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1 JOHDANTO 

 

”Joka vähänkään pääsee lähelle tämän näytelmän henkeä, vaistoaa helposti, että se on 

syntynyt välittömässä näkemyksessä, luomisen riemussa... Tukkijoessa on hallitsevana 

yksi valtava tunne: ilo. Kaikki muu palvelee tätä tarkoitusperää, varjotkin esiintyvät 

vain sitä varten, että auringon loiste heleämmin näkyisi,” Eino Salmelainen. (Pakkala 

1964, 114.) 

 

Tukkijoella on Teuvo Pakkalan vuonna 1899 kirjoittama laulunsekainen huvinäytelmä 

(Pakkala 1964, 1.). Se on tarina pienen paikkakunnan pysähtyneestä elämästä, jolle 

keväällä uittotöiden perässä saapuvat tukkilaiset antavat vauhtia. Tukkijoen puvustuk-

sesta tuli opinnäytetyöni aihe jo syksyllä 2008. Ohjaajat Minna Pasi ja Piia Kleimola 

dramatisoivat näytelmäkäsikirjoituksen ja Tukkijoella-elokuvien pohjalta Tirvan Nuo-

risoseuran näytelmäryhmälle sopivan version. Näytelmä toteutettiin yhteistyössä Kuu-

sankosken Teatterin kanssa. Näytelmää esitettiin vuoden 2009 elokuussa ensimmäise-

nä näytelmänä Tirvan uudella ulkonäyttämöllä (kuva 1). Näyttämö on rakennettu aivan 

tanssilavan ohi virtaavan Väliväylän rantaan. Paikka vaikutti näytelmän valintaan. 

Idyllinen joenrantamaisema toimi näytelmään sopivana lavastuksena ja todellisena 

tapahtumapaikkana.  

 

Näytelmäharrastus on kautta aikojen ollut suurimman mielenkiinnon kohteena 106-

vuotiaassa Tirvan Nuorisoseurassa (Pasi 1953, 10.) Näytelmäharrastuksen uusin, näyt-

tävä ja ansiokas esiinmarssi käynnistyi vuonna 1996, jolloin Minna Pasi alkoi pitää 

näytelmäkerhoa, ja tästä eteenpäin seura on valmistanut muutaman vuoden välein ko-

ko- illan näytelmän (Harju 2003, 6). Näyttelijät ovat vaihdellut pitkäaikaisten harrasta-

jien elämäntilanteen ja kylälle muuttaneiden uusien harrastajien mukaan. Tukkijoella-

näytelmäprojektiin lähti mukaan ennätyksellinen 33 eri-ikäisen harrastajanäyttelijän 

joukko. Näyttelijöiden lisäksi lavalla nähtiin Tirvan lauluryhmän jäsenistä koottu kuo-

ro. Laulun- ja musiikintäyteiseen Tukkijokeen ohjaajat halusivat myös kansantanssia, 

jonka suunnitteli ja näyttelijöille opetti koreografi Jussi Kaijankangas. Joen tuomaa 

vesielementtiä käytettiin upeasti hyväksi, kun koskenlaskutaidon omaava Pekka Ton-

teri opetti nuorille tukkilaisnäyttelijöille päätähuimaavia temppuja joessa ajelehtivilla 

tukeilla. 
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Puvustuksen suunnittelun tavoitteeksi asetin lopullisiin esityskuviin panostamisen, 

joiden kautta syntyisi onnistunut puvustus. Suunnitteluprosessin jäsentämisessä käytän 

apuna J. Michael Gilletten (2000) suunnittelu- ja ongelmanratkaisumallia. Tehtäväk-

seni tuli myös näytelmän puvustuksen toteutus ja sen organisointi, mutta opinnäyte-

työssäni keskityn pääosin suunnitteluun ja sen aikana etenevää näytelmäprosessiin. 

Käsikirjoituksen analysoinnissa sovellan Rosemary Inghamin ja Liz Coveyn (1998) 

listaamaa kysymyssarjaa käsikirjoituksesta löytyvistä faktoista. 

 

 

KUVA 1. Tirvan lavan ulkonäyttämö katsomoineen (kuva Jukka Autti 2009) 

 

 

2 GILLETTEN SUUNNITTELUMALLI 

 

Visuaalinen suunnittelu teatteriproduktioon on ennen kaikkea prosessi, ei vain toteu-

tettu taideteos. Se on monivaiheinen haasteiden polku, jonka varrella etsitään vastauk-

sia prosessin tuottamiin kysymyksiin. Polkua ei ole kuitenkaan tarkoitus kiirehtiä al-

kupisteestä määränpäähän, vaan matkalla on pysähdyttävä ja palattava arvioimaan 

edeltäviä askeleita ja varmistettava, että reitti kulkee kohti tavoiteltua lopputulosta. 

Tämä Gilletten (2000) seitsemänaskelinen suunnittelu- ja ongelmanratkaisumalli (ku-

vio 1) sopii teatterin visuaalisen suunnittelun lisäksi muihinkin suunnitteluprosessei-

hin. Järkiperäisen vastausten etsimisen ohella on tärkeää muistaa suunnittelijan tunne-
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peräinen reagointi käsikirjoitukseen ja koko produktioon. Yleisö elää näytelmän välit-

tämien tunteiden mukana, joita visuaalisuus tarinan ja näyttelijäntyön lisäksi ilmaisee. 

(Gillette 2000, 19.)  

 

 

KUVIO 1. Suunnittelu- ja ongelmanratkaisumalli (Gillette 2000, 20.) 

 

Ongelmanratkaisumallin askeleet ovat sitoutuminen, analyysi, tutkimus, haudonta, 

valinta, toteutus ja arviointi. Kaikki alkaa suunnitteluprosessissa Gilletten (2000) mu-

kaan tärkeästä sitoutumisesta tulevaan työtehtävään. Kun suunnittelija on luvannut 

itselleen tehdä parhaansa prosessin onnistumiseksi, siirrytään analysointiin, jolla Gil-

lette tarkoittaa käsikirjoituksen analysointia ja kyselyvaihetta, johon liittyvät keskuste-

lut ohjaajan ja kaikkien muiden projektissa mukanaolevien visuaalisten suunnittelijoi-

den kanssa. Tutkimusvaiheessa perehdytään näytelmässä vallitseviin olosuhteisiin, 

etsitään materiaalia suunnittelua varten ja paneudutaan näytelmästä mahdollisesti löy-

tyviin suunnitteluun liittyviin käytännön ongelmiin. Haudonnalla Gillette tarkoittaa 

hetkellistä irtautumista prosessista, joka mahdollistaa suunnittelijan alitajunnasta nou-

sevien uudenlaisten ideoiden kypsymisen. Valintavaiheessa projektin suunnittelijat 

tuovat ideansa toistensa nähtäville ja ohjaajan johdolla niistä muodostetaan yhtenäinen 

kokonaisuus, jonka jälkeen voidaan siirtyä toteuttamaan lopulliset luonnokset suunni-

telmien pohjalta. Gillette päättää suunnitteluprosessin arviointiin, jonka tarkoituksena 

on puntaroida suunnitteluprosessissa tehtyjä ratkaisuja ja niiden hyödyllisyyttä seuraa-

vissa projekteissa. (Gillette 2000, 19–32.) 

 

Valitsin Gilletten (2000) suunnittelumallin prosessini jäsentäjäksi, koska jo ensisilmä-

yksellä malli vaikutti helposti ymmärrettävältä ja selkeältä. Koin tarvitsevani tukevaa 
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pohjaa ja järjestelmällisyyttä laajaan, ensimmäiseen vastuullani olevaan puvustuksen 

suunnitteluun. Huomasin Gilletten (2000, 19) korostavan mallissaan olevien paluu-

kierrosten merkitystä. Tämä aiheutti epävarmuutta, sillä koin projektin olevan niin 

suuritöinen, että kiire yllättäisi minut varmasti jossakin vaiheessa ja kuhunkin suunnit-

telumallin askeleeseen kuluvaa aikaa oli vaikea arvioida, paluukierroksista puhumat-

takaan. Toisena soveltamisen paikkana pidin mallissa esiintulevia kohtia kuten ana-

lyysin kyselyvaihetta ja valintaa, joissa suunnitteluprosessiin vaikuttaisivat muut visu-

aaliset suunnittelijat. Muita visuaalisia suunnittelijoita projektissa ei tulisi olemaan ja 

mietin, olisiko ohjaajilla tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia paneutua visuaalisiin 

haasteisiin tai antaa minulle niistä rakentavaa palautetta. Mallista oman sovelluskuvi-

on tekeminen suunnitteluprosessin loputtua toteutuneista paluukierroksista tuntui näi-

den pohdintojen jälkeen hyvältä ajatukselta.  

 

 

3 JOEN RANNALLA 

 

Olen ollut mukana neljässä Tirvan Nuorisoseuran suuremmassa näytelmäprojektissa ja 

lukuisissa pienemmissä tempauksissa harrastamassa teatteria, joten ryhmä, jonka 

kanssa lähdin Tukkijokea tekemään, oli minulle tuttu ennestään. Niinpä osallistuin 

suureen osaan ennen joulua 2008 olleita harjoituksia ja olin mukana ryhmän teatteri-

ilmaisu- ja näyttelijäntyöharjoituksissa. Tukkijoella -puvustusprosessin lähtökohdat 

olivatkin sen puolesta muihin puvustuksiin verraten erilaiset, että kävin tiiviisti läpi 

Tukkijokea sen kaikissa merkityksissään näyttelijöiden ja ohjaajien kanssa.  

 

3.1 Sitoutuminen 

 

Alkavaan suunnitteluprosessiin sitoutuminen on tärkeimpiä askeleita kohti onnistunut-

ta lopputulosta. Suunnittelijalle on hedelmällisempää tarkastella tehtäväänsä haastee-

na, ei ongelmana. Täysin sydämin energiansa tulevaan tehtävään sitouttava suunnitteli-

ja lupaa itselleen tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista. (Gillette 2000, 19–20) 

 

Itselleni sitoutuminen Tukkijokeen tuntui aluksi hankalalta, sillä se ei herättänyt mie-

lessäni elokuvan katsomisen ja käsikirjoituksen luvun jälkeen ideoita tai suurempia 

visioita tulevasta puvustuksesta. Tuntui, ettei historiallisen, maaseudulle sijoittuvan 
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näytelmän puvustuksessa olisi lainkaan sijaa mielikuvitukselle. Roolihahmotkin tun-

tuivat tylsän tavallisilta ihmisiltä ja heidän lukumääränsä kammotti. Sitoutuminen 

kuitenkin konkretisoitui 19.10.2008 pidetyssä kokoontumisessa, jossa minut ohjaajien 

toimesta esiteltiin näytelmän puvustajana reilulle viidellekymmenelle paikallaolijalle. 

Ohjaaja Kleimolan lisätessä, että ”siitä [näytelmän puvustuksesta] tuleekin aikamoi-

nen homma!”, en kokenut voivani enää perääntyä, vaikka Gilletten (2000, 19) kuvaa-

ma henkilökohtainen energioiden sitominen ja lupaus itselle parhaansa tekemisestä 

veivätkin minulta vielä paljon aikaa. Mitä pidemmälle projekti eteni ja mitä syvem-

mälle tekstin merkityksiin aloin päästä, sen mielekkäämmältä puvustusprosessi alkoi 

kuitenkin tuntua. Seuraavat suunnitteluprosessin askeleet vahvistivat sitoutumistani 

projektiin, ja toisaalta ”laadukas suunnittelu ei ole riippuvainen suunnittelijan omasta 

mausta ja tuntemuksista” (Ingham & Covey 1992, 9). 

 

3.2 Tirvan Tukkijoella 

 

Alkuperäisessä Tukkijoella-käsikirjoituksessa rooleja on seitsemälle naiselle ja kah-

deksalle miehelle (Pakkala 1964, 3). Tirvan näytelmäryhmän dramatisointiin lisättiin 

siis runsas määrä roolihahmoja. Ohjaajien tavoitteena olikin saada Tukkijoella-

projektiin mahdollisimman paljon näyttelijöitä, sillä tekstistä löytyviin joukkokohta-

uksiin haluttiin voimaa ja energiaa sekä todellisuuden tuntua. Joukkokohtauksia myös 

lisättiin näytelmään siksi, että lavasteet, joiden taakse näyttelijät voisivat poistua, tule-

vat jäämään vähäisiksi. Roolien lisääminen tapahtui pääosin siten, että esimerkiksi 

alkuperäisessä tekstissä olevan kieron Rättärin tukijoukkona kulkeva kahden akan pari 

muuttui neljän akan laumaksi. Näin jokainen lisätty roolihahmo säilyttää mielestäni 

merkittävyytensä. Yhdeksästä nuoremmasta näyttelijästä koostuvaa lapsijoukkoa ei 

alkuperäisestä käsikirjoituksesta löydy, mutta heillekin on uudesta dramatisoinnista 

löytynyt oma paikkansa. Ohjaajat halusivat kertoa näytelmän tarinan Pölhö-Kustaan, 

orvoksi jääneen vähämielisen, näkökulmasta. Myös hänen osuuttaan käsikirjoituksessa 

lisättiin.  

