suomien mahdollisuuksien mukaan. 
Tällaisia korttipelejä ovat esimerkiksi pokeri tai 
bridge. Usein sanotaankin “jos pelaat korttisi 
oikein…” Korttien jakoon ei voi vaikuttaa, mutta 
jos osaa tehdä oikean valinnan oikeaan aikaan, 
saavuttaa voiton.

kuka keksi korttipelin? 

Kaikissa ihmisten kulttuureissa kaikkina aikoina 
on todennäköisesti pelattu pelejä, mistä kertovat 
löydökset tuhansia vuosia vanhoista pelilaudoista 
ja -välineistä. Toisistaan erillään kehittyneiden 
pelien välillä on joskus huomattavia samankal-
taisuuksia. Tätä selittää osittain se, että hyvin 
monet muinaiset pelit heijastelevat uskonnollisia 
rituaaleja, ja esimerkiksi kortti- ja noppapelien 
taustalla on usein pyrkimys ennustaa tulevaa tai 
antaa kohtalon päättää. (Burrett ja van Splunteren 
1989, 10)

Erilaisia pelikortteja on esiintynyt niin varhain ja 
niin monessa kulttuurissa, että niiden varsinaises-
ta alkuperästä ei ole selvyyttä. Varhaisin mainin-
ta korteilla pelaamisesta Kiinassa on jo 600- tai 
700-luvulta, ja ensimmäinen säilynyt kiinalainen 
pelikortti on 1000-luvulta. 1600-1700-luvuilta 
tunnetaan yhteiskuntahierarkiaan tai valuuttaan 
perustuvia korttipelejä (rahakortit) sekä juomape-
liä muistuttavia korttipelejä. (Hoffmann 1972, 52)

Intialaisista pelikorteista ei tiedetä, ovatko ne 
alunperin saaneet vaikutteita Kiinasta vai ovat-
ko ne kehittyneet itsenäisesti. Ainutlaatuista 
intialaisissa korteissa on niiden pyöreä muoto. 
Vanhimmasta lähteestä tiedetään, että intialainen 
96 kortin Ganjifa (suom. pelikortit) kehitettiin 
1500-luvulla. Se perustui varhaisempaan kortti-
pakkaan, jossa oli 12 maata ja 144 korttia. Muut 
intialaiset korttipelit perustuvat yleensä hindu-
laiseen mytologiaan tai astrologiaan. (Hoffmann 
1972, 54)

Egyptistä on löydetty islamilainen korttipakka, 
joka on tehty ennen vuotta 1300. Pakasta on jäl-
jellä vain osia, mutta niiden perusteella on selvää, 
että sen rakenne on sama kuin länsimaisten peli-
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korttien. Varakuninkaasta käytetystä nimesä nâ’ib 
juontanee juurensa vanhin pelikorteista käytetty 
sana, italian naibbe ja espanjan naipes. (Saari 
2008, 10)

Aikaisimpia mainintoja pelikorteista Euroopas-
sa on Firenzestä vuodelta 1376. Mainitaan, että 

naibbe-niminen korttipeli on uusi ilmiö Firen-
zen kaupungissa, ja että se on kielletty. Histori-
joitsijat ovat pelin nimen perusteella olettaneet, 
että ensimmäiset korttipelit tulivat Eurooppaan 
idästä. Pelikorttien surullisen aseman historiassa 
osoittaa se, että hyvin usein ensimmäinen mai-
ninta korteista koskee niiden kieltämistä, kuten 

Japanilaisia runokortteja.

Firenzen esimerkissä. Euroopassa kortit joutuivat 
keskiajalla sekä valtion että kirkon vainoamiksi: 
saarnaajat tuomitsivat pelikortit turhamaisuutena 
ja määräsivät ne poltettaviksi. (Hoffmann 1972, 
12)

1400-1500-luvuilta on säilynyt joitakin euroop-
palaisia pelikortteja, jotka osoittavat, että neljälle 
maasymbolille (miekat, sauvat, kolikot ja maljat) 
perustuvat pelikortit levisivät Italiasta Saksaan ja 
Ranskaan sekä todennäköisesti Ranskan kautta 
Espanjaan ja Portugaliin. Esikuvat ovat vaikutta-
neet suuresti korttien ulkoasuun, mutta alueelli-
sia erityispiirteitäkin on, kuten lohikäärme portu-
galilaisen pakan ässässä.

Espanjalaiset ja portugalilaiset 48 kortin pakat 
levisivät muualle maailmaan sotilaiden ja meri-
miesten mukana 1500-luvulla. Näihin esikuviin 
pohjautuvilla pelikorteilla pelattiin mm. Pohjois- 
ja Etelä-Amerikassa, Javalla sekä Japanissa. Portu-
galilaisen pakan kopio sai Japanissa nimen tensho 
karuta, ja siitä kehitettiin myöhemmin versio 
unsun karuta, jossa on 5 maata. (Hoffmann 1972, 
14-15 ja 19)

mikä on Hanafuda?

Japanilaisten runokorttien perinne on lähtöisin 
simpukankuoripeleistä, joita tunnetaan 1400-lu-
vulta lähtien. Kahdelle simpukankuoren puolik-
kaalle oli maalattu runon alkuosa ja loppuosa, ja 
ne kuului yhdistää toisiinsa. Vastaavia, yleensä 
runo- tai kuva-aiheisia yhdistelypelejä on kehi-
tetty Japanissa useita. Runojen tunnistamiseen 
perustuvat pelit viittaavat siihen, että näitä pelejä 
on pelattu lähinnä sivistyneistön keskuudessa. 
Japanilaisissa runopeleissä on yleensä 200, joskus 
jopa 400 korttia. (Hoffmann 1972, 10 ja 54)

Portugalilaisten ja espanjalaisten tulo Japaniin 
1500-luvulla merkitsi Japanin ensimmäistä län-
simaalaistumisen aaltoa. Pian heidän jälkeensä 
saapuivat kristityt lähetyssaarnaajat sekä saksa-
lainen, ranskalainen ja englantilainen kulttuuri. 
Länsimaalaiset vaikutteet alkoivat näkyä esimer-
kiksi japanilaisessa maalaustaiteessa, vaatetukses-
sa ja jopa ruokavaliossa. (Eväsoja 2008, 9) Japa-
nissa omaksuttiin myös portugalilaiset pelikortit.

Hanafuda (suom. kukkakortit) on japanilainen 
korttipeli, jonka rakenne periytyy portugalilai-
sista korteista. Hoffmann katsoo japanilaisten 
kukkakorttien sijoittuvan yhdistelykorttipelien ja 
länsimaalaisvaikutteisten korttipelien välimaas-
toon: ne noudattavat portugalilaisista korteista 
peräisin olevaa 48 kortin formaattia ja maajakoa, 
mutta pelissä yhdistellään runokorttien tavoin 
samaa kuukautta ja kasvilajia edustavia kortteja 
toisiinsa. (Hoffmann 1972, 54)

Hanafudan synty sijoittui ajanjaksolle, jolloin 
Japanin hallitus oli kieltänyt kaikki ulkomaalaiset 
pelikortit uhkapelaamisen vuoksi. Länsimaa-
laistumisen aaltoa oli seurannut tiukennetun ja 
kansallismielisen politiikan aika. Japanilaiset yrit-
tivät kiertää sensuuria suunnittelemalla samaan 
tarkoitukseen soveltuvia 48 kortin pakkoja, jotka 
oli naamioitu kotimaisilla kuva-aiheilla. Kaikki 
nämä versiot kuitenkin kiellettiin heti, kun ne 
tulivat hallituksen tietoon. 

Vaikka korttipeli toisensa jälkeen kiellettiin, 
uusille korteille kehittyi vähitellen yhdenmukai-
nen kuvasto ja tietyt säännöt. Suosituissa mekuri 
karuta-korteissa oli 48 korttia ja 12 maata. Niillä 
pelattiin usein rahasta ja ne kiellettiin, mut-
ta useita vuosikymmeniä kestäneen ajojahdin 
jälkeen hallitus päätti luopua tiukasta sensuu-
ripolitiikastaan. Vaikutti siltä, että kansa pelai-
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si joka tapauksessa joillakin korteilla, olivat ne 
kiellettyjä tai ei. Kaiken tämän tuloksena syntyi 
Hanafuda 1700-luvun lopulla. Hallitus hyväksyi 
sen, koska korteissa ei ollut numeroita, ja niistä 
ei voinut päätellä mitään selkeää uhkapelaami-
sen mahdollistavaa pistelaskujärjestelmää. Pelin 
kulku perustui kuva-aiheiden yhdistelyyn. Myös 
kukkakorteilla tosin pelattiin rahasta salaisen 
pistejärjestelmän avulla, ja ne saavuttivat suosiota 
järjestäytyneen rikollisuuden piirissä näennäisen 
viattomuutensa vuoksi.

Pelin 12 maata edustavat 12 kuukautta vuodesta. 
Kunkin maan neljässä kortissa on kuvattu jokin 
kasvilaji, yleensä kukka, joka edustaa kyseistä 
kuukautta. Lisäksi korteissa on kuvattu eläimiä 
ja tanzaku-paperiliuskoja, joille on Japanissa pe-
rinteisesti tapana kirjoittaa runoja, sekä joitakin 
muita vuodenkiertoon sopivia aiheita.

Nintendo Koppai perustettiin vuonna 1889. Yri-
tys valmisti käsintehtyjä Hanafuda-kortteja, jotka 
olivat sen pääasiallinen tulonlähde lähes sadan 
vuoden ajan. Myöhemmin yrityksestä tuli video-
pelien ja pelikonsolien valmistaja Nintendo, mut-

ta se painaa edelleen myös perinteisiä Hanafuda-
kortteja. (Hanafuda 2011, Wikipedia 2011)

miksi kukkakortit?

Se, että Hanafudassa on numeroiden ja symboli-
en sijaan luontoaiheisia kuvia, juontaa juurensa 
Japanin hallituksen uhkapelikielteisestä politii-
kasta. Kuvien aiheet ovat kuitenkin kaikkea muu-
ta kuin sattumanvaraisia. Vuodenaikojen vaihtelu 
teemana sekä kasvit ja eläimet aiheina viittaavat 
merkittäviin piirteisiin japanilaisessa taiteessa ja 
kulttuurissa.