 

9.11.2008 pidetyissä harjoituksissa ohjaajat jakoivat näyttelijät pienempiin ryhmiin, 

joissa oli tarkoitus miettiä näytelmän teemoja; mitkä ilmiöt tai teemat olisivat havait-

tavissa nykymaailmassa tai olisivat muutenkin ikuisia, ja mitkä olisivat sellaisia, joita 

ei enää olisi olemassa. Moni ryhmä vertasi kadonnutta tukkilaiskulttuuria tämän päi-
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vän keikkatyöläisiin kuten muusikoihin ja rakennustyömiehiin. Ennakkoluulot omaan 

yhteisöön tulevasta vieraasta ja huonomaineisestakin ryhmästä (Tukkilaisten tulo 

paikkakunnalle) olisi ajankohtainen teema. Romanttiset suhteet eivät myöskään tulisi 

katoamaan maailmasta, eivätkä näytelmistä, mutta niiden luonteen koettiin muuttu-

neen kuluneessa sadassa vuodessa. 

 

Ohjaajat tahtoivat nostaa koko näytelmää kannattelevaksi teemaksi yhteisöllisyyden. 

Se tulisi esiin tukkilaisten vahvassa ryhmähengessä ja kylänväen yhteishengessä riip-

pumatta siitä, kuuluiko talollisiin vai työväkeen. Toisaalta yhteisöllisyys käsittäisi 

kaikki roolihahmot, sillä he muodostavat yhteisön, jossa tapahtumat tapahtuvat. Vielä 

laajemmin tarkasteltuna katsojat ja näyttelijät muodostavat yhteisöjä, joiden välistä 

rajaa ohjaajat tahtovat rikkoa. Yhteisöllisyyden vaikutusta käsitellään niin myönteises-

sä kuin kielteisessäkin mielessä.  

 

 

4 SYVEMMÄLLE TUKKIJOKEEN 

 

Näytelmäprojektin alkuvaiheessa kävin näytelmätekstiä läpi melko tarkastikin ryhmän 

kanssa, joten tarina oli minulle tuttu analyysivaiheeseen siirryttäessä. Tutustuminen ja 

yhteinen pohdinta tarinan monimutkaisista juonenkäänteistä ja lukuisista sivujuonista 

osoittautui tarpeelliseksi, sillä harva näytelmäryhmäläinen oli niistä täysin selvillä en-

simmäisen lukukerran jälkeen. Heränneisiin kysymyksiin mietittiin yhdessä vastauk-

sia. Loppuvuoden 2008 harjoituksissa luimme alkuperäistä Tukkijoella-käsikirjoitusta, 

ohjaajien oman sovituksen vielä muokkautuessa ryhmällemme sopivaksi. Ohjaajat 

kertoivat tekemästään roolijaosta, kun näyttelijöiden sitoutuminen alkaneeseen projek-

tiin oli jokaisen osalta varmistunut. Joitakin miesosien esittäjiä tosin etsittiin vielä. 

Sain kuulla, että minullekin oli varattu pienimuotoinen rooli, myös näyttelijänä. Aloi-

tin varsinaisen analysoinnin saatuani Minna Pasin sovittaman käsikirjoituksen marras-

kuussa 2008, jota seurasi tutkimusvaihe. 
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4.1 Analyysi 

 

Analysointivaiheessa suunnittelija kokoaa tietoa, joka auttaa selkiyttämään ja rajaa-

maan suunnittelijalle asetetun työtehtävän sekä tunnistamaan alueet, jotka tarvitsevat 

tarkempaa tutkimusta. Tiedonlähteenä toimivat käsikirjoitus, johon suunnittelija tutus-

tuu huolella ja palaa aina tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä sekä keskustelut 

kaikkien näytelmäproduktion takana toimivien henkilöiden ja ennen kaikkea ohjaajan 

ja muiden visuaalisten alojen suunnittelijoiden kanssa. Keskustelujen ja kyselyn yhte-

nä tarkoituksena on tuottaa uusia kysymyksiä esille tulevista asioista. (Gillette 2000, 

20.)  

 

Analyysivaihe jakautuu kahteen erilliseen osioon: kyselyvaihe ja käsikirjoituksen ana-

lysointi. Gillette (2000) mainitsee kyseisten osioiden järjestyksen vaihtelevan suunnit-

telijasta riippuen. Toiset haluavat lukea käsikirjoituksen ensin, toiset taas keskustella 

yleisemmin näytelmän aiheista ennen tekstin lukemista. Omassa prosessissani kysely-

vaihe tuli ensin, koska olin jo tutustunut tekstiin näytelmäryhmän kanssa ja ennen tar-

kempaa käsikirjoituksen analyysia koin tuntevani tarinaa ja aihetta jo niin hyvin, että 

palaveri puvustukseen liittyvistä asioista oli järkevää pitää tässä vaiheessa. 

 

4.1.1 Kyselyvaihe 

 

Gillette (2000, 21–22) pitää kyseenalaistamista avaimena luovuuteen ja muutokseen. 

Liiallinen tyytyväisyys olemassa olevaan ei synnytä uusia ajatuksia ja tuoreita näkö-

kulmia. Hän rohkaiseekin suunnittelijaa tuomaan hulluimmatkin ideansa esille. ”Ainut 

typerä kysymys on kysymys, joka jätetään kysymättä.” (Gillette 2000, 22) Käytännössä 

kyselyvaiheessa selvitetään kaikkien osapuolten näkemys ja ajatukset teatteriprodukti-

osta sekä kaikki suunnitteluun liittyvät käytännön asiat, kuten budjetti ja aikataulut.  

 

Koska Tukkijoella-projektissa ei ollut muita visuaalisia suunnittelijoita, kävin näytel-

män tulevaa ulkonäköä läpi ohjaajien kanssa, jotka tässä tapauksessa vastasivat kaikis-

ta näytelmään liittyvistä päätöksistä. Puvustuspalaveri pidettiin 4.1.2009. Syksyn har-

joituksissa oli jo alustavasti keskusteltu, että kyseessä tulisi olemaan jonkinlainen 

epookkipuvustus. Palaverissa kerroin alustavista ideoistani ja näytin käsikirjoituksen 

ja harjoitusten pohjalta syntyneitä ensimmäisiä mielikuvia puvustuksesta (kuva 2). 
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Kaikista roolihahmoista en saanut tässä vaiheessa vielä vahvoja visuaalisia mielikuvia 

ja esimerkiksi Pölhö-Kustaa tuntui vaikeasti hahmotettavalta henkilöltä. 

 

 

KUVA 2. Esimerkkejä ensimmäisistä luonnoksista 

 

Näytelmän roolihahmot olivat jakautuneet suunnitelmissani selkeiksi ryhmiksi; talolli-

set, työläiset, tukkilaiset, Rättäri akkoineen ja lapset. Ensimmäinen idea olikin erottaa 

ryhmät puvustuksellisesti omilla väreillä tai kuoseilla, mutta se tuntui itsestänikin jo-

tenkin liian itsestään selvältä ajatukselta. Ohjaajat eivät kokeneet ryhmien korostamis-

ta mitenkään välttämättömäksi, mutta se voisi toisaalta heidän mielestään olla myös 

jonkinlainen punainen lanka puvustuksessa. Ohjaajat toivoivat puvustukseen väriä. 

Rättärin akoista minulle tuli heti mieleen jonkinlainen hassuttelu tai liioittelu puvus-

tuksen suhteen. Ohjaajat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä ehdotuksiini ja antoivat 

ymmärtää, että voisin ottaa vastuun puvustuksen visuaalisesta ilmeestä ja sen ideoin-

nista.  
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Kävimme lisäksi läpi käytännön asioita. Puvustuksen budjetti tulisi olemaan 500 eu-

roa, joka koostuisi pääosin näytelmäprojektille haetuista avustuksista. Rahasumma ei 

tuntunut kovin suurelta näytelmän roolihahmojen ja kuorolaisten määrään verraten, 

mutta tapaamisessa varmistui, että saisin käyttää toteutukseen Kuusankosken teatterin 

pukuvarastoa. Varastolta voisin hakea myös mahdollisia harjoitusvaatteita. Aikataulul-

lisesti näytelmän harjoituksissa tulisi olemaan tauko vuoden 2009 toukokuussa. Tauon 

jälkeen kesä- ja heinäkuu harjoiteltaisiin ulkonäyttämöllä ja pukujen tulisi olla tällöin 

suurilta osin käyttövalmiina. Pukuluonnosten esittelylle emme tässä vaiheessa sopineet 

tarkkaa ajankohtaa. Palaverin jälkeen hahmottelin itselleni suunnitelmaa kevään aika-

taulusta (taulukko 1), johon kirjasin tärkeimpiä tehtäviä puvustuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen liittyen. 

 

TAULUKKO 1. Aikataulu 

 

 

4.1.2 Käsikirjoituksen analysointi 

 

Gillette (2000) pitää kolmea erilaisen tiedon etsimiseen keskittyvää käsikirjoituksen 

lukukertaa olennaisena. Ensimmäisellä lukukerralla suunnittelija hahmottaa itselleen 

näytelmän tunnelmaa ja tyyliä sekä tutustuu tarinan juoneen ja sen herättämiin tunte-

muksiin. Toisella lukukerralla käsikirjoituksesta nostetaan esille asioita, jotka erityi-

sesti herättelevät suunnittelijan mielikuvitusta ja synnyttävät voimakkaita visuaalisia 

mielikuvia. Kaikki ideat kirjataan muistiin piirroksina tai tekstinä. Kolmannella kerral-

la käsikirjoituksesta etsitään teknisempiä asioita, kuten kaikkea mitä näyttelijä tulee 

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu 

Käsikirjoituksen analysointi 
         roolianalyysi 

  harjotus-
tauko 3.5. 
alkaen! 
 
-pukujen 
valmistusta 
 
-ENSI-ILTA  
2.8.   

 
Ohjaajat tavat-
tavissa joka 
sunnuntai 
 
-harjoituksissa 
käyntiä 

 
 
-mittojen 
otto 
(varattava 
2 harj.esim 
8.2. ja 
15.2.) 
-avustaja? 

Tutkimus 
                     Valinta 
                                   Toteutus 

 

 -käyntejä teatte-
rin varastossa 
-kankaiden et-
sintää 

pukuluonnokset 
valmiina kuun 
loppuun 
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tarvitsemaan näytelmässä toimiessaan. Suunnittelija huomioi kaikki käsikirjoituksesta 

mahdollisesti löytyvät elementit, joihin saattaisi kulua erityisen paljon aikaa tai rahaa. 

(Gillette 2000, 20–21.) 

 

Rosemary Inghamin ja Liz Coveyn (1992, 9-15) ja Gilletten (2000) käsikirjoituksen 

analysoinnissa on yhteisiä piirteitä. Ingham ja Covey korostavat käsikirjoitukseen liit-

tyvien henkilökohtaisten tuntemusten purkamista ensimmäisen lukukerran jälkeen; 

näin suunnittelijan työskentely voi edetä objektiivisemmin. Ennen varsinaista analyy-

sia suunnittelija lukee käsikirjoituksen mahdollisesti vielä useaankin kertaan varmis-

tuakseen, että on selvillä kaikesta tarinassa tapahtuvasta. Suunnittelija käyttää käsikir-

joituksesta löytyviä tietoja sekä faktisten seikkojen, kuten paikan ja historiallisen ajan-

jakson määrittämiseen että tunneperäisenä voimavarana mielikuvien syntymiseen. 

Ingham ja Covey ovat laatineet kysymyslistan (liite 1), jonka tarkoituksena on helpot-

taa käsikirjoituksesta löytyvien faktojen etsimistä sekä näytelmän muodon ja rakenteen 

hahmottamista. Kaikista käsikirjoituksista ei löydy vastausta jokaiseen kysymykseen. 

He korostavat tulosten olevan tärkeämpiä kuin kysymysten sanatarkka tulkitseminen. 

 

Valitsin analysoinnin tueksi Inghamin ja Coveyn (1992) kysymyslistan, koska tahdoin 

syventyä tekstiin ensimmäisten lukukertojen jälkeen tarkemmin kuin Gilletten (2000) 

kuvaamassa käsikirjoituksen analysoinnissa ja se onnistui mielestäni parhaiten etsi-

mällä käsikirjoituksesta vastaukset selkeisiin ja konkreettisiin kysymyksiin. Toiseksi-

kin olin selvittänyt itselleni jo aikaisemmin henkilökohtaiset tuntemukseni tekstiä koh-

taan ja alustavat piirroksetkin oli jo esitelty ohjaajille. Käsikirjoituksesta löytyi myös 

paikkoja ja henkilöitä kuten tervahauta ja rättäri, joiden merkityksen tahdoin selvittää 

tässä vaiheessa tarkemmalla historiallisen ajanjakson tutkimisella. Roolihahmoihin 

liittyviin kysymyksiin vastaan roolianalyysissa. Näytelmän teemoista kerroin jo kappa-

leessa 3.2 ja kohtausluettelo on liitteenä 2. Muihin kysymyksiin vastaan tarpeelliseksi 

katsomallani tavalla. 

 

Missä ollaan?  

 -Tarkka maantieteellinen sijainti 

 -Tekstistä mahdollisesti löytyvät viittaukset ja kuvaukset 
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Näytelmän tapahtumat sijoittuvat joen varrella sijaitsevaan maalaiskylään. Ensimmäi-

sen näytöksen tapahtumapaikat ovat ranta ja joki, jota pitkin tukkilaiset saapuvat ky-

lään sekä Pietolan rempsahtanut talo, jota tukkilaisten toimesta aletaan kunnostaa enti-

seen komeuteensa. Näytelmä alkaa Pölhö-Kustaan tähystellessä tukkilaisia katsomos-

ta, yleisön joukosta, joka toimii kattona tai muuna korkeana paikkana. Tällaisilla rat-

kaisuilla ohjaajat halusivat rikkoa yleisön ja näyttämön välistä rajaa. Toisessa näytök-

sessä siirrytään Maijalaan, tukkilaisten leiripaikkaan, joka sijaitsee Pietolan omistami-

en metsien ja tervahaudan lähellä. Tervahaudalla tarkoitetaan tervanpolttamiseen ra-

kennettua suurta maakuoppaa, jota poltettiin tauotta noin viikon ajan (Kauppila & 

Suihko 1987, 12–13). Tervahaudalla vietetään sytyttäjäisjuhlaa, joka kerää koko kylän 

nuorison läpi yön kestäviin tansseihin. Kolmannessa näytöksessä ollaan pääasiassa 

metsäaukealla, jossa on kyltti ”Maijalaan”. Viimeinen näytös sijoittuu kihlajaisjuhlaan 

valmistautuvaan Pietolan taloon. 

 

Milloin ollaan? 

 -Päivä, kuukausi, vuosi 

 -Päivien tai ajanjakson eritysmerkitykset 

 

Teuvo Pakkala kirjoitti näytelmän vuonna 1899, ja teksti on romantisoitu kuvaus ai-

kansa uittotyöstä (Peltonen 1991, 58) ja ennen kaikkea myös maaseudun elämästä. 

Uitot alkoivat yleensä jäiden lähdettyä toukokuussa ja päättyivät elokuun alussa. 

(Snellman 1996, 45–75). Näytelmän tapahtumat kestävät ajallisesti yhden uittokesän.  

 

Ohjaajien kanssa käydyssä keskustelussa 4.1.2009 kävi ilmi, ettei näytelmä heidän 

mielestään kaivannut tarkkaa sijoittamista tietylle vuosikymmenellä tai ajanjaksolla. 

Ohjaaja Kleimola viittasi näyttelijäryhmän kanssa käytyihin keskusteluihin ja uskoi, 

että ryhmän toivoma nykymaailmasta kadonnut kauneus tavoitettaisiin osaltaan sillä, 

että tarina sijoitettaisiin kuitenkin melko kauas historiaan. Tapaamisessa päätimme, 

että puvustuksen suunnittelun pohjana voisi käyttää 1900-luvun alkuvuosikymmenten 

pukuhistoriaa. 

 

Keitä ollaan? 

              - Ihmissuhteet ja yhteiskunnallinen asema 

              - Moraaliset käsitykset ja suhtautuminen seksiin, avioliittoon, perheeseen 
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              - Minkälainen uskonnollinen ilmapiiri?  

 

Roolihahmojen ihmissuhteita selventämään tein suhdekartan (kuva 3), joka kertoo 

myös, mihin ryhmään kukin kuuluu. Keskushenkilönä kartassa on Pölhö-Kustaa, jon-

ka näkökulmasta ohjaajat tahtoivat näytelmän tarinaa kertoa. Kustaa ei myöskään sel-

västi kuulu mihinkään viiteen muiden henkilöiden muodostamaan ryhmään. Kartassa 

romanttiset suhteet on merkitty katkoviivalla ja sydänsymbolilla. Perheenjäsenten suh-

teet lukevat kunkin roolihahmon alla. Ryhmistään ulostulevat henkilöt voivat kuulua 

kahteen ryhmään. Kuvasin roolihahmoja myös muutamalla ensimmäiseksi mieleentu-

levalla sanalla.  

 

 

KUVA 3. Tukkijoen ihmissuhdekartta 

 

1900-luvun alun suomalainen maaseudun väestö jakautui kolmeen pääryhmään: talol-

liset, vuokratilalliset ja maatyöväki (Häggman 2007, 125). Vaikkei näytelmästä ole-

kaan tarkoitus tehdä realistista kuvausta aikansa historiasta, vallitsevia moraalikäsityk-

siä ja maailmankuvaa on mielestäni syytä valottaa, sillä ne vaikuttavat näytelmän juo-

nellisiin jännitteisiin. Matti Peltonen pohtii teoksessaan Uiton historia (1991) Tukkijo-
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ella-näytelmän välittämää yhteiskunnallista ”nokkimisjärjestystä”, jota Teuvo Pakkala 

hänen mielestään voimakkaasti alleviivaa näytelmän loppuratkaisussa: ”talollinen nai 

talollisen, torpan tyttö tukkipomon ja piika rengin. - -Näytelmän loppuratkaisu osoit-

taa, että tukkipomo on sosiaalisesti vasta torpantyttären arvoinen –” Tämä selittää osit-

tain Pietolan isännän vihamielistä käytöstä tukkilaisia kohtaan; onhan hänellä nai-

maikäinen tytär, jota yksikään talollinen ei toivoisi arvottoman tukkilaisen vaimoksi. 

 

Uskovaisten ryhmäksi nimeämäni Rättärin joukko nousee mielestäni talotonta piikaa 

ja renkiä ylemmäs. Rättärillä tarkoitetaan nimismiehen apulaisena toimivaa alempaa 

kruunun virkamiestä tai maataloustöiden johtajan arvonimeä (Tietojätti 2001). Rättä-

rin perässä juoksevalla akkalaumalla tuntuisi olevan kyllin aikaa kulkea kylällä juorui-

lemassa työnteon sijasta. Joukolta löytyy myös aina yksi hopearaha vähämielisen Kus-

taan lahjomiseen. Käsikirjoituksesta löytyvä ryhmä Lapset on kylän lapsista koostuva 

kaverusjoukko. 1900-luvun pienetkin lapset olisivat todellisuudessa osallistuneet ko-

kopäiväisesti talon töihin (Häggman 2007, 137), mutta oikeuttakoot tukkilaisroman-

tiikka tämän iloisesti leikittelevän lapsijoukon olemassaolon! 

 

Uskonnon vaikutus sadan vuoden takaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa oli vahva. 

Uskonnollisuus oli kaikille kansanryhmille tuttu tapa tarkastella ja jäsentää maailmaa 

(Häggman 2007, 80). Tämä tulee näytelmässä esille esimerkiksi Maijan ja Tolarin 

ihastuessa toisiinsa. Rippikoulun käymättömän Tolarin on ensin hankittava ”akkalu-

pa” ennen kuin Maijan ja hänen suhteensa voi edetä pidemmälle. Ennen naimisiin 

menoa Maija ei suostu edes suutelemaan Tolaria. Uskonnollisuus muokkasi näin ollen 

ihmisten eettisiä ja moraalisia käsityksiä. 

 

Mitä tapahtui ennen näytelmän alkua? 

 

Pietolan isännän vaimo on kuollut, jonka jälkeen hän on Katrin sanojen mukaan muut-

tunut väsyneeksi ja haluttomaksi. Tämä on aiheuttanut Pietolan talon rapistumisen. 

Myös Pölhö-Kustaan vanhemmat ovat kuolleet. Pölhö-Kustaa jää kodittomaksi hänen 

äitinsä kuoltua ja kantaa mukanaan äidiltään saamaansa kenkää, jossa on säilössä vel-

kakirja. Velkakirjan mukaan Rättäri on lainannut äidiltä rahaa ja ennen kuolemaansa 

äiti neuvoo Kustaata viemään kengän Pietolalle. Äiti toivoo Pietolan ottavan Kustaan 

holhoukseensa ja pitävän Kustaasta rahoineen huolta. 
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4.1.3 Roolianalyysi 

 

Roolianalyysi on mielestäni tärkeä osa juuri pukusuunnittelua, sillä teatteripuku kuvaa 

yksilöä ja tämän psykologista omaleimaisuutta sekä liittyy suoraan näyttelijään, lavas-

teiden, valaistuksen ja äänimaailman luodessa roolihahmoille yhteisen ympäristön ja 

rikastuttamalla näytelmää kokonaisuudessa (Gradova & Gutina 1987, 6). Näytelmän 

suuren roolihahmojen määrän takia valitsin roolianalyysissa käsiteltäväksi kuusi kes-

keistä näytelmän henkilöä niin, että kustakin jakamastani ryhmästä tulee esimerkki. 

Käsittelen myös yhtä henkilöryhmää, jota käsittelin koko suunnittelun ajan yhtenäise-

nä. Lasten ryhmästä en liittänyt opinnäytetyöhöni esimerkkiä, sillä koin seitsemän kä-

siteltävän hahmon tai hahmoryhmän riittävän ja valintatilanteessa joudun jättämään jo 

tarinan ydinhenkilöistäkin osan pois. Kuvailen etenevää suunnitteluprosessia opinnäy-

tetyössäni näiden esimerkkihahmojen kautta. Roolianalyysissa kuvailen henkilöitä 

muun muassa Inghamin ja Coveyn (1992, 15) kysymysten ”Mitä henkilö ajattelee 

maailmasta?” ja ”Mikä on kunkin hahmon merkitys näytelmässä?” kautta. Valitsin 

käsikirjoituksesta (Pakkala & Pasi, 2009) kunkin roolihahmon repliikkejä kuvaamaan 

hahmon ajatuksia. 

 

Pölhö-Kustaa on vähämielinen, orvoksi jäänyt poika. Todelliselta iältään Kustaa on yli 

kahdenkymmenen, mutta henkisesti lapsen tasolla. Hän kuljeskelee kylällä vailla ko-

tia, tärkeimpänä tavoitteenaan päästä Pietolaan pojaksi. Hän käy kuvitteellisia keskus-

teluja kuolleen äitinsä kanssa, jonka hän uskoo vain muuttaneen taivaaseen. Pölhö-

Kustaata ei voi sanoa protagonistiksi, jolla tarkoitetaan päähenkilöä, hahmoa, joka 

selkeimmin vie tarinaa eteenpäin (Ingham & Covey 1992, 22), vaikka ohjaajat tah-

toivatkin nostaa Kustaan keskushenkilöksi. Kustaa on henkilö, jonka käytöstä antago-

nisti, eli päähenkilön vastustaja tai tiellä olija (Ingham & Covey 1992, 22–23) ja pro-

tagonisti pyrkivät ohjailemaan itselleen suotuisalla tavalla, Kustaan aina itse ymmär-

tämättä tekojensa seurauksia. Pääosin hän vaikuttaa tyytyväiseltä omassa mielikuvi-

tusmaailmassaan. 

 

Pölhö-Kustaa: Äit hoi! Kustaa lähtee kirkonkylälle ja saa kirkkaita hopioita, kun Kus-

taa on oppinut uusia lauluja tukkipojilta. Kustaa kaivaa tämän [äidin kengän] maa-

han ettei Rättäri varasta. –Mikä se oli? Voi saateri kuinka iso sammakko! Oletko sinä 
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se kuninkaan tytär? Missä asuu se noita-akka joka muutti sinut sammakoksi? Kustaa 

voi taistella ja pelastaa sinut.  (Pakkala & Pasi 2009, 21.) 

 

Aaprahami Turkka saapuu yllättäen muiden tukkilaisten jälkeen heidän leiripaikalleen 

päällysmieheksi. Turkka on ollut aikeissa lähteä Amerikkaan, mutta onkin hypännyt 

laivasta takaisin maalle ja päättänyt ryhtyä tukkilaiseksi. Todellisuudessa nuori ja 

seikkailunhaluinen Turkka on suuren talon isäntä, muttei tahdo heti sitä kenellekään 

paljastaa. Turkka on tarinan protagonisti. Hän alkaa järjestää Pietolan taloa kuntoon 

motiivinaan kaunis Pietolan Katri, hän toimii puhemiehenä ja vauhdittajana muissa 

tarinan romanttisissa suhteissa, hän paljastaa pahan Rättärin juonet ja auttaa Pölhö-

Kustaan Pietolaan pojaksi. Rättärin ansioista kaikki luulevat Turkkaa hetken ajan van-

kilasta karanneeksi murhamieheksi, mutta paljastuukin että samannimisiä Aaprahami 

Turkkia on kaksi. 

 

Pietola: ...niin mikäs te oikein olette miehiänne? 

Turkka: Mitä te sillä tiedolla teette? Ja mitä viisastutte, jos sanon olevani Kukkonen 

tai taikka Kananen, Kekkonen tai Kakkonen. 

Katri: Niin ei täällä ketään niistä kaivata enempää kuin teitäkään. 

Turkka: Mutta nuorta isäntämiestä kaivataan, koska vanhalta jäävät työt tekemättä. 

(Pakkala & Pasi 2009, 8.) 