Hanafuda-korteissa on aiheita, kuten kirsikan-
kukat maaliskuussa, täysikuu elokuussa sekä 
hehkuvat vaahteranlehdet lokakuussa, jotka liit-
tyvät japanilaiseen kollektiiviseen kokemukseen. 
Japanin luonnon neljä vuodenaikaa ja niiden 
vaihtuminen rytmittävät jokapäiväistä elämää. 
(Eväsoja 2008, 26 ja 29) Luonnon tapahtumat 
ovat odotettuja, niihin liitetään syviä merkityksiä 
ja ne jaetaan läheisten kanssa. Kirsikankukkajuh-
lana kokoonnutaan ulos viettämään aikaa ja ihas-

telemaan kevään kukoistusta. 
(Tuovinen 1994, 189-194)

Aiheilla on myös runsaas-
ti symbolisia merkityksiä. 
Luontosymboliikka on Japa-
nin taiteessa keskeinen piir-
re, ja kuvissa toistuvat usein 
samat luontoaiheet. Luontoa 
ei kuvata sellaisenaan, villinä 
ja sattumanvaraisena, vaan 
kuvataan kasvia, eläintä tai 
maisemaa ihanteellisessa 
tilassa ja symbolisen merki-
tyksensä kautta. Luonnon-

kauneus ei Japanissa tarkoitakaan sitä, että luonto 
itsessään olisi kaunis, vaan kauneutta luonnossa. 
Tätä käsitettä ilmentävät myös puutarhanhoito ja 
kukka-asettelu, joilla on Japanissa taidemuodon 
asema. (Eväsoja 2008, 24 ja 30)

Hanafuda-korteissa esiintyvistä aiheista kurki 
symboloi pitkäikäisyyttä ja hyvää onnea, mänty 
kestävyyttä ja voimaa sekä krysanteemi nousevaa 
aurikoa ja kuolemattomuutta. Pioni viestii pitkän 
iän toivotuksesta ja luumupuun kukka uskolli-
suudesta. Feeniks-lintu on oikeudenmukaisen 
hallinnon tai avio-onnen symboli. Iiriksen ag-
gressiiviset muodot ilmentävät maskuliinisuutta, 
siksi se koristaa toukokuun kortteja – toukokuun 
kohokohta on Japanissa poikien päivä. 

Kiinasta Japaniin 1200-luvun alussa rantautunut 
zenbuddhalaisuus on vaikuttanut Japanin kuvatai-
teeseen ja filosofiaan merkittävästi. Tämä suunta-
us on näkynyt kuvataiteessa niukkuuden ja vähäe-
leisyyden tavoitteluna ja karsittuna sommitteluna 
sekä luonto- ja maisema-aiheiden suosimisena.

Vain muutama kortti Hanafuda-pakassa poikkeaa 
kasvi-ja eläinaiheista, mutta nekin viittaavat selke-
ästi zeniläisen maisemakuvauksen perinteeseen, 
jossa tiettyjä elementtejä on usein sijoitettu luon-
non keskelle: toukokuussa silta, syyskuussa sake-
kuppi, marraskuussa joen varrella käyskentelevä 
ihmishahmo. (Tuovinen 1994, 189-194 ja 232)

Viereinen sivu: japanilaisia simpukankuorikortteja.

oikealla: maaliskuun, syyskuun ja marraskuun 
Hanafuda-kortteja.
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Hanafuda Ja suomen luonto

Hanafudaa ei vielä tunneta Suomessa eikä tietääk-
seni juuri muuallakaan Euroopassa. Itse tutustuin 
siihen alustavasti, kun osallistuin Tarja Niemisen 
House of Cards-työpajaan Antwerpenissä ke-
väällä 2010. Tehtävänä oli suunnitella vapaamuo-
toinen korttipeli teemasta perhe. Suunnittelu-
parini oli pelannut korealaisella internetsivustolla 
Godori-nimistä korttipeliä. Korealainen nimitys 
Hanafuda-korteille on Hwa-tu ja yleisintä peli-
muotoa kutsutaan nimellä Go-Stop tai Godori.

Peli oli minulle vieras, mutta kahteentoista nel-
jän samankaltaisen kortin ryhmään jakautunut 
korttipeli tuntui sopivan hyvin perheteemaan. 
Kehitin työpajan aikana konseptin pelistä, jos-
sa esiintyi 12 perhettä eri puolilta maailmaa. 
Kortteja yhdisteltiin kansalaisuuden perusteella 
ja niiden pistearvot määräytyivät suunnilleen 
sen mukaan, oliko kortissa vanhempi, lapsi vai 
isovanhemmat.

Vasta myöhemmin, kun aloin jo suunnitella opin-
näytetyötäni, tutustuin syvemmin perinteisiin 
japanilaisiin Hanafuda-kortteihin. Luontoaiheet 
sopivat hyvin kuvitustyyliini, joten päätin tehdä 
tällä kertaa oman versioni Hanafudasta, jossa säi-
lytän vuodenkierron korttien kantavana teemana 
sekä kasvit ja eläimet aihepiirinä. 

Aiheiksi omaan korttipeliini valitsin Suomen 
kasviston ja eläimistön. Kuten Japanissa, Suo-
messakin on neljä selkeästi erottuvaa vuodenai-
kaa. Meillä ei ole kirsikankukkajuhlan kaltaisia 
vuodenajan vaihtumiseen liittyviä kollektiivisia 
tapahtumia, eikä luonnon vuodenkierto lii-
ty meillä niin vahvasti arkeen kuin Japanissa. 
(Eväsoja 2008, 29) Suomalaisessa kulttuurissa 
vuotta rytmittävät ennemmin juhlat, kuten joulu, 
pääsiäinen ja juhannus. 

Luonnon tapahtumilla on kuitenkin yhtä lailla 
merkitystä suomalaisille. Ilahdumme kevään 
ensimmäisistä kukista ja muuttolinnuista, 
nautimme kesän kukoistuksesta, ihastelem-
me loistavaa ruskaa syksyllä ja olemme aina 
yhtä yllättyneitä ensilumen sataessa. Metsä ja 
järvimaisema ovat erottamattomasti osa kult-
tuuriamme – niiden ympärille rakentuu rikas 
suomalainen mytologia.

Kukkien symboliikkaa ei tunneta Suomessa sa-
malla tavalla kuin Japanissa, eivätkä täällä kukat 
kuki talvella. Siksi kortit, joissa esiintyy suoma-
laisen luonnon vuodenkierto, eivät voineet olla 
varsinaisesti kukkakortit. Oikeastaan alkuperäi-
sissäkin korteissa on kukkateemasta poikkeavia 
aiheita kuten mänty ja vaahtera. Halusin valita 

Työn eteneminen: valintoja ja päätöksiä

omat kasviaiheeni sen mukaan, mitkä 
kasvit mihinkin vuodenaikaan ilmentä-
vät suomalaista maisemaa tai kertovat 
jotain suomalaisuudesta.

Hanafudasta on olemassa joitakin mo-
dernisoituja versioita ja teemaversioita. 
Todellista määrää ei ole ollut mahdol-
lista selvittää, mutta internetin haku-
tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että 
varsinkin Koreassa on tehty erilaisia 
uudistettuja kukkakortteja myyntiin. 
Japanista puolestaan on peräisin itsensä 
Nintendon valmistamat teemakor-
tit, joissa perinteisten kasviaiheiden 
keskellä seikkailevat yhtiön Super 
Mario-videopelin hahmot. Kaikissa 
löytämissäni versioissa on säilytetty 
alkuperäisen Hanafudan kasviaiheet, 
joten oma projektini on siinä suhteessa 
harvinainen.

Omaa konseptiani voi myös kutsua 
teemapeliksi. Suomalainen luonto ei 
aiheena liity pelin sääntöihin, joten se 
on teema. Kuvituksista välittyy pelin 
kannalta oleellisen informaation lisäksi 
myös muuta informaatiota: mitkä kas-
vi- ja eläinlajit ovat Suomessa yleisiä tai 
miltä Suomen luonto näyttää eri vuo-
denaikoina. Teema voidaan erottaa pe-
lin toiminnallisista elementeistä, mutta 
Järvisen mukaan teemaa on käsiteltävä 
vertauskuvallisena osana peliä. Teema-
elementti on näkökulma, joka auttaa 
pelaajaa ymmärtämään pelin rakenteen 
ja säännöt. (Järvinen 2008, 39) Tämä 
voi toimia myös päinvastoin: pelaami-
nen voi auttaa pelaajaa sisäistämään 
teemaan liittyvää tietoa.
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Peli on hyvin tehokas tiedotus- ja opetusväli-
ne. Pelin säännöt voivat imitoida jotakin ole-
massaolevaa järjestelmää ja näin selkiyttää sen 
toimintaa pelaajalle, peli voi sisältää säännöistä 
riippumatonta informaatiota, joka omaksutaan 
toistuvien pelikertojen myötä, tai peli voi perus-
tua informatiivisten elementtien tunnistamiselle 
ja yhdistelemiselle. 

Ennustaminen ja valistaminen ovat perinteises-
ti pelikorttien sekundaareja käyttötarkoituksia. 
Kortteja on käytetty opettamaan esimerkiksi 
kieliä, matematiikkaa tai maantiedettä. Japanissa 
tunnetaan useita versioita opetustarkoitukseen 
käytetyistä pelikorteista. (Hoffmann 1972, 10)

Siinä missä japanilaiset runokortit opettavat tun-
nistamaan runoja ja Trivial Pursuit-lautapeli kar-
tuttaa pelaajan yleistietoa, oma korttipelini välittää 
tietoa vuodenkierrosta Suomen luonnossa. Tämän 
informaation kohderyhmää olisivat Suomessa 
vierailevat tai Suomesta kiinnostuneet ulkomaalai-
set – erityisen otollisesti japanilaiset ja korealaiset, 
jotka kenties tuntevat Hanafudan ennestään.