 

Rättäri on tarinan konna, antagonisti. Hänestä ei käytetä tekstissä muuta nimeä kuin 

Rättäri. Käsikirjoituksessa ei niinkään kuvata häntä edellä mainituiksi kruunun virka-

mieheksi tai maataloustöiden johtajaksi (Tietojätti 2001), eikä tällainen tieto selviä 

käsikirjoituksesta. Vaikuttavasta ja arvovaltaisesta henkilöstä on kuitenkin kyse, eikä 

rättäri-sanan varsinaisella merkityksellä ole tarinan kannalta olennaista merkitystä. 

Tarinassa Rättäri on uskonnollinen mies, jonkinlainen maallikkosaarnaaja, jolla on 

vahva kannatusjoukko ympärillään. Hän on huijannut Annin talon itselleen ja pyrkii 

saamaan myös Pietolan talon velkakirjakeplotteluilla omistukseensa. Hän on lisäksi 

iskenyt silmänsä Pietolan Katriin. Pölhö-Kustaan Rättäri on lahjonut kuuluttamaan, 

että Pietola on varastanut Kustaan äitivainaan rahat. Entistä kieroutuneemman vaiku-

telman Rättäristä luo juuri uskonnollisuus, jonka turvin hän pyrkii säilyttämään hurs-

kaan ulkokuorensa sekä manipuloimaan ihmisiä ja toisaalta hänen maallinen ahneu-
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tensa ja kyseenalaiset keinot hänen pyrkiessä rikkomaan Turkan ja Katrin välit. Rättä-

rin äiti mainitaan noitana käsikirjoituksessa. 

 

Rättäri: Saatana!- on saapunut tähän kylään tukkilaisten hahmossa. Ja se uhkaa var-

sinkin kylän vaimoväkeä riettailla juonillaan. Mutta te, rakkaat uskonsisaret, älkää te 

antako uskonne horjua nyt, kun Herra teitä näin koettelee...  

(Pakkala & Pasi 2009, 19.) 

 

Pietolan isäntä on keski-ikäinen, hieman äreä ja äkkipikainen leskimies. Hän asuu 

tyttärensä Katrin kanssa rapistumaan päässeessä pitäjän komeimmaksi mainitussa ta-

lossa. Pietola suhtautuu kotitalonsa liepeille saapuviin tukkilaisiin suorastaan vihamie-

lisesti, heittäen kortteeria kysyvän, pahaa-aavistamattoman Huotarin väkivalloin ulos 

tuvastaan. Hänen on ollut vaikea pyytää kylältä apua talonsa kunnostamiseen, mutta 

kun Turkka alkuvastusteluista huolimatta alkaa muiden tukkilaisten avulla sitä kun-

nostaa, ei Pietola tohdi heitä poiskaan ajaa. Tämä tekee ennakkoluuloiseen Pietolaan 

vaikutuksen ja hän alkaakin toivoa Turkasta nuorta isäntää taloonsa. Sekaannusten 

jälkeen Pietolan onni on ylimmillään kun vielä paljastuu, että hänen tyttärensä naiva 

Turkka onkin talollinen. 

 

Pietola: Nyt se alkaa taas tämä melu ja mekastus, joka kesäinen riesa. Mitä ne tänne 

tulevat ennen aikojaan nälkää näkemään? Eivät uitot ehdi näille main vielä viikkoon. 

Anni: Aina te niitä tukkilaisia moititte. Heidän joukossaan on monta kunnon poikaa. 

Pietola: Äläs siinä! Tiedäthän sinä. 

(Pakkala & Pasi 2009, 4.) 

 

Köyhänlesken Anni toimii piikana Pietolan talossa. Hän on entinen talontytär, mutta 

isänsä kuoltua Rättäri on petoksella ottanut hänen ja kivulloisen äitinsä talon omistuk-

seensa. Anni on vastoinkäymisistään huolimatta iloinen ja liukaskielinen nuori nainen, 

joka kainostelematta sanoo Pietolan isännällekin vastaan. Hän rohkaisee naimatonta 

Katria katselemaan tukkilaisten joukosta itselleen sopivaa sulhasta, vaikka tietääkin 

Katrin ja varsinkin hänen isänsä ynseästä suhtautumisesta tukkilaisia kohtaan. Turkan 

vanha ystävä Huotari iskee silmänsä Anniin, joka ei vähällä Huotarille lämpene. Pit-

kän piirityksen tuloksena Anni suostuu Huotarille vaimoksi, kun vielä selviää, että 

Huotarista tulee uusi tukkilaispäällikkö. 
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Anni: Jos vielä saan taloni takaisin, niin sitten otankin oikein kunnon miehen. 

Turkka: Mitäs sinä nyt? Entä Huotari? 

Anni: On niitä muitakin miehiä maailmassa. Sinäkin! (On suukottavinaan Turkkaa 

Huotarin nähdessä kaiken tynnyristä.) Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, 

kahdeksan, yhdeksän, vihdoin ja viimein kymmenen. Minä uskon, että tämä antaa 

vauhtia minun isäntäasioilleni. 

Turkka: Oikein hyvää vauhtia! (Työntää tynnyrin liikkeelle.) 

(Pakkala & Pasi 2009, 22.) 

 

Maija Rivakka on tomera nainen, joka on lähtenyt tukkilaisten joukkoon tienaamaan 

elantoaan. Hän järjestää tukkilaisille syötävää ja pyykkää heidän vaatteensa. Hän ihas-

tuu Pietolasta kesäksi tukkilaiseksi lähteneeseen renkiin, Tolariin. Heidän rakkausta-

rinaansa varjostavat ensin Tolarin käymättä jäänyt rippikoulu ja Tolarin luulo, että 

Maija ja Pietola ovat ihastuneet toisiinsa. Maija tuo hahmona tarinaan lämminhenki-

syyttä ja äidillisyyttäkin ja luo erilaisen naiskuvan omillaan toimeentulevana, tukki-

laisten maailmassa hienosti pärjäävänä vielä isännättömänä emäntänä. Maijan ikää on 

vaikea määritellä; hän ei ole enää nuori nainen, mutta Tolarin kanssa he kuitenkin 

suunnittelevat avioiduttuaan lasten hankintaa. 

 

Maija: Päällekö aiot mokomakin rippikoulun käymätön turjake! 

Tolari: Ottiatuota! 

Maija: Siinä on sinulle ottiatuota! 

Pietola: Oletpa sinä hönkä akka! 

(Tolari pakenee ulos.) 

Maija: Maija Rivakka minä olen. Sellainen tyttö, joka ei tuollaisia miehiä siedä. 

(Pakkala & Pasi 2009, 5.) 

 

Ryhmä Rättärin akat muodostuu neljästä Rättärin perässä kulkevasta keski-iän jo ohit-

taneesta naisesta, jotka kuuluvat ihmissuhdekartassani uskovaisten ryhmään. Poro-

Pirkko, Pahna-Miina ja Linkka-Leena, eräänlaisena johtajanaan Tolvas-Liisa uskovat 

sokeasti Rättärin pyhään johdatukseen ja toimivat kätyreinä Rättärin maallisemmissa-

kin velkahuijauksissa. Kun Pölhö-Kustaa yllättää Tolvas-Liisan ja Rättärin salaa suu-

telemasta, he hiljentävät Kustaan antamalla tälle hopearahan. Akkalauma tavataan 
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usein juoruilemasta ja urkkimasta toisten asioita ja kertomasta niistä sitten Rättärille. 

Rättäri ja akat muodostavat selkeän Ighamin ja Coveyn (1992, 23–24) mainitseman 

”johtaja ja tukija”-asetelman. Lopussa Rättärin juonien paljastuttua, akat tunnustavat 

varastaneensa Rättärin käskystä velkakirjasotkussa ja kääntyvät lopulta Rättäriä vas-

taan.  

 

Tolvas-Liisa: Niin syntinen ja syyllinen ihminen on Pietola. 

Linkka-Leena: Paha ja syntinen! 

Poro-Pirkko: Niin, ei pääse Pietola taivaaseen... 

Pahna-Miina: Ei pääse! 

Poro-Pirkko: ...eikä sinne pääse Pietolan vaimovainaakaan. 

Pietola: Eihän samaan taivaaseen tahdokaan kuin Poro-Pirkko! 

(Pakkala & Pasi 2009, 6.) 

 

4.2 Tutkimus 

 

Käsikirjoituksesta löytyvien faktojen pohjalta on tehtävä muistiinpanoja aihealueista, 

joista täytyy kerätä lisätietoa. Suunnittelijalla on harvoin riittävästi tuntemusta kaikista 

historiallisista ajanjaksoista ja tapahtumapaikoista, joihin näytelmä voi sijoittua. Gil-

lette (2000) jakaa tutkimusvaiheen taustojen tutkimukseen ja käsitteelliseen tutkimuk-

seen, joilla hän tarkoittaa käsikirjoituksesta löytyviä käytännön ongelmia, kuten rooli-

hahmon ulkonäön nopea muuttuminen. Tällaisiinkin haasteisiin suunnittelijalla tulisi 

olla mahdollisimman monta uutta ratkaisua. Taustojen tutkimisessa paneudutaan näy-

telmän historialliseen ajanjaksoon kirjallisuuden, taidehistorian sekä mahdollisten 

valokuvien ja lehtien avulla. Historiallinen tutkimus voi sisältää myös tutustumista 

näytelmän aikaisempiin tuotantoihin. Tällöin vaarana voi kuitenkin olla aikaisempien 

versioiden liiallinen vaikutus omaan suunnittelutyöhön. Tärkeänä tutkimisen kohteena 

ovat lisäksi värit. Värien merkityksiin ja psykologisiin vaikutuksiin tutustuttuaan 

suunnittelija voi parhaimmillaan auttaa katsojaa ymmärtämään roolihahmon luonnetta 

ja suhteita muihin näytelmän henkilöihin. (Gillette 2000, 22–25.)  

 

Analyysivaiheessa sain hyvän yleiskuvan 1900-luvun alun yhteiskunnasta. Tutkimus-

vaiheessa aloin syventyä enemmän pukuhistoriaan ja puvustuksen värimaailmaan. 

Analysointia ja tutkimusta tapahtui prosessissani jonkin verran samanaikaisesti, sillä 
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keräsin aineistoa pukuhistoriasta samalla kun tutustuin yleisempään historiaan. Nämä 

suunnitteluprosessin askeleet sulautuivat toisiinsa muita askeleita tiiviimmin vaiheen 

muutosta tuskin huomaten. Tämä johtui varmasti tarkemmasta käsikirjoituksen ana-

lysoinnista, jonka ohessa tahdoin tehdä historiantutkimusta ja myös siksi, että ajalli-

sesti näiden askelten välissä ei ollut juurikaan taukoa. Tutkimusvaiheeseen sisältyi 

suunnitteluprosessissani Kuusankosken teatterin pukuvarastoon tutustuminen ja sen 

pukujen mahdollisen käytön kartoitus. 

 

4.2.1 Historian tutkimus ja puvustuksen käytännönhaasteet 

 

Alustavien mielikuvien ja luonnosten pohjalta lähdin etsimään ilmettä kullekin rooli-

hahmoryhmälle. Valokuvia pukuhistoriasta oli jo löytynyt yleisempää historiaa käsitte-

levästä kirjallisuudesta ja muun muassa Hannu Sinisalon kuvateoksesta Karjalainen 

perinnekuvasto (1983). Valitsin kotoani löytyvistä isoäidin 1900-luvun alkupuolen 

valokuvista sopivia kuvia pukujen yksityiskohtien ideointiin. Etsin kyseisen aikakau-

den maalauksia pääasiassa tukkilaiskulttuurista ja maaseudun elämästä. Sopivia maa-

lauksia löytyi erityisesti Juho Rissasen tuotannosta (Kämäräinen 1993). Keräsin ku-

vamateriaalia (kuva 4) runsaasti, sillä uskoin sen innoittavan ja helpottavan tulevaa 

piirtämiseen ryhtymistä. Tulostin kuvista paperiversioita ohjaajille näytettäviksi sekä 

tunnelmataulujen kokoamista varten. Tunnelmatauluilla tarkoitan kuvamateriaalista 

koottuja tauluja, joissa on pukuhistorian ideakuvien lisäksi roolihahmon persoonan tai 

ryhmän hengen mieleentuomia maalauksia tai muita kuvia ja värimaailmaa, joka ku-

vaa hahmoa tai ryhmää tai tuo tulevan puvustuksen henkeä esille. 
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KUVA 4. Esimerkkejä keräämästäni kuvamateriaalista 

 

Värimaailmoja lähdin rakentamaan niin, että kullekin ryhmälle valitsisin maalauksen 

tai värikartan, josta poimisin väritykset hahmojen pukuihin. Näin puvustuksesta, oh-

jaajien toiveiden mukaisesti, tulisi ainakin värikäs, vaikkei tarvetta ryhmien erottami-

seen väreillä koettu olevankaan. Yleisenä linjauksena olin jo päättänyt, ettei vihreää 

väriä juurikaan käytettäisi, etteivät roolihahmot hukkuisi näyttämön taustalla oleviin 

rantakoivuihin ja pitkään kaislikkoon. Puvustuksen väreiksi tahdoin lämpimiä ja mur-

rettuja sävyjä niin, että puvustuksesta värikkyydestä huolimatta tulisi luonnonläheinen, 

aito ja vanhannäköinen. Vaatteet saisivat näyttää käytetyiltä. Pelottavat ja synkät hah-

mot käyttävät yleensä tummia asuja vahvistaakseen ja tuomaan ilmi mielialaansa, kun 

taas iloiset ja veitikkamaiset hahmot pukeutuvat kirkkaisiin ja heleisiin väreihin (Gil-

lette 2000, 388). Värimalleja lähdin etsimään tällaisten väreistä olevien ennakkokäsi-

tysten mukaan. Sen jälkeen tutustuin värien symboliikkaan kirjallisuuden kautta. Tar-

kastelen värien merkitystä valintavaiheessa, jossa myös esittelen valitut värimallit (lu-

ku 5.2).  
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Puvustukseen liittyviä käytännön ongelmia kirjasin omaan käsikirjoitukseeni harjoi-

tuksia seuratessani. Näytelmässä ei tulisi olemaan juurikaan vaatteiden vaihtoa tietyn 

roolihahmon kohdalla, mutta joitakin kaksoisroolin tekijöitä oli. Merkitsin heidän roo-

liasunvaihdoksensa ylös ja hahmottelin käsikirjoituksen pohjalta, missä kohtaa vaihdot 

tapahtuisivat. Tiesin kuitenkin, että tällaiset käytännön ongelmat ratkeaisivat lopulli-

sesti vasta harjoitusjakson loppupuolen läpimenoissa käytännössä kokeilemalla. Käsi-

kirjoituksesta löytyi jonkin verran roolihahmojen kastelemista erilaisilla nesteillä. Pie-

tolan selkään tultaisiin esimerkiksi heittämään piimää (ks. liite 5 (1) kuvia näytelmäs-

tä). Huomioin, että Pietolan sotkettava takki ei mielellään tulisi olemaan esimerkiksi 

teatterin varastolta otettava hyväkuntoinen, vanha takki vaan ennemmin kirpputorilöy-

tö, jonka likaantumisesta ja toistuvasta pesusta ei tarvitsisi olla huolissaan.    

 

Tutustuimme näytelmäryhmän kanssa useisiin Tukkijoen aikaisempiin versioihin har-

joituskauden alussa lokakuussa 2008. Katsoimme ensin Roland af Hällströmin eloku-

vaversion vuodelta 1951 tähtinään Tauno Palo ja Rauni Ikäheimo ja myöhemmin alun 

Axel Slangusin ja Wilho Ilmarin mykkäelokuvasta vuodelta 1928. Vaikka kyseessä 

olikin sama Teuvo Pakkalan näytelmään perustuva Tukkijoella, tarinat erosivat jonkin 

verran toisistaan. En kokenut saaneeni suurempia vaikutuksia elokuvien visuaalisista 

ilmeistä, ehkä siksi, että molemmat olivat mustavalkoisia. Oli vaikea kuvitella pukuja 

värillisinä, eivätkä ne luultavasti siksi jääneet kovin pitkäksi aikaa mieleeni. 

 

4.2.2 Teatterin varastolla 

 

Maaliskuun 2009 alussa kävin ensimmäisen kerran Kuusankosken teatterin pukuvaras-

tolla. Sovin asiasta teatterin puvustajan Mervi Suvelan kanssa ja hän tuli näyttämään 

minulle lyhyen näytelmän aikakaudesta käydyn keskustelun jälkeen, mistä voisin löy-

tää puvustukseeni sopivia vaatteita. Suvela esitteli minulle, miten vaatteet oli ryhmitel-

ty varastoon. Tämä helpotti etsimistä ja säästi aikaa pukujen läpikäymisessä. Suunnit-

telijan on kiinnitettävä erityistä huomioita puvustuksen yhtenäiseen ilmeeseen, kun 

näytelmän vaatteita ostetaan valmiina tai otetaan käyttöön pukuvarastosta (Gillette 

2000, 395–396). Pyrin yhdistämään varastosta otetut vaatteet puvustukseeni niiden 

värivalinnoilla. Olin piirtänyt itselleni Tukkijoen roolihahmoista ryhmittelyn, joka 

helpotti jokaisen hahmon muistamista varastossa tutkiessani (kuva 5). Paperiin olin 

merkinnyt joitain mielikuvia tulevista asuista, joiden pohjalta aloitin etsinnän. Tarkoi-
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tuksenani oli ennen kaikkea löytää varastosta suuritöisempiä vaatekappaleita kuten 

miesten takkeja ajansäästämiseksi tulevassa pukujen toteutuksessa. Miesten pukujen 

vuokraaminen tai ostaminen näytelmiin on tavallista myös ammattiteattereissa (Gillet-

te 2000, 395). 

 

 

KUVA 5.  Muistutusluonnos roolihahmoista 

 

Pukuvarastossa oli suunnittelunkin kannalta olennaista käydä hyvissä ajoin ennen lo-

pullisten luonnosten tekoa, sillä jo ensimmäisellä kerralla löysin Rättärille sopivan 

takin, jonka mallin tulisin piirtämään suoraan pukuluonnokseen. Ennen esityskuvien 

valmistamista ehdin käydä pukuvarastolla kolme kertaa. Vielä tämänkin jälkeen tun-

tui, etten ollut nähnyt kaikkea, mitä varastosta saattaisi vielä löytyä. Kolmen tunnin 

sukellukset tiiviiden, kahdessa kerroksessa roikkuvien vaaterivistöjen väliin olivat 

fyysisestikin rankkoja. Ensimmäisten pukuvarastokierroksien jälkeen merkitsin muis-

tiinpanoihini, että teatterilta löytyisi paljon käyttökelpoisia hattuja, henkseleitä, flanel-

lipaitoja miehille ja hameita lapsille. 
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5 TASAISILLA AALLOILLA 

 

Kevään 2009 harjoituskausi jatkui joka sunnuntaisilla kokoontumisilla. Talvikauden 

harjoitukset pidettiin Tirvan Seuralassa. Seurala on Tirvan seudun yhdistysten ja seu-

rojen ylläpitämä rakennus, joka toimii erilaisten tapahtumien, kerhojen ja näytelmien 

toiminta- ja esityspaikkana. Helmikuun lopulla saimme vihdoin viimeisenkin kadok-

sissa olleen miesnäyttelijän ryhmäämme, mutta ikäväksemme myös yksi talollisten 

naisten neljästä näyttelijättärestä joutui pakottavista syistä jättämään projektin. Maa-

liskuun 1. päivänä koitti näytelmän ensimmäinen läpimeno. Oma roolini Rättärin äiti-

nä, noitana tarkentui loihtimiskoreografiaksi, joka liittyi Katrin sieppaukseen Rättärin 

yrittäessä estää Turkan ja Katrin kihlausta (ks. liite 5 (2) kuvia näytelmästä). Harjoi-

tuksissa käydessäni tahdoin kuitenkin keskittyä näytelmän seuraamiseen, näyttelijöi-

den roolin hakemiseen ja esilletuleviin puvustukseen liittyviin käytännön ongelmiin, 

joten loihtimiskohtaus päätettiin harjoitella vasta keväällä siirryttyämme varsinaiselle 

esityspaikalle.  

 

5.1 Haudonta 

 

Ratkaisu haastavaan ongelmaan juolahtaa mieleen usein hyvin nukutun yön jälkeen. 

Kun meneillä olevan suunnitteluprosessin jättää hautumaan ja keskittyy hetkeksi muu-

hun, alitajunnalle jää aikaa käsitellä aiemmin kerättyjä tietoja ja tehtyjä havaintoja. 

Antamalla hautumiselle riittävästi aikaa työn laatu on parempaa kuin kiireessä val-

miiksi runnottu suunnittelutehtävä. Riittävä aika hautumiselle on suunnittelija- ja pro-

jektikohtaista. (Gillette 2000, 25.) 

 

Suunnitteluprosessista irtautuminen tarkoitti kohdallani lähinnä muihin opintoihin 

liittyvien tehtävien tekemistä. Toisaalta runsaan harjoituksiin osallistumisen takia ei 

Tukkijoki jäänyt missään vaiheessa kovin pitkäksi aikaa syrjään, vaikka en kaikissa 

harjoituksissa miettinytkään suoranaisesti puvustuksen suunnitteluun liittyviä asioita. 

Haudontaa tapahtui melko tasaisesti jokaisen suunnitteluaskeleen välissä tai niiden 

sisällä, eikä suunnitteluprosessissa mielestäni voi määrittää oikeaa ajankohtaa hau-

donnalle. Tärkeää on kuitenkin, että sitä tapahtuu ennen lopullisten pukuluonnosten 

valmistamista. Ajallisesti Tukkijoen suunnitteluprosessista tuli melko pitkä osittain 

hitaasti etenevästä alkuvaiheesta johtuen. Niinpä jo ennen ja jälkeen sitoutumista jäi 
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runsaasti aikaa miettiä tulevaa suunnitteluprosessia. Tämä toisaalta vahvisti sitoutu-

mista, mutta toisaalta minulle jäi ehkä liikaakin aikaa miettiä suurelta urakalta tuntu-

vaa projektia ja varsinkin asioita, jotka saattaisivat mennä pieleen. Prosessin edetessä 

haudonnalle jääneet hetket koin puhtaasti positiivisina.  

 

5.2 Valinta 

 

Valintavaiheessa suunnittelija käy läpi kaiken tutkimusvaiheessa kerätyn tiedon ja 

materiaalin. Sen pohjalta tehdään päätös omasta linjasta suunnittelukokonaisuudessa. 

Kaikkien visuaalisten osa-alueiden suunnittelijat tuovat alustavilla suunnitelmillaan 

ideansa esille, joista sitten yhteisten keskustelujen kautta muokataan yhtenäinen koko-

naisuus. Pukusuunnittelija tuo luonnoksillaan esille vaatteen muodon ja mallin lisäksi 

materiaali- ja värivaihtoehtoja. Valinta on päättynyt, kun ohjaaja on tyytyväinen kaik-

kiin suunnitelmiin ja kokee, että ne tukevat näytelmän visuaalista ajatusta. (Gillette 

2000, 25–27.) 

 

Aloin käydä tulostamaani kuvamateriaalia läpi ja järjestää sitä viiteen jakamaani ryh-

mään eli talollisiin, työläisiin, tukkilaisiin, Rättäriin akkoineen ja lapsiin. Pölhö-

Kustaalle keräsin vielä omat idea- ja tunnelmakuvat. Jokaisen ryhmän ja yksittäisen 

roolihahmon suunnitteluprosessit muotoutuivat omanlaisikseen. Kaikista ryhmien ku-

vista ei missään vaiheessa syntynyt varsinaista tunnelmataulua, vaan tarkastelin kuvia 

erillisinä alkaessani suunnitella varsinaista puvustusta. Toiset kuvat taas järjestyivät 

tunnelmatauluksi heti ja koin olennaiseksi, että kuvat olivat taulussa juuri niin kuin ne 

olivat. Erillisiä materiaalinäytteitä en kerännyt, mutta päätin, että valmiina otettujen 

vaatteiden materiaalit ja ostettavat kankaat tulisivat olemaan luonnonmateriaaleja ku-

ten puuvillaa, pellavaa ja villaa. Esittelen kuvavalinnat ja värimaailmat roolianalyysis-

sa valitsemieni hahmojen kautta.  

 

Pelkäsin, että tuleva puvustus hajoaisi liian selkeästi ryhmiin, joiden kautta olin vienyt 

suunnittelua eteenpäin. Alustavasti olin ideoinut poikittais- ja pystyraitojen ja ruutu-

kuosien pukevan aina tiettyä ryhmää, kuten muistutusluonnoksesta (kuva 5) voi havai-

ta, mutta puvustuksen yhdistäväksi tekijäksi päätin etsiä ja käyttää vain pystyraitaisia 

kankaita kaikkien puvuissa. En suinkaan kaikissa vaatekappaleissa, mutta siltä osin 
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kun kankaita tai vaatteita löytyisi. Toisaalta uskoin ja luotin, että materiaalivalinnoilla 

saisin puvustuksen näyttämään yhtenäiseltä.  

 

Pölhö-Kustaan idea- ja tunnelmakuvat liimasin tauluun (kuva 6) pian niiden löytämi-

sen jälkeen, koska olin täysin tyytyväinen löytämiini kuviin enkä kokenut tarpeellisek-

si etsiä niitä lisää. Keskeisiksi kuviksi taulusta mielestäni nousee valokuva rantakivel-

lä istuvasta pojasta ja valokuvasta syntynyt mielikuvituksellinen grafiikantyö. Nämä 

kuvat ilmentävät Pölhö-Kustaan sielunmaisemaa hyvin. Hän on mieleltään lapsi ja 

elää mielikuvitusmaailmassaan, jossa hän voi kuvitella itsensä millaiseksi tahtoo.  