Korttieni tarkoituksena ei kuitenkaan ole valistaa 
tai toimia opetusvälineenä. Kuvitukset koris-
teellisuudestaan huolimatta ovat pelin kulkuun 
vaikuttavia tekijöitä, jotka määräävät kortin mer-
kityksen ja arvon. Vastaavasti toimivat numerot 
ja maasymbolit (padat, hertat, ristit ja ruudut) 
länsimaisissa pelikorteissa.

Kuvitusten tavoitteena on myös houkutella mah-
dollisia ostajia. Käytännössä ostomotivaationa 
ei tule olemaan halu oppia aiheesta, vaan pelin 
kiinnostavuus perustuu ensisijaisesti sen elämyk-
sellisyyteen. Luontoaiheisten kuvitusten miellyt-
tävyys on osa Hanafudan viehätystä, ja pyrin itse 
ratkaisuillani siihen, että korttien ulkonäkö sekä 

edesauttaa ostopäätöstä että tuo esteettistä lisä-
arvoa pelikokemukseen.

Korttipelin on tarkoitus toimia matkamuisto-
tuotteena, mutta mahdollisista kohderyhmistä ei 
pidä sulkea pois myöskään suomalaisia pelaajia. 
Heille kuva-aiheet ovat kotoisia, kun taas pelin 
japanilaiset vaikutteet tuovat siihen eksotiikkaa ja 
uutuuden tuntua. Japanilaisen korttipelin ja suo-
malaisen teeman yhdistäminen tuntui toimivalta 
idealta osittain siksi, että maillamme on erityis-
laatuinen suhde. Monet japanilaiset vaikuttavat 
olevan kiinnostuneita suomalaisesta kulttuuris-
ta, ja Suomessa on ihmisryhmiä, joille Japani on 
harrastus tai suorastaan elämäntapa. Tästä kertoo 
sekin, että maassamme on jopa kolme Suomi-
Japani-ystävyysseuraa.

Tuotteella on siis monta mahdollista kohderyh-
mää. Niistä ehkä tärkeimpiä ovat kaukoaasialaiset 
Hanafudan tuntijat, joille kiinnostava ja uusi ele-
mentti on korttien suomalainen teema, sekä suo-
malaiset, jotka harrastavat kortti- ja lautapelejä 
tai joita japanilaiset viittaukset vetävät puoleensa.

Erikieliset, eri kulttuureista tulevat ja eri asiois-
ta kiinnostuneet kohderyhmät tekevät tuotteis-
tamisen monimutkaiseksi. Nimen keksiminen 
korttipelille oli haasteellista: nimen täytyisi viestiä 
pelin sisällöstä sekä olla käyttökelpoinen, iskevä 
ja kaikille kieliryhmille helposti lausuttava. Halu-
sin nimen myös olevan suomenkielinen. Käytän-
nöllisin ratkaisu oli valita lyhyt nimi, joka jollain 
tavalla viittaa pelin teemoihin, ja liittää siihen 
alaotsikko, joka kertoo tarkemmin pelin sisällöstä 
ja jonka voisi tarvittaessa kääntää eri kielille. Ni-
meksi tuli lopulta Valo ja alaotsikoksi englannin-
kieliseen prototyyppiin “A Card Game of Finnish 
Nature Based on Japanese Hanafuda”.

Itse pelin suunnittelussa piti myös ottaa huomi-
oon molemmat pääkohderyhmät. Aikaisemmin 
Hanafudaa pelanneiden käyttäjien kannalta ra-
kenne ja säännöt oli säilytettävä samoina, mutta 
pelistä oli tehtävä toimiva ja johdonmukainen 
myös niille, jotka eivät tunne Hanafudaa lainkaan.

VanHa korttipeli Ja uusi teema

Hanafudan perusidea on helposti sovellettavissa 
eri teemoihin. Korttipakassa on 12 neljän kortin 
maata, ja kortteja kerätään pelin aikana yhdistele-
mällä niitä saman maan korttien kanssa. Pisteitä 
saa yksittäisistä korteista sekä tietyistä yhdistel-
mistä. 20 Pisteen kortteja on 5, 10 pisteen kortteja 
9, 5 pisteen kortteja 10 ja 1 pisteen kortteja 24.

On huomioitava, että Hanafuda-korteilla pela-
taan useita erilaisia pelejä. Varsinkin pisteyhdis-
telmät ja niistä saatavien pisteiden määrä vaihte-
levat eri variaatioissa. Käytän tässä esimerkkinä 
ja oman korttipelini sääntöjen pohjana Matching 
Flowers-pelin sääntöjä ja pistejärjestelmää, koska 
ne ovat yksinkertaisimmat. 

Hanafudassa on perinteisesti neljä kirkasta (eng-
lanninkielisissä lähteissä bright) korttia. Niiden 
arvo on yksittäin 20 pistettä ja kaikki neljä kerää-
mällä saa 60 lisäpistettä. Pakassa on myös yksi 
20 pisteen kortti, joka on joissakin pelimuun-
noksissa vain yhden pisteen arvoinen. Tämä 
ylimääräinen kortti, jossa esiintyy paju, runoilija 
ja sammakko, ei tuo lisäpisteitä yhdessä kolmen 
muun 20 pisteen kortin kanssa – mutta jos on-
nistuu keräämään kaikki viisi, saa 100 lisäpistettä. 
(Hanafuda: The Flower Card Game 1970, 19-34)

Olen oman pelini kontekstissa alkanut kutsua 
näitä arvokkaimpia kortteja valokorteiksi, joka 

on yhtä lailla suora käännös niiden alkuperäises-
tä nimityksestä. Hanafudan valokorttien aiheita 
ovat kurki ja aurinko, verho ja kirsikankukat, 
täysikuu sekä feeniks-lintu. Mitään pistearvoa 
ilmentävää merkkiä ei japanilaisissa korteissa ole, 
joten pelaajan täytyy oppia muistamaan, mit-
kä korteista ovat 20 pisteen arvoisia. Itse päätin 
selkeyden vuoksi erottaa oman versioni valokortit 
symbolilla.

Ensimmäisessä tapaamisessa ohjaajani Tarja 
Niemisen kanssa korostui ajatus, että vuoden-
aikojen vaihtelu Suomen luonnossa on pelini 
keskeinen teema. Kaikkien elementtien pitäisi 
tukea sitä. Tästä syystä valitsin neljän valokor-
tin teemaksi valon määrän vaihtelun kevät- ja 
syyspäiväntakauksen sekä kesä- ja talvipäivän-
seisauksen muodossa. 

Vuodenaikojen vaihtelu perustuu maapallon 
akselin kallistuskulmalle. Talvella pohjoinen 
pallonpuolisko on kääntynyt poispäin auringosta, 
kesällä puolestaan aurinkoa kohti, mistä johtuu 
Pohjois-Suomen kaamos keskitalvella ja yötön yö 
keskikesällä. Kevät- ja syyspäiväntasauksen ai-
kaan yö ja päivä ovat yhtä pitkät. (Tähtiakatemia: 
Vuodenajat 2011)

Symbolit, joilla päätin erottaa nämä neljä kort-
tia muista, esittävät maapalloa. Kesäkuussa se 
on täysin valoisa, joulukuussa täysin pimeä, ja 
maaliskuussa sekä syyskuussa puoliksi valoisa 
maapallon akselin kallistuskulman mukaisesti. 

Viidennessä 20 pisteen kortissa esiintyy pohjan-
tähti. Suomalaisessa kulttuurissa on usein viitattu 
pohjantähteen ja sen alla elämiseen jonkinlaisena 
pohjoisen sijaintimme symbolina. Lisäksi sillä 
on selvä yhteys muiden valokorttien teemaan: 
pojantähti sijaitsee hyvin lähellä pohjoista tai-
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vaannapaa eli pistettä, jonka ympäri muut tähdet 
näyttävät kiertävän maapallon pyörimisliikkeen 
johdosta. Pohjantähden toinen nimitys onkin 
pohjannaula, koska se näyttää kiinnittyneen pai-
kalleen taivaankannella. (Wikipedia 2011)

Täysi valosarja eli kaikki 5 korttia on pelissä ar-
vokkain pisteyhdistelmä, samoin kuin lähes kai-
kissa japanilaisilla korteilla pelattavissa peleissä. 
Siitä saa 100 lisäpistettä. Neljän valokortin sarja, 
eli kaikki paitsi pohjantähti, tuo 60 lisäpistettä.

Hanafudassa on 10 pisteen kortteja yhteensä 9, ja 
useimmissa niistä on eläin. Poikkeuksia ovat silta 
toukokuussa ja sake-kuppi syyskuussa. Nämä ai-
heet ovat ymmärrettäviä zeniläisen ja symbolisen 
maisemamaalausperinteen kontekstissa, johon 
myös Hanafuda-korttien eläinaiheet viittaavat. 
Suomalaisten korttien teemaan mitkään vastaavat 
aiheet eivät kuitenkaan sopineet, eivätkä ne olisi 
tukeneet korttien pääsisältöä. Varsinkin japani-
laiseen Hanafudaan perehtymättömien pelaajien 
kannalta vaikutti selkeimmältä, että jokaisessa 10 
pisteen kortissa on jokin eläin. Myös kolmessa 
viidestä valokortissa esiintyy eläin, joten jokaisel-
la 12 kuukaudella on oma eläinlajinsa.

Monessa Hanafuda-pelissä saa lisäpisteitä kerää-
mällä eläinkorteista peuran, villisian ja perhoset. 
Omassa pelissäni 10 pisteen korteissa on kaksi 
yhdistelmää, joista molemmista saa 30 lisäpistet-
tä: metsän eläimet eli karhu, jänis ja hirvi, sekä 
linnut eli metso, joutsenet ja talitiainen.

Yksi pelikonseptin ja teeman yhteensovittami-
sen haasteista liittyi 5 pisteen kortteihin, joita on 
yhteensä 10. Japanilaisissa kukkakorteissa niitä 
koristaa tanzaku, kapea paperiliuska, joille Japa-
nissa perinteisesti kirjoitetaan runoja. Tanzakuja 
on sinisiä ja punaisia, ja osassa on kirjoitusta. 