 

 
                          KUVA 6. Pölhö-Kustaan tunnelmataulu 

 

Taululla ilmensin nimenomaan tunnelmia ja mielikuvia Pölhö-Kustaan persoonasta, 

enkä juurikaan käyttänyt kuvien vaatteiden yksityiskohtia suunnittelun apuna. Kustaan 

värimaailmastakaan ei tullut kovin tarkkaa tunnelmataulua tehdessä, vaikka kuvat ja 

tausta ovatkin harmaita ja ruskeita. Olin päättänyt, että hahmon vaatteista tulisi sotkui-

set ja kuluneet, jopa repaleiset, sillä hän on kulkenut samoissa vaatteissa äitinsä kuo-

lemasta lähtien. Kukaan ei ole pitänyt huolta hänestä. Vaikka vaatteista tulisi harmaan-
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ruskeita, tahdoin jonkinlaisella väriläikällä tuoda hänen iloista ja huoletonta yleisil-

mettään esille. 

 

Aaprahami Turkan ulkonäköä lähdin rakentamaan tukkilaisille keräämieni kuvien 

pohjalta. Löysin yhden erityisen hyvin tukkilaisia 1900-luvun alussa kuvaavan valo-

kuvan (kuva 7).  

 

 

    KUVA 7. Kuhmolaisia uittomiehiä 1920-luvulla 

 

Joukko näyttää hieman surkealta, mutta mielenkiintoisen kerroksellisesti pukeutuneel-

ta. Muut valokuvat tahtoivat olla myöhemmältä ajalta ja käytin niitä lähinnä tunnel-

makuvina (kuva 8). Tahdoin tukkilaisista kirjavan joukon muutenkin kuin värien puo-

lesta. Yksi pukeutuisi liiviin, toinen takkiin, erilaiset hatut ja housut sekä nahkasaap-

paat tai lapikkaat pukisivat kutakin tukkilaista eri tavalla. Tarkkaa värikarttaa en tukki-

laisille löytänyt, mutta päätin käyttää heidän puvuissaan pääosin erilaisia harmaita, 

ruskeaa ja keltaista. Päätöksen jälkeen huomasin, että värivalinnat muistuttivatkin työ-

läisille valitsemaani värimaailmaa (kuva 15). Keltaisella tahdoin tuoda esille tukkilais-

ten iloista luonnetta. 

 

Turkka piti jollain tavalla erottaa muista tukkilaisista todellisuudessa talolliseksi ja 

tarinan sankariksi. Päätin, että Turkalle tulisi hieman siistimmät ja ehjemmät vaatteet 
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kuin muille tukkilaisille, joiden vaatteita taas saisi kunnolla patinoida. Turkan roo-

liasuun tulisi myös jonkin verran mustaa, joka tässä tapauksessa saisi hänet näyttä-

mään arvokkaammalta ja hieman juhlavammaltakin. Tahdoin Turkan esityskuvaan 

sankarillisuutta ja veijarimaisuutta, ja tarkoitukseni oli etsiä jonkinlainen sankarikuva 

Turkan tunnelmakuvaksi, mutta se jäi löytämättä. 

 

 

KUVA 8. Tukkilaisten idea- ja tunnelmakuvia 

 

Rättärin ja akkojen idea- ja tunnelmakuvat keräsin samaan tauluun (kuva 9). Akkojen 

henkeä esilletuovia maalauksia ja kuvia löytyi runsaasti. Rättärin osalta kuvat jäivät 

vähiin, ehkä siksi, että olin jo löytänyt Rättärille takin ja sen ympärille tuntui helpolta 

lähteä piirtämään muuta vaatetusta. Rättärin suunnittelussa käytin apuna kuvaa kol-

mesta maallikkosaarnaajasta (vasemmalla kuvassa 9). Akat erottuivat laumastaan sel-

viksi persooniksi ja tarkentuivat ulkonäöltään mielessäni jo valintavaiheessa. Tolvas-

Liisalle tahdoin hieman muita arvokkaamman asun, olihan hän Rättärin suosiossa 

enemmän kuin muut akat. Linkka-Leena taas kulki nilkuttaen ja mummomaisempi asu 

tulisi sopimaan hänelle hyvin suurine leuan alle solmittavine huiveineen. Poro-Pirkko 

saisi vahvat lasit ja Pahna-Miina lehmänsarven, jota hän käyttäisi kuulolaitteenaan. 

Tunnelmataulun lisäksi käytin muutamia valokuvia (kuva 10) pukujen ideointiin. 
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                       KUVA 9. Rättärin ja akkojen tunnelmataulu 

 

 

 

KUVA 10. Ideakuvia akkojen pukuihin 
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Rättärille ja akoille löysin värikartan Helene Schjerfbeckin maalauksesta Helle (kuva 

11). Maalauksen kyyristyneet hahmot tuovat mieleen rukoilevat akat, joita suuri musta 

puu, Rättäri, ojentaa oikeamielisyyden polulle. Rättärin ja akkojen hallitsevin väri on 

musta, jota pidetään yleisesti täyden pimeyden, epätoivon, murheen ja kuoleman väri-

nä (Wetzer 2000, 95). Vaikka tahdoinkin joukosta mustan, ajattelin käyttää monen 

sävyisiä mustia kankaita ja vaatteita; tummanharmaita, musta-harmaaraidallisia ja 

mahdollisesti myös erilaisia mustia pintarakenteita. Muutamat voimakkaan siniset ja 

oranssit yksityiskohdat elävöittäisivät joukon ilmettä.  

 

 

                                    KUVA 11. Helle 1919, Helene Schjerfbeck 

 

Pietolan isäntä kuuluu talollisten ryhmään, jonka tunnelma- ja ideakuvia (kuva 12) en 

koonnut tauluksi. Pietolan isäntä on tämän ryhmän ainut mies, joten ryhmittelin nais-

ten ja miesten kuvia tässä tapauksessa erikseen. Pietolaa kuvaavaa materiaalia löysin 

melko paljon. Pietolan jääräpäistä luonnetta ilmentää kuva 12 (ylhäällä keskellä) kah-

desta miehestä niskanuoran vedossa (Häggman 2007, 220). Kuvista poimin 1900-

luvun alun talon isännän ulkonäön. Isännällä on paita ja liivit, joiden päällä on puvun-

takin oloinen päällystakki sekä saappaat vedettyinä housujen päälle. Yhteiseksi väri-

maailmaksi talollisille valitsin sisustukseen tarkoitetun värikartan (kuva 12), josta tah-

doin erityisesti nostaa esiin sinisen, jota kuvataan muun muassa rauhoittavaksi, vapau-

den ja vilpittömyyden väriksi, jonka tarkoitusperä on aina rehellinen (Wetzer 2000, 

94.) Itse Pietola ei tosin ole rauhallisin luonne, mutta sininen tuo mielestäni talollisten 

pukuihin tietynlaista arvokkuutta. 
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 KUVA 12. Pietolan isännän tunnelma- ja ideakuvat                        

 

 

KUVA 13. Talollisten värikartta (Tikkurila, 31. Basilicum) 

 

Köyhänlesken Anni kuuluu työläisten ryhmään. Mietin keinoa erottaa työläisnaiset 

talontyttäristä ja päätin, että erottava tekijä tulisi olemaan työläisnaisille tuleva esilii-

na. Alustavien suunnitelmieni mukaan kaikkien naisten asut tulisivat lähes poikkeuk-

setta muodostumaan pitkästä hameesta ja paidasta tai jonkinlaisesta takista. Hameen 

päälle sidottava esiliina olisi selkeä tunnusmerkki työläisnaisille. Työläisnaisten 

ideavalokuvasta (kuva 14, ylhäällä oikealla) poimin koristekuvion Annin esiliinan 

helmaan. Muuten Anni saisi muistuttaa klassista suomineitotyyppiä pitkine, vaaleine 

palmikkoineen ja iloisen punaisine poskineen. 
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                    KUVA 14. Työläisnaisten tunnelma- ja ideakuvia  

 

Värikarttana työläisten ryhmälle käytin Helene Schjerfbeckin maalausta Kurpitsa-

asetelma (kuva 15). Maalauksen taustan lämmin ja kirjava beige tuo mieleen patinoi-

tuneen pinnan. Vaalean harmaista ja luonnonvalkoisista muodostuva alaosa antaa vä-

rin pellavaiselle paidalle. Oranssit ja keltaiset kurpitsat kuvaavat värinä juuri Annille 

luonteenomaista iloisuutta, valoisuutta, valpasta ja ystävällisesti viettelevää, joskus 

kuumentavaakin (Wetzer 2000, 92–93) olemusta. Värit sopivat muillekin työläisten 

ryhmään kuuluville. 
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                                 KUVA 15. Kurpitsa-asetelma n. 1935, Helene Schjerfbeck 

 

Maija Rivakka ei juuri muuttunut aivan ensimmäisistä idealuonnoksista (vrt. kuva 2, 

s.8). Hahmon ulkonäkö oli käsikirjoituksesta ja harjoituksista saamani mielikuvan 

pohjalta helppo saada paperille. Stereotyyppisen pyykkärimuijan kuva kumpusi jostain 

alitajunnastani. Sitten muistin Tyko Sallisen maalauksen Pyykkärit (kuva 16) ja käytin 

sitä tunnelmakuvana, vaikka asun muoto olikin jo hahmottunut. Maalauksen hilpeät 

naishahmot tuovat hyvin Maijan luonnetta esiin. 

 

 

                                     KUVA 16. Pyykkärit 1911, Tyko Sallinen  

 

Maija Rivakan värimaailmaa lähdin rakentamaan työläisten ryhmälle valitsemastani 

värimallista (kuva 15). Tahdoin Maijan vaatteista patinoidut ja nimenomaan käytetyn 

näköiset, en niinkään likaiset kuten tukkilaisten tai Pölhö-Kustaan vaatteet saisivat 
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olla. Vaatteiden tulisi olla myös käytännölliset, sillä Maija tulisi näytelmässä säilyttä-

mään oikeastikin tavaroitaan esiliinan taskuissa ja pyykkärin säkissään. Ensimmäisen 

luonnoksen esiliinan taskun paikat tulisivat tästä syystä nousemaan helmasta vyötärö-

nauhan lähelle. Vaikka Maijan puvusta tulisi kuluneen näköinen, tahdoin hänelle kui-

tenkin Sallisen maalauksen heleämpiä värejä tuomaan esiin hänen pirteää luonnettaan. 

Hän myös erosi itsenäisyydellään muista työläisnaisista. 

 

 

6 SUMAA PURKAMASSA 

 

Näyttelijät kertoivat minulle harjoituksissa joitakin puvustukseen liittyviä toiveitaan. 

Pietola tahtoi ehdottomasti piipun polteltavaksi, Linkka-Leena taas suuren huivin pää-

hänsä. Tällaiset toivomukset sopivat hyvin omiin suunnitelmiinikin, mutta päätin pu-

vustuksen kokonaisuuden menevän kuitenkin kaikkien yksittäisten toiveiden edelle. 

Näyttelijöiden roolityöskentely tarkentui harjoitus harjoitukselta ja maaliskuun puoles-

sa välissä teksti oli ohjaajien vaatimuksesta osattava ilman käsikirjoitusta. Päätin itse, 

että tulisin esittelemään esityskuvat pääsiäistauon jälkeen 19.4.2009 koko näytelmä-

ryhmälle.  

 

6.1 Toteutus 

 

Toteutuksessa suunnittelija luo lopulliset, värilliset esityskuvat, joihin mahdollisesti 

liitetään huomautuksia tai selventäviä piirroksia pukujen toteutuksen helpottamiseksi. 

Esityskuvista tulee käydä ilmi sovittu historiallinen ajanjakso, puvun tyyli ja henki. 

Esityskuvat viedään puvustoon valmistettaviksi ja suunnittelija valvoo niiden oikean-

laista toteutusta sekä aikataulussa ja budjetissa pysymistä. (Gillette 2000, 27–32.) 

 

Esityskuvien valmistus alkoi suunnitteluprosessissani kokeilemalla muutamia erilaisia 

tekniikoita ja pohjia oikeanlaisen tunnelman ja värimaailman saavuttamiseksi. Tah-

doin, että valmiiseen puvustukseen liittyvät ideat ja visiot todella välittyisivät esitys-

kuvista. Pidän vesi- ja peiteväritekniikkaa suunnittelijana mieluisimpana tapana tuoda 

ajatukseni esille kuvina ja ennen kaikkea väreinä. Ensimmäisenä kokeilin valkoista 

akvarellipaperia, jonka ajattelin maalata kauttaaltaan sinisillä ja vihreillä sävyillä, 

ikään kuin näyttämön taustalla olevaa maisemaa kuvaavaksi. Kirkkaanvalkoinen pape-
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ri hohti kuitenkin taustamaalauksen läpi ja sai värit näyttämään mielestäni räikeiltä, 

murtamisesta, eli tiettyyn väriin sen vastavärin sekoittamisesta (Weltzer 2000, 12–13) 

huolimatta. Myös taustan päälle akryyliväreillä maalatut hahmot näyttivät kömpelöiltä 

ja suttuisilta, sillä pohjamaalaus kuivuttuaankin alkoi joistain kohdin sekoittua neste-

mäiseen akryyliväriin (kuva 17).  

 

                         

                         KUVA 17. Maalauskokeiluja valkoiselle akvarellipaperille 

 

Päätin tutustua erilaisten puku- ja vaatesuunnittelijoiden tapoihin toteuttaa luonnoksia 

ja hakea aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta (Dawber 2007) virikkeitä ja ideoita lo-

pullisiin esityskuviini. Upeista värillisille papereille toteutetuista vaateluonnoksista 

lähti idea kokeilla vesiväritekniikkaa vaaleanruskealle voimapaperille. Voimapaperi 

on täysin kierrätyskelpoista pakkausmateriaalia, jota käytetään esimerkiksi automaa-

laamoissa autojen suojapaperina (PakkausÖhman 2009). Voimapaperi tuntui kokeilun 

(kuva 18) jälkeen hyvin nestemäistä väriä kestävältä ja sen ruskea väri antoi maalatuil-

le vesiväreille juuri sopivaa pehmeyttä sekä toivomaani vanhaa tunnelmaa. Värillinen 

pohja esityskuville tuntui loistavalta ajatukselta myös siksi, että hyvin vaaleat asut 

tulisivat paperilla kauniisti esille. Kokeilussa testasin myös vesiliukoisen puuvärin 

käyttäytymistä maalattujen alueiden rajaamiseen ja hahmojen ääriviivan piirtämiseen. 

Sopiva toteutustapa esityskuville oli löytynyt. 
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                         KUVA 18. Maalauskokeiluja voimapaperille 

 

Roolihahmoista tekemäni muistutusluonnoksen (kuva 5, s.22) pohjalta leikkasin voi-

mapaperista yksittäin esitettäville hahmoille suunnilleen samankokoiset pohjat. Ryh-

mille leikkasin niiden hahmojen lukumäärästä riippuen leveämmät pohjat. Hahmotte-

lin roolihenkilöt papereille lyijykynällä ja vielä ennen maalaamista esittelin hahmo-

telmat ohjaajille ja sain lopullisen hyväksynnän esityskuvilleni. En piirtänyt esitysku-

viin vaatteiden takakappaleita tai tarkentavia piirroksia vaatteiden yksityiskohdista, 

koska tiesin olevani vaatteiden valmistuksessa tiiviisti mukana enkä valmiina otettavi-

en vaatteiden kohdalla nähnyt sitä tarpeelliseksi. Tahdoin korostaa tulevissa esitysku-

vissa roolihahmon persoonaa ja ilmettä sekä asentoja, jotka olivat piirtyneet mieleeni 

tarkasti runsaasta harjoitusten seuraamisesta johtuen. Seuraavaksi esittelen valmiit 

esityskuvat valitsemistani roolihahmoista sekä valokuvat toteutuneesta puvustuksesta 

arvioinnin ja vertailun helpottamiseksi. Kuvaan seuraavassa lyhyesti myös pukujen 

toteutuksen kulkua, koska siitä koin oppineeni myös tuleviin suunnitteluprosesseihin 

liittyvää tärkeää tietoa ja huomioitavia asioita. Lisäksi harrastajateattereissa harvoin 

käytetään erillisiä suunnittelijoita ja puvustuksen toteuttajia ja uskon lähitulevaisuuden 

työtehtävieni liittyvän nimenomaan harrastajateatteriin, joten toteutus on yhä saumat-

tomammassa yhteydessä suunnitteluprosessiin. 
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KUVA 19. Esityskuva Pölhö-Kustaasta 
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Pölhö-Kustaan asukokonaisuus (kuva 20) jäi suunniteltua hieman haaleammaksi ja 

mitäänsanomattomammaksi. Asukokonaisuuteen toivomani väriläiskä jäi toteutumat-

ta. Olisin tahtonut Pölhö-Kustaan asuun enemmän kerroksellisuutta ja vaikutelmaa, 

että hän olisi keräillyt vaatekappaleensa mistä milloinkin. Patinoitu ja repaleinen paita 

toimi hyvin ja hajosi esityksissä loppua kohden entisestään, mutta koin kuitenkin eri-

tyistä pettymystä roolihahmon hieman keskeneräiseksi jääneestä asukokonaisuudesta, 

olihan Pölhö-Kustaa näytelmän keskushenkilö. Pölhö-Kustaan asukokonaisuus, kuten 

muutaman muunkin, jäi tavallaan ensimmäiselle kierrokselle; hankin hahmolle jollain 

tapaa luonnosta vastaavat vaatteet, mutten ehtinyt palata parantelemaan lopullista asu-

kokonaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              KUVA 20. Pölhö-Kustaan toteutunut asukokonaisuus 
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yskuva Turkasta ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 21. Esityskuva Turkasta  
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Turkan puku (kuva 22) vastasi luonnoksen vaatekokonaisuutta hyvin, vaikka tähänkin 

asuun olisi voinut lisätä enemmän väriä. Saappaita vaihdettiin useaankin otteeseen, 

kun ensimmäisistä tuli jo harjoitusvaiheessa pohjanaula kantapäästä, hieman vaaralli-

sestikin, läpi. Lopulta muuten täydellisiin saappaisiin lisättiin näyttelijän omasta ideas-

ta villasukat ja kuplamuovia niiden ollessa hieman liian suuret. Vanhojen vaatekappa-

leiden kohdalla tapahtui muutenkin melko paljon hajoamista ja korjaustyötä tehtiin 

lähes jatkuvasti harjoitusvaiheesta aina näytöksiin. Erityisesti Turkan vaatteet joutui-

vat kovaan käsittelyyn, kun häntä nosteltiin ja heiteltiin vähän päästä. Suurin osa kaik-

kien tukkilaisten vaatteista otettiin teatterin varastosta ja etsittiin kirpputoreilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            KUVA 22. Turkan toteutunut asukokonaisuus 
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KUVA 23. Esityskuva Rättäristä  

 



 41

Rättärin asu (kuva 24) syntyi lopulliseen muotoonsa melko vaivattomasti varhaisessa 

vaiheessa löytyneen takin ansiosta. Rättärin hattua tein muihin opintoihini liittyen hat-

tukurssilla. Ihastuin hattujen tekemiseen ja olisin halunnut tehdä niitä näytelmään 

enemmänkin, mutta siihen ei valitettavasti ollut mitään mahdollisuutta hattutukkien ja 

muiden valmistustarvikkeiden ollessa Savonlinnassa ja toteutuksen tapahduttua pää-

osin Tirvalla. Rättäri erosi sopivasti näytelmän muusta miesväestä pidemmän takkinsa 

ja pikkukenkiensä ansiosta. En olisi keksinyt asukokonaisuuteen mitään vaihdettavaa, 

olin siis tyytyväinen lopputulokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         

                    KUVA 24. Rättärin toteutunut asukokonaisuus 
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KUVA 25. Esityskuva Pietolasta 
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Pietolan isäntä sai vaatteensa (kuva 26) lähes kokonaan kirpputoreilta, sillä isompia 

miesten kokoja ei juurikaan teatterin oikeasti vanhoista liiveistä ja housuista löytynyt. 

Asukokonaisuus vastasi suunnitelmaa melko hyvin. Olisin halunnut asukokonaisuu-

teen enemmän erilaisia ja eri paksuisia materiaaleja tuomaan siihen enemmän mielen-

kiintoa ja Pietolan isännän luonnetta. Saappaat olivat ongelmana tässäkin tapauksessa, 

mutta onneksi saimme harjoitusvaiheen loppupuolella suuren määrän armeijan vanho-

ja nahkasaappaita Anjalankosken teatterilta lainaksi, joista oli varaa valita sopivia ko-

koja tukkilaisillekin. Piimäkastelusta ei tullut minkäänlaista ongelmaa vaihtotakin 

ansiosta. Pietolan näyttelijä kehitteli itse sopivan piimältä näyttävän seoksen maalarin-

tarpeistaan ja hoiti piimätyn takin puhdistuksen itse joka näytöksen jälkeen harjaamal-

la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          KUVA 26. Pietolan isännän toteutunut asukokonaisuus 
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KUVA 27. Esityskuva Annista 
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Annin pukukokonaisuuteen (kuva 28) olin hyvin tyytyväinen. Sopiva pellavainen paita 

löytyi muokattavaksi kirpputorilta. Haluamaani kelta-oranssiraidallista hamekangasta 

ei löytynyt pitkistä etsinnöistä huolimatta. Lopulta keräsin kaikki muokkausta ja pa-

tinointia vaativat kankaat ja vaatteet ja lähdin värjäämään ne oppilaitoksemme vär-

jäystiloissa. Valko-punaraidallinen hamekangas sai uuden ilmeen, kun värjäsin sen 

voimakkaalla keltaisella. Esiliinakankaan patinoin vielä värjäyksen jälkeen kirjavam-

maksi. Koristekuvio esiliinan helmaan syntyi ompelukoneella. Naisten kengät olivat 

myös pitkään ongelmalliset, mutta yhteistuumin keksimme harjoituksissa kysellä lähi-

seudun kansantanssijoiden supikkaita lainaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        KUVA 28. Annin toteutunut asukokonaisuus 
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KUVA 29. Esityskuva Maijasta 
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Maija Rivakan puku (kuva 30) oli mielestäni yksi onnistuneimmista. Jo esityskuva sai 

muun muassa näyttelijältä itseltään erityisen positiivista palautetta. Ehkä tästäkin syys-

tä tahdoin asukokonaisuuden muistuttavan mahdollisimman tarkasti esityskuvaa. Ku-

ten monen muunkin naishahmon asut, valmistettiin ne lähes kokonaan kankaasta vaat-

teeksi. Esiliinan taskujen koot varmistettiin vielä ennen valmistusta roolihahmon mu-

kanaan kantaman tarpeiston mittoihin. Maijan rehevää olemusta lisättiin rintatoppauk-

silla ja hyvin paksusta kankaasta valmistetulla hameella. Hame olisi tosin saanut olla 

vieläkin runsaampi, kuten muidenkin naisten hameet. Asiaa olisi voinut yrittää korjata 

esimerkiksi paksummilla alushameilla. Patinoin vaatteita muun muassa kahvissa ja 

teessä liottamalla. Näin Maijan, tukkilaisten kahvinkeittäjän, läsnäolon saattoi ihan 

oikeasti myös haistaa. Teatterin varastosta löytyi upeat ja hyväkuntoiset nyörikengät 

vuodelta 1910. Maijasta tuli kaiken kaikkiaan oikein viehättävä näky suurine eväs-

nyytteineen ja törröttävine päähuiveineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              KUVA 30. Maijan toteutunut asukokonaisuus 
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KUVA 31. Esityskuva akoista 

 

Rättärin akoille syntyi vaatekappaleita muun muassa vanhasta päiväpeitosta. Suuritöi-

simmäksi puvuksi tässä joukossa muodostui Tolvas-Liisan hame, joka oli yksi har-

voista tarkemmin kaavoitetuista puvuista näytelmässä. Pukua jopa sovitettiin muuta-

man kerran tekovaiheessa. Vaate opetti erityisvartalotyypin kaavoituksesta paljon. 

Olin tyytyväinen lopputulokseen (kuva 32) koko joukon kohdalla, vaikka olisinkin 

resurssien sen salliessa halunnut muotoilla akkojen vartaloita vielä ihmeellisemmän 

muotoisiksi esimerkiksi juuri toppauksien avulla. Näyttelijät tosin ottivat hyvin karri-

koidut hahmonsa niin antaumuksella näyteltäviksi, että puvustuksella ei juurikaan 

enää tarvinnut korostaa heidän vinksahtanutta mielenlaatuaan. 
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KUVA 32. Akkojen toteutuneet asukokonaisuudet 

 

6.2 Arviointi 

 

Arviointia kuuluu Gilletten (2000, 32) mukaan jokaiseen suunnittelumallin askelee-

seen, mutta se muodostaa myös oman tärkeän osan suunnitteluprosessin lopussa. Pro-

sessin tarkastelun tulee olla suunnittelijaryhmässä onnistumisien huomioinnin ohessa 

myös kriittistä ja objektiivista. Suunnittelija arvioi valitsemiensa menetelmien ja mate-

riaalien toimivuutta ja sitä, olisiko niitä mahdollista käyttää tulevissa projekteissa. 

 

Valmiita pukuja arvioin kappaleessa 6.1 kuvatessani pukujen toteutusta. Arvioidessani 

suunnitteluprosessiani tein Gilletten (2000) suunnittelumallista oman sovelluksen (ku-

vio 2, s.51), jonka avulla pohdin oman suunnitteluprosessini etenemistä ja toteutuneita 

paluukierroksia. Gilletten suunnittelumallista on tehty muissakin opinnäytetöissä so-

velluksia. Muun muassa Mustamo (2009) ja Kuvaja (2009) ovat muokanneet mallia 

omaa suunnitteluprosessia paremmin kuvaavaksi. Kuvaja (2009, 10–11) on liittänyt 
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malliin esimerkiksi tekemänsä näytelmätarpeiston toteutusvaiheen ja Mustamo (2009, 

4) on kuvannut suunnitteluaskeleiden järjestyksen sijaan askeleiden merkitystä sovel-

luksessaan olevien erikokoisten osioiden avulla. Oma sovellukseni on enemmin taka-

na olevaa prosessia arvioiva. 