Lisäpisteitä saa yleensä keräämällä 7 tanzaku-
korttia, sekä keräämällä kaikki kolme kirjoitusta 
sisältävää tai kaikki kolme sinistä tanzakua.

Japanilaisten korttien aihepiirissä myös tanza-
kut ovat luonteva elementti. Ne tuovat mieleen 
runokorttien perinteen, joka on vaikuttanut myös 
Hanafuda-pelin syntyyn ja tuonut siihen ele-
menttejä japanilaisista yhdistelypeleistä. Niihin 
liittyy myös yksi vuoden tärkeistä kollektiivisista 
tapahtumista, samoin kuin esimerkiksi maalis-
kuun kortit viittaavat kirsikankukkajuhlaan: Ja-
panissa vietetään elokuussa Tanabata-festivaalia, 
jolloin värikkäille tanzaku-liuskoille kirjoitetaan 
runomuodossa toivomuksia ja ne sidotaan bam-
bunoksille. (Wikipedia 2011)

Suomalaisesta kulttuurista oli vaikea löytää vas-
taavaa elementtiä, joka sopisi kortteihin. Koska 
tanzakut ovat muodoltaan kapeita ja nauhamai-
sia, kokeilin korvata ne punotuilla pirtanauhoilla. 
Nauhat tuntuivat kuitenkin saamani palautteen 
mukaan irrallisilta muihin aiheisiin nähden. Kä-
sityöperinteellä ei ole mitään tekemistä luonnon 
ja vuodenaikojen vaihtelun kanssa.

Jouduin siis uudelleenarvioimaan konseptini 
ja hakemaan uutta, teemaan paremmin sopi-
vaa aihetta 5 pisteen kortteihin. Päädyin lopulta 
kullekin vuodenajalle tyypillisiin sääilmiöihin. 
Korteissa on kuvattuna tuuli, ukkosmyrsky, sade 
tai kuura kapean nauhamaisen elementin sisällä, 
joka sijoittuu kortin oikeaan yläkulmaan. Hana-
fudan rakenteen mukaisesti kaksi maata, tässä 
pelissä kesäkuu ja henäkuu, jäävät ilman sääkort-
tia. Jos pelaaja onnistuu keräämään kolme tuuli-
korttia (kevät) tai kolme kuurakorttia (talvi), hän 
saa 40 lisäpistettä. Kolmesta syksyn sadekortista 
saa 20 lisäpistettä. Elokuun ukkosmyrsky ei ole 
osa näitä yhdistelmiä.

alkuperäiset nauhat sekä niiden tilalle tulleet sääelementit.



pistearvot omissa korteissani ja alkuperäisissä Hanafuda-korteissa.
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12 kasVia Ja 12 eläintä 

Hanafudan kasviaiheet noudattavat suurin piir-
tein vuodenkiertoa, ja useimmat kasvit on valittu 
kukinta-aikansa tai muutoin ajankohtaisuutensa 
perusteella. Jotkut aiheet kuitenkin poikkeavat 
tästä hieman, kuten marraskuuhun sijoitettu 
paju, joka oikeastaan kukoistaisi toukokuussa. 
Useat kasviaiheet viittaavat enemmän puutarhaan 
ja kukkasymboliikkaan kuin villiin luontoon.

Japanilaisissa korteissa esiintyy monta eri lintu-
lajia sekä perhoset, villisika ja peura. Eläinaiheet 
ovat sekä luonnossa että Japanin kuvataiteessa ja 
runoudessa esiintyviä lajeja, joilla on enemmän 
tai vähemmän symbolista merkitystä.

Itse halusin valita kasviaiheiksi Suomessa esiinty-
viä luonnonvaraisia kasveja, joilla olisi vahva yh-
teys edustamaansa kuukauteen ja vuodenkierron 
tapahtumiin. Kaikkia kasveja ei tietenkään voinut 
valita kukinta-aikansa perusteella, koska kukinta 

kestää Suomen luonnossa suunnilleen huhtikuus-
ta syyskuuhun. Talvikuukausina on vaikea määrit-
tää, mikä kasvi on milloinkin ajankohtainen, mut-
ta esimerkiksi ikivihreät kasvit sopivat talveen.

Eläinaiheissa tavoitteena oli jonkinlainen otos 
Suomen eläimistöstä. Kattavaa siitä ei näissä 
puitteissa saanut, mutta pyrin ottamaan mukaan 
melko monipuolisesti erilaisia eläimiä. Tähtäsin 
myös siihen, että jokaisella eläimellä olisi jokin 
asema suomalaisessa tarustossa tai kansanperin-
teessä. Suomen kansalliseepos Kalevala sisältää 
runsaasti mainintoja eri eläinlajeista. En käyt-
tänyt Kalevalaa ensisijaisena valintaperusteena, 
mutta rooli eepoksessa kertoo kyllä eläimen kuu-
luvan erottamattomasti Suomen luontoon.

En edellyttänyt aiheiltani sitä, että laji olisi yleinen 
koko maassa tai että sen esiintyminen keskittyisi 
nimenomaan Suomen alueelle. Aiheiden valinnas-

sa oli tärkeää, että ne mielletään osaksi suomalaista 
luontoa. Nämä mielikuvat ovat toki yksilöllisiä 
mutta suurelta osin myös yleisiä, ja valintoihini 
ovat vaikuttaneet keskustelut eri ihmisten kanssa.

tammikuu:  tammi, oraVa Ja poHJantäHti

Tammikuu on ainoa kuukausi, jonka nimessä 
esiintyy kasvilaji. Tammi onkin monessa eu-
rooppalaisessa kulttuurissa ikiaikaisena pidetty, 
lujuutensa takia arvostettu puu, joka esiintyy suo-
malaisessakin tarustossa. Tammi ei ole Suomessa 
yleinen puulaji, mutta sitä tavataan luonnonva-
raisena Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoseu-
duilla. Tammi-sana on merkinnyt myös napaa tai 
keskipuuta. Tästä merkityksestä juontuu talven 
keskimmäisen kuun nimitys. (Heikkinen 2009, 
14) Keskitalvella tammi on lehdetön, mutta kuva-
sin sen oksilla muutamia syksyn jäljiltä kuivunei-
ta lehtiä ja tammenterhoja tunnistamisen helpot-
tamiseksi. Sinänsä paljas oksisto voi mielestäni 
olla yhtä kaunis kuin täydessä lehdessä oleva puu.

Oravasta on useita mainintoja Kalevalassa ja sa-
nanparsissa joko sympaattisen vikkelänä metsän 
asukkina tai saaliseläimenä. Erityisen tunnettu 
on kansalliskirjailija Aleksis Kiven runo suloisesti 
sammalvuoteella nukkuvasta “oravaisesta”. Orava 
oli Suomessa keskiajalla arvokas turkiseläin, jonka 
nahkaa käytettiin maksuvälineenä. Kannat kär-
sivät metsästyksestä, mutta nykyisin ne ovat taas 
erittäin elinvoimaiset. (Heikkinen 2009, 113-114)

Tammenterhot ovat oravalle tärkeä ravinnon-
lähde, ja syksyisin se hautaa niitä maahan talven 
varalle. Oravia näkee paljon niin metsissä kuin 
kaupunkipuutarhoissakin. Kesäisin oravan turkki 
on punaruskea, talvisin se saa harmaita sävyjä. 
Orava esiintyy tammikuun valokortissa, jonka 
symbolina on pohjantähti. Tammenoksien taus-

talla on kuvattuna tähtitaivas kirkkaana talviyönä.

Helmikuu:  mänty Ja metso

Vaikka helmikuussa voi joskus havaita jo ensim-
mäisiä kevään merkkejä, se on kuitenkin yleensä 
vielä kylmä ja talvinen kuukausi. Valitsin siksi 
helmikuun kasviksi ikivihreän männyn, joka on 
suomalaisen havumetsän tavallisin puu. Metsän 
vahvaa asemaa Suomen luonnossa ja kulttuurissa 
on mahdotonta tiivistää yhteen lauseeseen, mutta 
metsäpinta-alaa on maassamme erityisen paljon. 
Metsät ovat aina olleet sekä symbolien ja myytti-
en että ravinnon ja muiden hyödykkeiden tärkeä 
lähde. Myös mäntyä on käytetty monella tapaa 
hyödyksi, vaikeina aikoina jopa ravinnoksi, ja sille 
on useita vaihtoehtoisia nimityksiä kuten honka 
ja petäjä. Mänty on ollut suomalaisissa kansan-
uskomuksissa erityisen merkittävä puu, mutta 
sillä on symbolisia merkityksiä myös esimerkiksi 
Itä-Aasiassa. Ei ihme, että suomalaisen männyn 
sukulainen esiintyy Hanafudassa tammikuun kor-
teissa – myös Japanissa mäntyä pidetään ikivih-
reytensä ja kestävyytensä ansiosta jatkuvuuden ja 
sitkeyden perikuvana. (Heikkinen 2009, 14)

Metson nimi juontuu sanasta metsä, ja metso 
pesii varsinkin luonnontilaisissa mäntymetsissä. 
Se on ollut muinaisista ajoista lähtien arvostettu 
riistalintu. Komea ja kookas, jopa viiden kilon 
painoinen ukkometso kuvataan valokuvissa ja 
maalauksissa yleensä soidinasennossa: pyrstö levi-
tettynä ja kaula ojossa. Vaikka metso soitimella on 
kuin kotimainen vastine riikinkukolle, esityksessä 
on kuitenkin jotain uhkaavaa. Soidinkiihkoinen 
ukkometso voikin käydä ihmisen kimppuun. Ku-
vasin metson mieluummin istumassa rauhallisesti 
puun oksalla. (Heikkinen 2009, 87-88)
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maaliskuu: paJu, Joutsen Ja keVät päiVäntasaus

Maaliskuun kasviaiheeksi piti valita jokin kevään 
ensimmäisistä merkeistä. Pajupensaisiin ilmestyy 
heti lumien sulaessa kukintosilmuja, joita sano-
taan pehmeän karvaisuutensa takia pajunkissoik-
si. Ne liittyvät myös kevään juhlintaan ja kansan-
perinteeseen Suomessa, vaikka eivät itse olekaan 
samanlainen kansanjuhlan aihe kuin kirsikan-
kukat Japanissa. Pajun kukkivia oksia käytetään 
virpomisoksina, joita lapset koristelevat ja käyvät 
palmusunnuntaina pääsiäisnoidiksi tai muuhun 
pääsiäisasuun pukeutuneena jakamassa naapu-
reilleen palkkaa eli makeisia vastaan. Tämä tapa 
on sekoitus länsisuomalaista pakanallista noita- 
ja trulliperinnettä ja itäsuomalaista kristillistä vir-
pomisperinnettä. Virpominen tarkoittaa toimi-
tusta, johon kuuluu oksan heiluttaminen ja onnea 
tulevalle vuodelle toivottavan lorun lausuminen. 
(Karjalan liitto ry: Pääsiäinen 2011) 

Kevätpäiväntasausta edustavassa valokortissa on 
virpomisperinteeseen viitaten kuvattu värikkäästi 
koristeltu pajunoksa.

Joutsen on kevään ensimmäisiä Suomeen palaa-
via muuttolintuja, jonka muuttoon on liittynyt 
erilaisia vanhan kansan uskomuksia ja sananpar-
sia. Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Sille 
on annettu suorastaan myyttisiä ominaisuuksia, 
joista monet liittyvät kuolemaan. Kalevalassa ja 
vanhoissa uskomuksissa se on Tuonelan joutsen, 
sielujen kuljettaja tai kuoleman sanansaattaja. 
Joutsenta on jo muinaisista ajoista pidetty hyvänä 
saalislintuna, mutta kristinuskon myötä se sai 
pyhän linnun aseman, eikä sitä saanut tappaa. 
(Heikkinen 2009, 99-103) Pyrin joutsenkortissa 
myös luomaan visuaalisen yhtymäkohdan japa-
nilaiseen korttiin, joka kuuluu elokuuhun ja jossa 
on kolme lentävää, pitkäkaulaista hanhea.

HuHtikuu:  siniVuokko Ja karHu

Sinivuokko on kevään ensimmäisiä kukkijoita 
lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä. Sen kukin-
ta kestää tavallisesti huhtikuusta toukokuuhun. 
Sinivuokko on Hämeen maakuntakukka. (Luon-
toportti 2011)

Karhu on Suomen kansalliseläin ja suomalaisessa 
mytologiassa ylivoimaisesti merkityksellisin eläin. 
Muinaissuomalaisessa kulttuurissa karhu oli suu-
resti pelätty ja kunnioittettu pyhä olento, jolle on 
kielessämme suuri määrä kiertoilmaisuja. Karhu-
jen kantaäiti oli myyttinen metsän valtiatar, jolle 
esitettiin pyyntöjä, ettei karhu kävisi lehmikarjan 
kimppuun. Kaadetun karhun pääkallo ripustet-
tiin juhlallisesti honkaan, jotta se olisi turvassa 
koirilta eikä tuhoutuisi. Kallon katse myös suun-
nattiin aina itään, jotta karhun sielu osaa vaeltaa 
oikeaan suuntaan kohti tuonpuoleista. (Haavio 
1967, 23, 31 ja 35) Kalevalassa ja muussa kan-
sanperinteessä karhu esiintyy usein pelottavana 
ja uhkaavana petona, jonka voi manata viholli-
sen karjan kimppuun. Karhun kaataminen oli 
sankarillinen teko. Karhun eri ruumiinosillakin 
on katsottu olevan erityisiä voimia, ja niitä on 
käytetty monenlaisessa lääkinnässä. (Heikkinen 
2009, 148-149)

Puolet vuodesta karhu nukkuu talviunta pesäs-
sään. Se herää maalis-huhtikuussa nälkään tai pe-
sää peittävän lumen sulamiseen. (Wikipedia 2011)

toukokuu:  kielo Ja Jänis

Kielo kukkii touko-kesäkuussa metsissä ja leh-
doissa. Se on suosittu kukka kimpuissa ja malja-
koissa ulkonäkönsä ja voimakkaan, miellyttävän 
tuoksunsa ansiosta. Kielon nimi tulee sen kielen-
muotoisesta lehdestä, ja sillä on ollut muitakin 
samaan ominaisuuteen viittaavia kansanomaisia 
nimityksiä kuten lehmänkieli. Kielo on Suomen 
kansalliskukka. (Luontoportti 2011)

Jänis on ollut Suomessa tärkeä riistaeläin ja hyvä 
ravinnonlähde yleisyytensä ja lisääntymistehok-
kuutensa ansiosta. Samasta syystä se liittyy myös 
kevääseen hedelmällisyyden ja uuden elämän 
vertauskuvana – jänisaiheet ovat ennenkin olleet 
tavallisia pääsiäiskoristelussa. Kalevalassa jänis 
esiintyy nopeana viestintuojana. Jäniksestä on 
useita uskomuksia ja sananparsia, ja sen liikkeistä 
on ennustettu niin säätä kuin onnettomuutta tai 
kuolemaakin. Keväällä jäniksen turkki vaihtuu 
valkoisesta talviasusta kesäiseen harmaanruske-
aan. (Heikkinen 2009, 117-118)

kesäkuu:  metsäkurJenpolVi, perHoset Ja kesä-

päiVäntasaus

Metsäkurjenpolvea kutsutaan myös juhannusku-
kaksi etenkin pohjoisemmassa Suomessa, jossa se 
kukkii juhannuksen aikaan. Etelämmässä kukinta 
alkaa jo aikaisemmin kesäkuussa. Metsäkurjen-
polvi kasvaa melko yleisenä metsissä, lehdoissa ja 
niityillä. Sen kaunis kukinta saa ihailua osakseen. 
Kurkiaiheinen nimi, josta on useita kansankie-
lisiä variaatioita, juontuu kasvin kurjennokkaa 
muistuttavista hedelmistä. Metsäkurjenpolvi 
on joidenkin perhosten toukkien ravintokasvi. 
(Luontoportti 2011)

Kesäisillä kukkakedoilla pörrää monenlaisia 
hyönteisiä, joista esimerkiksi mehiläinen on kan-
sanperinteessä tärkeä ja Kalevalassakin esiintyvä 
eläin. (Heikkinen 2009, 47) Valitsin siitä huoli-
matta kesäkuun eläinkorttiin kaksi perhosta: sit-
ruunaperhosen ja sinisiiven. Perhoset kuten me-
hiläisetkin ovat tuttuja kukkaniityiltä. Näyttävillä 
siivillään ne korostavat kesän suloista kukoistus-
ta, ja samalla kuitenkin muistuttavat hauraudel-
laan ja lyhytikäisyydellään sen hetkellisyydestä. 
Suomen kesä on valitettavan lyhyt.

Toinen syy tähän aihevalintaan oli se, että myös 
Hanafudassa kesäkuun eläin on perhonen. Halu-
sin säilyttää yhden yhteisen eläinaiheen viittauk-
sena korttieni esikuvaan.

Kesäpäiväntasauksen valokortissa on kukkakimp-
pu, joka viittaa suomalaiseen juhannusperintee-
seen. Juhannusta juhlitaan keskikesällä päivän 
ollessa pisimmillään. Keskikesän juhlaa on vie-
tetty esikristillisistä ajoista lähtien, ja juhannuk-
seen liittyy edelleen ikivanhoja perinteitä: kokon 
polttamisen on aikanaan ajateltu karkottavan 
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juhannusyönä liikkuvia aaveita ja pahoja henkiä, 
ja runsaan viinanjuonnin tuottavan hyvää sato-
onnea. Valoisa yö on ollut otollinen myös erilai-
sille taioille. Niitä tekivät erityisesti nuoret naiset 
ja useat niistä liittyivät naimaonneen, kuten 
kukkakimpun laittaminen tyynyn alle tai niityllä 
alastomana kieriskely. (Wikipedia 2011)

Heinäkuu: lumme Ja Hauki

Järvet ja vesistöt ovat yhtä oleellinen osa suoma-
laista maisemaa kuin metsätkin, ja niitä on maas-
samme hyvin runsaasti. Järvet, niiden rannoilla 
sijaitsevat kesämökit ja rantasaunat, uiminen, ve-
neily ja kalastus kuuluvat erottamattomasti Suo-
men kesään. Siksi lumme tuntui sopivan hyvin 
heinäkuuhun. Se on kaunis vesikasvi, joka kasvaa 
järvissä, lammissa ja joissa. Lumme on myös 
Etelä-Savon maakuntakukka. (Luontoportti 2011)

Vesistöaihe antoi mahdollisuuden valita myös jo-
kin vedessä asustava eläin. Hauki viihtyy järvien 
matalissa rantavesissä aivan kuten lummekin. Se 
on Suomessa hyvin yleinen petokala, ja kansan-
perinteessä tärkeä eläin. Kalevalan sankarihahmo 
Väinämöinen teki kuuluisan kanteleensa mahta-

Heinäkuun kuvituksen esikuvina toimivat japani-
laisessa taiteessa tyypilliset karppiaiheiset kuvat.

van hauen leukaluusta. Tämän myyttisen jätti-
kalan pyydystäminen oli kovan taiston takana, 
mikä kertoo siitä, että muinaissuomalaisille hauki 
oli voiman ja viekkauden symboli. Saaliskalana 
haukea ei ole pidetty aivan lohen tai siian veroi-
sena, mutta sitä on silti pyydetty paljon varsinkin 
länsirannikolla. (Heikkinen 2009, 38-39)

elokuu: lakka Ja sammakko

Suoalueilla kasvavaa lakkaa kutsutaan myös 
hillaksi tai muuraimeksi. Lakan marja on herkul-
linen ja hyvin vitamiinipitoinen, kallisarvoinen 
luonnonvara. Sitä käytetään monipuolisesti erilai-
sissa jälkiruoissa ja esimerkiksi likööreissä.

Myös sammakko viihtyy soilla ja muissa kosteissa 
paikoissa. Kaukoidän kulttuureissa sammakkoon 
suhtaudutaan paljon positiivisemmin kuin Suo-
messa. Hanafudassa sille on annettu vain sivuroo-
li ihmishahmon rinnalla marraskuun runoilija-
kortissa, mutta sammakko on inspiroinut monia 
japanilaisia runoilijoita ja kuvataiteilijoita kautta 
aikojen. (Mannonen 2003, 1) Sen sijaan kristilli-
sessä perinteessä sillä on lähes vitsauksen asema. 
Sammakkoa ei ole Suomessa käytetty ravinnoksi 
eikä sen ole katsottu olevan sen enempää hyö-
dyllinen kuin viehättäväkään. Säitä tosin ovat 
jotkut ennustaneet sammakon kurnutuksesta tai 
liikkeistä. (Heikkinen 2009, 44-45) Sammakko on 
yksi henkilökohtaisista lempieläimistäni.  

syyskuu: mustikka, kuukkeli Ja syyspäiVäntasaus

Mustikka on koko maassa yleinen metsäkas-
vi, joka on kuitenkin vähentynyt viime vuosina 
tehometsätalouden myötä. (Luontoportti 2011) 
Se antaa marjasatoa loppukesästä ja alkusyksystä. 
Makea mustikka on arvokas raaka-aine monissa 
perinteisissä leivonnaisissa ja jälkiruoissa. Harval-

la suomalaisella ei ole mielipidettä siitä, kuuluuko 
mustikkapiirakka tehdä muro- vai pullataiki-
nasta. Mustikka sisältää myös useita terveellisiä 
ravintoaineita, kuten vitamiineja, flavonoideja ja 
antioksidantteja. (Wikipedia 2011) Ruska-aikaan 
mustikan lehdet saavat punertavan syysvärin.

Kuukkelille on ollut eri puolilla Suomea poikke-
uksellisen paljon erilaisia nimityksiä. Useimmat 
niistä ovat kuu-alkuisia, mutta linnun nimi ei kui-
tenkaan viittaa kuuhun vaan sen persoonalliseen 
tapaan liikkua, jota on kutsuttu kuukkailuksi. 
Kuukkelia on nimitetty myös metsänemännäksi 
tai –eukoksi todennäköisesti rääkyvän ääntelynsä 
vuoksi. Se on rohkea lähestymään ihmistä, mistä 
syystä sitä on usein pidetty metsämiehen ystä-
vänä. Kuukkeliin on liitetty erilaisia uskomuksia 
äärilaidasta toiseen.  Joillakin paikkakunnilla 
kuukkeli on ollut hyvän onnen lintu, toisaalla sillä 
on kuitenkin ollut kielteinen maine onnettomuu-
den tuojana tai kuoleman ennustajana. Kuukkelin 
on lapissa uskottu myös aiheuttavan revontulia. 
(Heikkinen 2009, 65-68 ja 7)

Kuvasin syyskuun maiseman iltahämäräisenä 
syysiltojen pimenemisen vertauskuvaksi. Valo-
kortissa, jossa on syyspäiväntasauksen symboli, 
esiintyy kuukkeli lennossa ja sen takana pilviver-
hon läpi loistava täysikuu.

lokakuu: koiVu Ja talitiainen

Koivulla on vahva asema pohjoiseen kesään liit-
tyvissä mielikuvissa. Valitsin koivun kuitenkin 
lokakuulle sen kauniin ruskavärityksen johdosta. 
Rauduskoivu, jonka oksankärjet riippuvat alas-
päin, on Suomen kansallispuu. Koivu liittyykin 
oleellisesti suomalaiseen kulttuuriin: sen oksista 
sidotaan sauhavihtoja ja halkoja käytetään läm-
mitykseen, sen puusta ja tuohesta on valmistettu 
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erilaisia esineitä, sen lehtiä ja mahlaa on käytetty 
lääkintään ja sen oksia on pidetty tärkeänä lasten-
kasvatusvälineenä. (Heikkinen 2009, 16-19)

Tiaiset, joista talitiainen on yleisin, ovat Suomes-
sa tunnettuja ja suosittuja pikkulintuja. Tiaisesta 
on kansantarinoina ja sananparsia, ja se esiintyy 
Kalevalassakin hieman kiusallisena hahmona. 
(Heikkinen 2009, 53-54) Tiaiset sinnittelevät 
Suomen ilmastossa koko vuoden. Eniten huo-
miota ne herättävät talvella vieraillessaan ah-
kerasti lintulaudoilla, tai helmi-maaliskuussa 
alkaessaan laulullaan muistuttaa kevään tulosta. 
Tiainen päätyi kuitenkin lokakuun eläinkorttiin. 
Se on osa kotoisaa pihapiiriä siinä missä koi-
vukin, ja lisäksi olen itse havainnut talitiaisten 
olevan erityisen aktiivisia lokakuun aikaan. Ne 
koputtelevat talojen seiniä ja tekevät remontissa 
paljaaksi jääneisiin levyihin pieniä koloja. Taliti-
aiset siirtyvätkin yleensä syksyn tullen metsistä 
ihmisasutuksen piiriin, koska eivät käytännössä 
selviä talvesta ilman ihmisen ruokintaa. (Tiede 
2011) Seiniin ja ikkunoihin koputus on tunnettu 
ilmiö, joka todennäköisesti liittyy ruoan etsintään 
– tai ehkä talitiainen yrittää viestiä ihmisille, että 
talviruokinnan voisi aloittaa.

marraskuu: puolukka Ja HirVi

Puolukka on myös tärkeä ihmisen ravinnok-
si käytetty marja, jonka hapan maku tarvitsee 
seurakseen sokeria. Leivonnaisten ja jälkiruokien 
lisäksi sitä on käytetty paljon myös perinteisten 
liharuokien kuten poronkäristyksen lisukkeena. 
Puolukka on hyvin yleinen metsissä kasvava var-
pu, jonka myöhäinen marjasato on usein runsas. 
Varvuissa voi nähdä marjoja vielä alkutalvestakin. 
Puolukka säilyttää lehtensä talven yli, joten ne 
eivät vaihda väriä syksyllä. (Luontoportti 2011)

Hirvi on Suomen kookkain eläin ja kautta aikojen 
arvokkain saaliseläin. Hirvenmetsästyksestä on 
tarinoita Kalevalassa, ja hirvi on jopa Kalevalan 
tunnuseläin. Muinaisina aikoina puhuttiin hirven 
hiihtämisestä: metsästäjillä oli käytössä todella 
kovaa kuntoa vaativa menetelmä, johon kuului 
hirven väsyttäminen hiihtämällä. Hirvi on välillä 
jouduttu rauhoittamaan, mutta nykyisin kan-
nat ovat voimissaan lähes koko maassa. Hirveä 
metsästetään edelleen loppusyksystä. Uroshir-
vi kasvattaa komeat sarvensa joka vuosi syksyn 
kiima-aikaa ja urosten välisiä taisteluita varten, 
talven tullen sarvet putoavat pois. (Heikkinen 
2009, 123-126)

Joulukuu: kanerVa, tulikettu Ja talVipäiVän-

seisaus

Kanerva on luonnossa yleinen, ikivihreä varpu, 
jota käytetään paljon myös koristekasvina. Myös 
kanervan kuivuneet kukat säilyttävät värinsä tal-
ven tullen. Kanerva on Kainuun maakuntakukka. 
(Luontoportti 2011)

Tulikettu on vastine Hanafudan feeniks-linnulle: 
molemmat ovat pelin ainoita myyttisiä eläimiä. 
Talvipäivänseisaus joulukuussa on vuoden pi-
meintä aikaa, mutta siihen liittyy myös joulun ja 
vuoden vaihtumisen tuomaa hohtoa. Korostaak-
seni juhlallista tunnelmaa – kuitenkaan viittaa-
matta kristilliseen jouluperinteeseen – kuvasin 
tummalla yötaivaalla revontulia. Auringosta tul-
leiden hiukkasten ja ilmakehän atomien yhteen-
törmäyksen aiheuttamia revontulia esiintyy lähel-
lä maapallon magneettisia napoja, ja Suomessa 
niitä näkyy etenkin pohjoisessa. Vanha kansa on 
uskonut revontulien liittyvän erilaisiin henkimaa-
ilman ilmiöihin. Niiden nimi juontuu kuitenkin 
tuliketusta. Uskottiin, että ketulla on punahäntäi-
siä ja palavasilmäisiä, yliluonnollisia sukulaisia, 
jotka aiheuttavat valoilmiön huiskimalla taivaan-
kantta suurella hännällään. (Heikkinen 2009, 7)
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Japanilaiset Ja suomalaiset 
esikuVat 

Japanilaisissa kukkakorteissa näkyy vaikutteita 
Japanin maalaustaiteesta ja zenbuddhalaisesta 
luontokuvauksesta. Itse halusin myös omia kort-
tejani varten perehtyä tähän kuvastoon, ja etsin 
käsiini japanilaista puupiirros- ja maalaustaidetta. 
Ne maisemia, kasveja tai eläimiä kuvaavat teok-
set, joita halusin käyttää esikuvinani, edustavat 
suurelta osin zeniläisiä ihanteita. Minimalistinen 
sommittelu ja spontaani kädenjälki ovat niille 
tyypillisiä, sekä pyrkimys tavoittaa aiheen luon-
nollinen olemus. Suuri osa näistä luontoaiheisista 
kuvista oli tussimaalauksia. Tussilla ja siveltimellä 
piirtäminen on minulle jo ennestään tuttua, joten 
päätin tehdä korttien kuvituksiin viivapiirrokset 
tällä tekniikalla. Halusin tavoitella samaa luon-
nollisuuden ja vaivattomuuden tuntua, johon 
perustuu japanilaisten tussimaalausten viehätys.
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Suomalaisuuteen liittyvän aihepiirini vuoksi hain 
esikuvia myös nimenomaan suomalaisista kuvit-
tajista. Heistä Tove Jansson kohosi helposti ylitse 
muiden graafisen mutta värikkään tyylinsä ansi-
osta. Janssonin muumihahmojen valtava suosio 
ei ole hiipunut vuosikymmenten myötä. Alkupe-
räisiä sarjakuvia ja romaaneja näkee edelleenkin 
kirjakaupoissa New Yorkia ja Tokiota myöten, ja 
suomalaiset lapset katsovat edelleen 20 vuotta van-
haa Muumilaakson tarinoita-animaatiosarjaa, joka 
toteutettiin suomalais-japanilaisena yhteistyönä. 
Nykyisin muumiaiheiset oheistuotteet ovat laaduk-
kaita, tyylitietoisille aikuisille suunnattuja hyötyesi-
neitä – varsinkin mukeja ja muita astioita myydään 

valtavia määriä. Tuotteet ovat myös matkamuis-
totuotteita, joita myydään turisteille suunnatuissa 
liikkeissä ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Janssonin kuvituksissa on ainutlaatuinen, herkkä 
tunnelma. Usein niissä on myös luonto vahvasti 
läsnä runsaiden kasviaiheiden myötä. En voinut 
varsinaisesti jäljitellä Janssonin tyyliä, vaikka hä-
nen kuvittaminaan korteista olisi varmasti tullut 
paljon viehättävämmät kuin omistani. Poimin 
muumiaiheisista verivärimaalauksista ja grafii-
koista joitakin elementtejä, lähinnä mustan ja 
valkoisen viivan yhdessä vahvojen väripintojen 
kanssa, ja sovelsin niitä omaan kuvitustyyliini.
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kuVien luomistyö

Koska kyseessä ovat kasvi- ja eläinaiheiden pe-
rustella tunnistettavat pelikortit, joissa aiheet 
määräävät kortin maan ja pistearvon, esittäville 
kuvituksille ei ollut juuri vaihtoehtoja. Luonto-
aiheiset kuvitukset olivat myös yksi alkuperäisen 
aihevalintani syistä ja todennäköisesti lopullisessa 
tuotteessa merkittävä myyntivaltti. Esittävyys oli 
siis itsestäänselvää. Harkinnan varaan jäi, millä 
tekniikalla kuvitukset toteutetaan, ja missä mää-
rin ne ovat realistisia tai pelkistettyjä.

Käyttötarkoituksen vuoksi kuvien tuli olla sel-
keitä. Kasvit oli kuvattava niin, että saman maan 
kortit erottuvat muista ja yhdistyvät helposti 
toisiinsa. Selkeys vaatii jonkin verran element-
tien pelkistämistä siten, että tunnistettavat asiat 
ovat esillä ilman ylimääräisiä tekijöitä, mutta 
liika pelkistäminen taas haittaa tunnistettavuutta. 
Geometrisessa tai abstraktissa tyylissä kasvien 
ominaiset muodot eivät ole nähtävissä.

Valitsemassani metodissa tuotin kuvan elemen-
tit käsin, mutta kokosin varsinaiset kuvituk-
set digitaalisesti. Olin japanilaisten esikuvieni 
innoittamana päättänyt piirtää kuvat tussilla ja 
siveltimellä. En kuitenkaan värittänyt tätä viiva-
piirrosta suoraan, vaan tein vesi- ja puuväreillä 
väripintoja. Yhdistämällä väripinnat digitaali-
sesti viivapiirrokseen pyrin graafiseen lopputu-
lokseen, jossa on kuitenkin elävää tekstuuria. 
Muutin myös osan viivasta valkoiseksi soveltaen 
Janssonin kuvitustyyliä.

Värimaailman edellytyksenä oli, että eri maiden 
kortit erottuvat toisistaan. Käytin kuvituksissa-
ni väripintoja myös taustoina ja jokaisen maan 
taustan oli oltava eri värinen. Tavoittelemaani 
luonnollista ja maanläheistä ilmettä ei kuitenkaan 
saavuteta käytämällä kaikkia sateenkaaren värejä, 
joten valitsin taustoiksi lähinnä sinisen, vihreän, 
harmaan ja okran eri sävyjä. Muussa värityksessä 
pyrin myös hillittyyn yleisvakutelmaan. En yleen-
sä käyttänyt yhdessä kuvassa enempää kuin kol-
mea tai neljää eri väriä. Kevään ja kesän värit ovat 
kylläisempiä kuin muiden vuodenaikojen, mutta 
niissäkään ei tarvinnut liioitella: värit, jotka näyt-
tävät täyskylläisten värien rinnalla haaleilta, ovat 
kirkkaita yhdistettynä alikylläisten värien kanssa.

Perinteisessä Hanafudassa korttien kuvitukset 
ovat toisistaan erillisiä ja korteilla on mustat tai 
punaruskeat reunukset. Halusin kuitenkin, että 
oman pelini saman maan korteista muodostuu 
yhtenäinen kuva, enkä halunnut käyttää reunuk-
sia. Omistan korealaisen Miracle Fishin version 
Hanafuda-pakasta. Sen kuvitukset esittävät japa-
nilaisten kukkakorttien perinteisiä aiheita, mutta 
ne on toteutettu vektorigrafiikalla pelkistettyyn 
ja persoonalliseen tyyliin. Pakassa joidenkin 
maiden korteista muodostuu vaakasuunnassa 
yhtenäinen kuva, useimmista ei. Halusin soveltaa 
palapelimäistä ajatusta omissa korteissani kaik-
kiin maihin. Tavoitteena oli, että tämän huomaa-
minen ja korttien kokoaminen yhdeksi kuvaksi 
on myös pelaajalle miellyttävä kokemus.
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miracle fish-pakan tyyliteltyjä kortteja.

formaatti Ja materiaali

Nykyään markkinoilla olevat pelikortit ovat 
lähes poikkeuksetta pystysuuntaisen suorakul-
mion muotoisia. Neliön muotoiset kortit ovat 
harvinaisia. Pyöreitä kortteja ei Euroopassa 
juuri tapaa, mutta Intiassa ne ovat tavallisia. 
(Hoffmann 1972, 10)

Olen löytänyt interetistä kuvia neliön muotoi-
sista, modernisoiduista Hanafuda-korteista. 
Muutoin kaikki näkemäni kukkakortit ovat 
tavanomaisen suorakulmion muotoisia joko pyö-
ristetyin tai terävin kulmin. Intialaisten kortti-
en pyöreä muoto on mielestäni kiehtova, mutta 
Hanafudaan se ei sopisi. Suorakulmion muotoi-
sissa korteissa on pelin kannalta se etu, että ne on 
helppo pitää kädessä viuhkamasessa asetelmassa. 
Kun olin myös päättänyt tehdä kuvituksista kor-
tista toiseen jatkuvia, tämä oli helpointa toteuttaa 
pystysuorakulmion muotoisilla korteilla.

Perinteisissä Hanafuda-korteissa on terävät kul-
mat, uudistetuissa ja tyylitellyissä versioissa kul-
mat ovat usein pyöristetyt. Halusin myös omiin 
kortteihini pyöristetyt kulmat tuomaan pehmeyt-
tä ja samalla modernimpaa ilmettä.

Hanafuda-kortit ovat vain 33mm leveitä ja 54mm 
korkeita. Korealaiset Miracle Fish-korttini ovat 
hieman suurempia, 40x65mm. Länsimaisiin peli-
kortteihin tottuneelle kukkakortit tuntuvat aluksi 
oudon pieniltä, kuin miniatyyreiltä. Outoudessa 
on kuitenkin eksotiikkaa.

Hanafudan alkuperäinen koko oli ehkä liiankin 
pieni, mutta korealaisilla korteilla pelattuani ha-
lusin tehdä Valo-korteista suurin piirtein saman-
kokoiset. Määrittelin sopivaksi leveydeksi 41mm 
ja korkeudeksi 65 mm. Väliseminaarissa 18. 3. 

2011 ehdotettiin korttien suurentamisen mah-
dollisuutta, jotta kuvitukset pääsisivät paremmin 
esille. Tein koetulosteita noin 12% suuremmista 
korteista, joissa kuvat olivatkin hyvän kokoisia, 
mutta itse kortit alkoivat tuntua länsimaisem-
milta. Tuntui tarkoituksenmukaiselta säilyttää 
pienten korttien eksoottisuus eurooppalaisen 
kohderyhmän näkökulmasta, ja tuttuus aasialai-
sen kohderyhmän näkökulmasta. Kuvitukset oli 
kuitenkin tehty pientä kokoa ajatellen eivätkä ne 
kärsi siitä.

Siinä missä kukkakortit ovat länsimaisia pelikort-
teja pienempiä, ne ovat vastaavasti myös paksum-
pia. Ne on valmistettu tukevasta kartongista tai 
muovista ja ainakin omistamani korealaisten kort-
tieni paksuus on noin 0.5 millimetrin luokkaa.

Kortti-sanan alkuperä, “charta”, viittaa paperiin 
tai pahviin, mutta pelikortti voi olla kappale mitä 
tahansa ohutta ja jäykkää materiaalia. Euroopassa 
tavataan kortteja, jotka ovat kankaalla päällystet-
tyä metallia, nahkaa tai lakattua puuta. Intiassa 
pelikortit voivat olla norsunluuta, kovetettua kan-
gasta tai jopa helmiäistä. (Hoffmann 1972, 10)

Tein korttipakkani prototyypin 0.5 mm paksusta 
kartongista, jolle liimasin tulosteet molemmin 
puolin. Tulosteisiin käytin luonnonvalkoista 150 
gramman paperia. Korteista tuli hyvin miellyttä-
vän tuntuisia, mutta materiaalin ongelmia ovat 
huono kestävyys ja likaantuvuus. Niihin ratkaisu 
voisi olla muovinen materiaali, mutta siinä taas 
ei ole paperin pehmeyttä ja luonnonläheisyyttä. 
Suurempia eriä painattaessa materiaalivaihtoeh-
toja on useita. Todennäköisesti valinta olisi teh-
tävä kuitenkin kartongin ja muovin välillä, joista 
molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.
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graafinen ilme

Valo-korttipelin logossa halusin käyttää viiden 
valokortin symboleita. Niistä talvipäivänseisaus 
on pyöreän O-kirjaimen muotoinen, joten ensim-
mäisessä versiossa logosta se toimi sekä Valo-sa-
nan O-kirjaimena että yhtenä symboleista, jonka 
jatkona oikealla olivat muut neljä. Logo näytti 
näin kuitenkin epätasapainoiselta. Tapaamisessa 
Tarja Niemisen kanssa 12. 4. 2011 kävi selväksi, 
että kirjainten kanssa saman korkuiset symbo-
lit ovat liian raskaita, ja niitä täytyy pienentää 
nimilogoon nähden. Samalla oli luovuttava sekä 
symbolina että kirjaimena toimivasta elementistä. 
Symbolit siirtyivät nimilogoon nähden vasem-
malle. Säilytin logossa kuitenkin Gill Sans-kir-
jaintyypin, jonka O-kirjain on tasaisen pyöreä.

Korttien kääntöpuolelle päätin laittaa logosta 
pelkän symboliosan ilman pelin nimeä. Sijoitin 
symbolit keskitetysti vaaleanharmaalla valkoisel-
le pohjalle. Yleensä Hanafuda-korttien kääntö-
puoli on yksivärinen ilman kuvioita tai muuta 
painatusta. Pelkkä valkoinen taustapuoli näyttäi-
si kuitenkin keskeneräiseltä, ja tekemäni kortit 

sisältävät niin paljon värejä, että mikä tahansa 
väri niiden taustalla olisi ollut tunkkainen. Mus-
taakaan en synkkänä värinä halunnut käyttää, 
vaikka perinteiset kukkakortit ovat taustaltaan 
joko mustia tai punaruskeita. Vaaleanharmaa 
olisi mahdollinen vaihtoehto valkoiselle taustalle, 
jolloin symbolit voisivat olla valkoisia.

Pakkaukseen kuuluu teoriassa vihkonen, jossa 
on selitetty pelin säännöt ja lyhyesti aiheiden 
merkitys Suomen luonnon ja vuodenkierron kan-
nalta. Aiheita koskeva informatiivinen osio on 
suunnattu ulkomaalaisille pelaajille. Päätin tehdä 
pakkaus prototyypin englanniksi, koska se sopii 
enemmän tai vähemmän kaikille kohderyhmille.

Pakkauksen ja vihkon otsikoissa käytän samaa 
tekstityyppiä kuin logossa, Gill Sansia. Leipäteks-
tissä halusin käyttää mieluummin päätteellistä 
kirjaintyyppiä. Minionin x-korkeus eli pienen 
x-kirjaimen korkeus suhteessa suuraakkosten 
korkeuteen on sama kuin Gill Sansin, joten niistä 
muodostui toimiva pari. (Itkonen 2004, 69-70)

Viereinen sivu: kaksi versiota kortin kääntöpuolesta.

alla: kaavio pakkauksen sisäosasta sääntövihkoineen 1:1 koossa.
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Kuljetuspakkaukseksi korteille olisi voinut 
suunnitella sellaisen, jossa ne ovat kompaktisti 
yhdessä pinossa. Myyntipakkauksella on kuiten-
kin eri edellytykset. Tavoitteenani oli tehdä Valo-
korttipelistä jokseenkin myyntivalmis tuote, joten 
pyrin suunnittelemaan sille pakkauksen, joka 
herättäisi huomiota hyllyssä. Alunperin suunnit-
telin pakkaavani kortit kahteen pinoon, mutta 
pakkauksen etupuolen pinta-alasta tulisi silloin-
kin varsin pieni, ja se saattaisi hukkua muiden 
tuotteiden joukkoon.

Väliseminaarissa 18. 3. 2011 puhuttiin myös 
pakkauksen pinta-alasta ja siitä, miten kuvitukset 
voisivat näkyä pakkauksessa. Jopa sellaista pak-
kausratkaisua ehdotettiin, jossa kortit olisivat 12 
pinossa ja kannessa olisi kuvattu yksi kortti jokai-
sesta maasta 1:1 koossa. Se tuntui melko äärim-
mäiseltä ja kuljetettavuuden kannalta hankalalta 
ratkaisulta, mutta suunta oli oikea. Päädyin lopul-
ta rakenteeltaan tulitikku rasian kaltaiseen pakka-
uksen, jonka etupinta-ala on 145x105 millimetriä 
ja korttien ympärille jäävä tyhjä tila on täytetty 
joko jollakin materiaalilla tai pakkauskartongista 
tehdyillä rakenteilla. Pakkauksen korkeudeksi tu-
lee noin 21 millimetriä. Kansi on kahdelta sivulta 
auki oleva kääre, sisällä on rasiassa kortit ja nii-
den päällä 144x104-kokoinen sääntökirjanen.

Pakkauksen kannessa on kolme korttia hieman 
pienennettyinä: joulukuun tulikettu, syyskuun 
kuukkeli ja maaliskuun tuuli. Näin kannessa on 

esillä kaksi erilaista eläinaihetta sekä esimerkki 
sääkortista. Korttien yläpuolella on logo, alapuo-
lella pelin alaotsikko “A Card Game of Finnish 
Nature Based on Japanese Hanafuda”. Kahdella 
sivulla on logo ja alaotsikko, takakannessa tiiviisti 
tietoa pelistä, pienempiä kuvia korteista sekä 
viivakoodi ja muut pakolliset merkinnät. Kääreen 
taustaväri on etu- ja takakannessa sekä kahdel-
la sivulla tumman siniharmaa. Värien käyttö 
yhdessä korttien kanssa on haasteellista, mutta 
musta väri oli pakkauksessa liian jyrkkä, ja hillitty 
siniharmaa väri tuntui sopivan kanteen. Halusin 
logon ja symbolien loistavan valkoisena tummal-
la pohjalla – onhan korttipelin nimi Valo.

Perinteisesti korttipakan hinnan on voinut päätellä 
sen pakkauksesta: edulliset, arkikäyttöön tarkoi-
tetut kortit on pakattu paperiin tai kartonkiseen 
rasiaan, kun taas kalliimpien korttipakkojen pak-
kaukset ovat esimerkiksi puuta tai metallia. Mate-
riaaleissa ja koristeluissa on usein käytetty mieliku-
vitusta. 1400-luvulla valmistettiin hyvin arvokkaita 
käsinmaalattuja kortteja, jotka pakattiin nahkai-
seen tai puiseen rasiaan. (Hoffmann 1972, 10)

En halua pelini hinnan nousevan pilviin, joten 
myyntipakkauksessa ei voinut käyttää kalliita ma-
teriaaleja. Kaupallisuus vaikutti myös pakkauksen 
muotoon. Mikään ei kuitenkaan estä suunnitte-
lemasta korteille erillistä kuljetuspakkausta. Esi-
merkiksi logolla varustettu puinen kuljetusrasia 
voisi olla hienostunut lisäys kokonaisuuteen.

Viereinen sivu: valokuvat pakkausprototyypin etu- ja takakannesta.
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Loppusanat: tulevaisuus ja mahdollisuudet

Pyrkimyksenä oli tehdä Valo-korttipelistä tuote, 
joka voisi olla myynnissä esimerkiksi kirjakau-
poissa, museokaupoissa ja matkamuistoliikkeissä. 
Englanninkielisenä sen kohderyhmää olisivat 
selkeästi ulkomaalaiset, mutta suomenkieliset-
kin yleensä ymmärtävät englantia ja myös suo-
menkielisen version painaminen olisi teoriassa 
mahdollista.

Peli sisältää omasta mielestäni monesta näkö-
kulmasta kiinnostavia kulttuurillisia viittauksia. 
Siinä on yhtymäkohtia japanilaisuuteen, suoma-
laisuuteen ja korteilla pelaamisen perinteeseen 
eri kulttuureissa. Korttipelinä se on mukavaa 
ajanvietettä kahdelle tai kolmelle henkilölle. 
Oppimiskynnys ei ole aivan matala suomalaiselle 
pelaajalle, koska emme ole tottuneet kukkakort-
teihin, mutta peli ei ole varsinaisesti vaikea tai 
monimutkainen. Uskoisin, että sitä voivat pelata 
kaikenikäiset noin 10-vuotiaasta ylöspäin.

Olen pelannut korteillani useita testipelejä eri 
kokoonpanoissa. Vaikuttaa siltä, että korttien 
maan ja pistearvon tunnistaminen toimii, ja 

kaikki ymmärtävät pelin idean. Taidolla ja taktii-
kalla ei ole pelissä suurta osuutta, vaan voittami-
nen perustuu lähes yksinomaan hyvään onneen. 
Peli on tästä syystä kevyempää ajanvietettä kuin 
esimerkiksi pokeri. Tuuripelillä ei ehkä ole par-
haita edellytyksiä koukuttaa pelaajansa – monen 
taitopelin pitkäaikainen viehätys perustuu taidon 
oppimisen palkitsevuuteen. Saamani palautteen 
mukaan Valo-korttien kuvitukset kuitenkin hou-
kuttelevat pelaamaan niillä yhtä paljon kuin itse 
pelin viihdyttävyys.

Yksi mahdollisuus olisi julkaista peli omakustan-
teena ja yrittää myydä sitä eri kauppoihin. Tämä 
olisi kuitenkin työläs ja taloudellisia riskejä vaa-
tiva vaihtoehto. Pelille voisi myös yrittää löytää 
kustantajaksi ulkopuolisen tahon, kuten jonkin 
museon. Kustantajan näkemykset on tietenkin 
siinä tapauksessa otettava huomioon. Suuria 
muutoksia en haluaisi tehdä, mutta olen valmis 
joustamaan joissakin asioissa. Esimerkiksi pelin 
nimi on neuvoteltavissa. Kustantaja voisi halu-
tessaan myös laajentaa tuoteperhettä – samaan 
sarjaan saa tehtyä helposti ainakin kalenterin.

kiitokset:

Tarja Nieminen, Leena Pohjansalo, Heikki Saros, 
Kari Ojapelto, Kari Halme

Perheeni sekä kaikki muut, joilta olen saanut 
kannustavaa palautetta

Jork
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Valmiit kortit 1:1 koossa järjestyksessä tammikuusta joulukuuhun.
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Japanilaiset Hanafuda-kortit.
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