 

”Paitsi että puvustaja osaa suunnittelemisen, ompelemisen ja yhteistyön taidon, hänel-

lä tulee olla paljon luovia ja hullujakin ideoita siitä, miten kankaat, puvut ja muun 

materiaalin saa hankittua lähes kustannuksitta näytelmän budjettia rasittamatta. Vii-

meksi mainittu seikka tekee puvustajasta taitavan,” toteavat Sinivuoret (2000) harras-

tajateattereille suunnatussa teoksessaan Esiripusta aplodeihin. Onnistuin pysymään 

vajaat 15 euroa alle puvustukseen varatun 500 euron budjetin, mihin niin minä kuin 

ohjaajatkin palautteessaan (liite 4) olivat erittäin tyytyväisiä. Eniten rahaa söivät vii-

delletoista kuorolaiselle valmistetut hameet, josta on kuva liitteessä 5. Yllättäviä kus-

tannuksia, joita en osannut suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon olivat esimerkiksi 

suutarilaskut. Näytelmässä olleet kengät joutuivat ulkotilasta johtuen kovaan kulutuk-

seen ja olivat suureksi osaksi vielä melko vanhoja. Kengät kunnostettiin esityskauden 

lopuksi ja aina kun ne sattuivat hajoamaan. Yhteistyö ohjaajien kanssa sujui mielestäni 

hyvin. Heillä oli kuitenkin melkoinen työ pyörittää näin suurilukuisesta joukosta koos-

tuvaa näytelmäryhmää ja joskus tuntui, ettei aikaa puvustukseen liittyviin asioihin niin 

helposti löytynyt.  

 

Näyttelijöiltä saamani palaute oli pääosin hyvää. Säästä riippuen osalla oli tietysti aina 

kuuma ja sateisemmassa säässä kylmä. Kylmyyttä näyttelijät ehkäisivät oma-

aloitteisesti lisäämällä rooliasun alle omia vaatteita. Tiedostin ulkonäyttämön haasteet 

jo suunnitteluvaiheessa. Vaatteiden ulkonäkö tahtoi kuitenkin mennä käytettävyyden 

edelle. En keksinyt muuta ratkaisua kuin suunnitella kerrokselliset asut mahdollisim-

man monelle. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että etsin tukkilaisille takkeja, joita ei 

tarvitsisi hellepäivinä käyttää, vain koleampina päivinä näyttelijän oman harkinnan 

mukaan. Tukkilaisille, jotka kastuivat tukkilaistempuissa (ks. liite 5 (2) kuvia näytel-

mästä), oli varattava myös kokonaan toiset vaatteet. Tämä tosin tuli hieman yllätykse-

nä vasta kesän harjoituksissa, jolloin ensimmäistä kertaa näin, ettei kukaan tulisi sel-

viämään koskenlaskuista kuivin nahoin. Teatteripuvun pitää henkiä oikeaa historiallis-

ta tyyliä ja roolihahmon olemusta; tällöin se voi herättää näyttelijän mielikuvituksen ja 

auttaa häntä eläytymään rooliinsa (Gradova & Gutina 1987, 7). Tästä syystä näytteli-
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jöiden tyytyväisyys asujen ulkonäköön ja käytettävyyteen oli minulle tärkeää. Mieles-

täni puvustuksella on harrastajateatterissa näyttelijälle erityisen suuri apu roolin löy-

tämisessä. Kun ulkonäkö konkreettisesti muuttuu, voi näyttelijä kokea muuttuvansa 

roolihahmoksi, vaikka henkisempi ilmaisu olisikin vielä hieman hukassa. 

 

Puvustuksen kokonaisuuteen olin loppujen lopuksi tyytyväinen. Onnistuin esityskuvia 

tehdessä saamaan kuvista yhdessä katsottuna toimivan näköisen kokonaisuuden, niin 

värien kuin vaatteiden mallien ja muotojenkin puolesta (loput esityskuvat liitteenä 3). 

Lopputulos olisi siis hyvä, jos noudattaisin suunnitelmia toteutuksessa mahdollisim-

man tarkkaan. Toteutunutta puvustusta voi tarkastella liitteenä 5 olevista esityksistä 

otetuista valokuvista. Puvustuksen toteuttamiselle jäi aikaa reilu kaksi kuukautta. Se 

tuntui aluksi paljolta ja hyvin riittävältä, mutta asujen määrä sai minut toteutuksen 

alkaessa hieman toisiin ajatuksiin. Ajan, puvustukselle varatun rahan ja oman vielä 

melko vähäisen puvustuskokemuksen huomioonottaen olin joiltain osin keskeneräi-

seksi jääneeseen puvustukseen kuitenkin tyytyväinen. Ohjaajilta saamani palaute 

Suunnitteluprosessiin, joka johti mielestäni oikein hyvin onnistuneisiin ja tavoitteita 

vastaaviin esityskuviin, olin myös tyytyväinen. Aikataulutuksen, organisoinnin ja ni-

menomaan toteutuksen delegoinnin suhteen minulla on vielä oppimista. Järjestelmälli-

semmän otteen kautta projekteihin kohdistuvaa stressin määrää voisi varmasti pienen-

tää. 

 

 

KUVIO 2. Gilletten (2000) suunnittelu- ja ongelmanratkaisumalli (Soveltanut H. 

Nykänen 2009) 
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Projektin loputtua omaa suunnitteluprosessia arvioidessani Gilletten (2000) suunnitte-

lumallin askelista erottuivat konkreettiseen tekemiseen liittyvät askeleet; analyysi, 

tutkimus, valinta ja toteutus ja prosessia henkisesti eteenpäin vievät askeleet; sitoutu-

minen, haudonta ja arviointi. Tämän pohjalta aloin miettiä omaa sovellustani suunnit-

telumallista. Henkistä etenemistä tapahtui jokaisen konkreettisen tekemisaskeleen ai-

kana ja väleissä. Sitoutuminen, haudonta ja arviointi liukuvat tekemisaskeleiden ylä-

puolella kaiken kuitenkin alkaessa sitoutumisesta ja päättyessä loppuarviointiin. Hau-

dontaa ehti tapahtua suunnitteluprosessissani, kun sitoutuminen oli vielä kesken ja 

arviointia kuten Gillette (2000, 32) mainitsee, jokaisen suunnitteluaskeleen sisällä. 

Toisinaan arviointi oli alitajunnassa tapahtuvaa prosessointia, toisinaan tarkkaa ja vai-

kealtakin tuntuvaa pohdintaa ja ratkaisujen tekoa, mihin suuntaan suunnittelutyötä 

pitäisi viedä. 

 

Sovelluksen (kuvio 2) sisimmän ympyrän askeleet alkavat analysoinnista ja etenevät 

kuten Gilletten alkuperäisessäkin mallissa. On selvää, ettei suunnittelua voi aloittaa 

esimerkiksi tutkimuksesta, sillä silloin tutkittavia alueita ei ole vielä määritelty, mutta 

suunnitteluprosessissani peräkkäisten askelten sisältämät tehtävät sekoittuivat toisiinsa 

siltä osin, kun se oli mahdollista. Esimerkiksi tutkimusvaiheessa olin jo tehnyt valinto-

ja tulevista näytelmän vaatteista Kuusankosken teatterin varastolta löytämieni vaattei-

den pohjalta, jotka sitten piirsin tuleviin pukuluonnoksiin. Analyysi ja tutkimus eteni-

vät myös tiiviisti toisiinsa sekoittuen. Tätä kuvaavat askeleesta toiseen menevät kaksi-

päiset nuolet. Toteutuksen alkaessa kävin läpi kaiken edeltävissä askeleissa tekemäni 

työn. Tarkistin roolihahmoihin liittyviä faktoja roolianalyysista sekä pidin tutkimuk-

sessa ja valinnassa keräämäni pukuhistorian ideakuvat ja värikartat näkyvillä vaattei-

den yksityiskohtia piirtäessäni. Tässä askeleessa toteutuivat siis paluukierrokset kaik-

kiin edeltäviin suunnitteluaskeliin. 

 

 

7 POHDINTA 

 

Jo keväällä 2007 sain kuulla, että Tirvan lavan yhteyteen aletaan rakentaa ulkonäyttä-

möä. Seuraavana vuonna päätettiin näyttämöllä esittää Tukkijoella ja syksyllä 2008 

sen puvustuksen suunnittelusta tuli opinnäytetyöni aihe. Matka tähän pisteeseen suun-
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nitteluprosessin, puvustuksen toteutuksen ja näytelmän esityskauden kautta valmiiseen 

opinnäytetyöhön on ollut pitkä.  

 

Pelottavalta tuntunut puvustusprosessi lähti vyörymään eteenpäin ja mitä pidemmälle 

projekti eteni, sen rakkaammaksi se minulle kävi. Näyttelijät odottivat tulevia vaattei-

taan kahta innokkaammin näytettyäni heille piirtämäni esityskuvat. Eräs äiti kiljaisi 

Katrin piirroksen nähdessään, että ”Tuohan näyttää muutenkin ihan meidän Hannalta!” 

Toteutuksen koittaessa en aina kokenut hallitsevani tilannetta ihan täysin, kun kesä-

kuisten harjoitusten alussa näyttelijät huusivat viidestä eri suunnasta kysymyksiä puut-

tuvista henkseleistä, kadonneista housuista, hajonneista kengistä ja pienoisesta huoles-

taan siitä, että ”tuleekohan meille niitä paitoja ollenkaan...” Ja juuri silloin olisin itse 

halunnut varmistaa pari tärkeää asiaa ohjaajilta. Oli ajoittaisesta väsymyksestä huoli-

matta hienoa olla mukana jokaisessa elokuun näytöksessä, noitana, korjaajana, vaat-

teiden etsijänä ja kuivumaan laittajana, kaiken huipuksi myös Heleenan sijaisnäytteli-

jänä muutamassa esityksessä! Koko projektissa koin tietysti olevani enemmän mukana 

kuin pelkkänä puvustajana, olin yksi heistä. 

 

Suunnitteluprosessin hedelmään, valmiisiin esityskuviin olin koko projektissa kaik-

kein tyytyväisin. Parasta palautetta kuvilleni oli se, että niitä käytettiin moneen tarkoi-

tukseen; Tukkijoen mainoksessa ja käsiohjelmassa, Lauteilta tuulee -esitteen ja Val-

kealan Sanomien mainoksissa ja Tirvan seudun kyläesitteessäkin (liite 6). Tietysti 

myös ohjaajien ja näyttelijöiden positiivinen palaute lämmitti. Sain itsevarmuutta 

suunnittelijana ja ihastuin maalaamiseen taas uuden kerran. Saavutin näin tavoitteeni, 

joka oli panostaa valmiisiin esityskuviin, ja mikä parasta, onnistuin luomaan niihin 

palasen Tukkijoen tunnelmaa. Piirtämistä tapahtui kiitettävä määrä koko suunnittelu-

prosessin ajan ja koin saaneeni etenevän prosessin näkyväksi piirrosten ja muiden ke-

räämieni kuvien kautta. Toivon, että tuntuma kynän ja pensselin kanssa työskentelystä 

säilyy ja saan jatkossakin tehtäviä, jotka auttavat pitämään sitä yllä. 

 

Positiivista palautetta sain lisäksi toteutuneesta puvustuksesta. Oli hienoa, että Kouvo-

lan Sanomien arvostelussa puututtiin myös puvustukseen (liite 7). Pukujen toteutus-

vaiheen koen jälkeenpäin katsottuna huikeana kankaiden metsästysretkistä, lukuisista 

kirpputorikierroksista, pukuvaraston koluamisista sekä kymmenistä ja taas kymmenis-

tä ompelukoneen ääressä istutuista tunneista muodostuvana sekamelskana. Opin toteu-
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tuksestakin varmasta enemmän kuin ehdin kesällä tajutakaan; senkin, että yli kolmen-

kymmenen roolihenkilön puvustusta ei ole järkevintä lähteä toteuttamaan lähes ilman 

toisten ihmisten apua. Olihan minulla toki ompelussa apuna kaksi perheenjäsentä, 

mutta olisin voinut ohjeistaa heiltä liikenevän ajan tehokkaammin hyödynnettäväksi. 

Toisaalta tämän jälkeen en kyllä pelkääkään ottaa suuriakaan haasteita vastaan. Koko 

puvustusprosessi herätti kysymyksiä pohdittavaksi; miten jonkin tietyn historiallisen 

ajanjakson ilme tuodaan puvustuksella esille? Mistä yksityiskohdista yleisö sen voi 

tunnistaa? Mikä on historiallisen- ja teatteripuvun ero? Miten oppisin tyylittelemään ja 

tekemään omaleimaisen historiallisen puvustuksen? 

 

Kirjoittamisprosessi venyi alkuun pääsyn jälkeen, kun tekeminen tahtoi viedä kaiken 

ajan ja projektit vain lisääntyivät kesän loppua kohden. Suunnittelun ja ompelun lisäk-

si ehdin tehdä vain tärkeimpiä muistiinpanoja etenevästä prosessista. Koin analyysi- ja 

tutkimusvaiheen suunnitteluprosessissa kaikesta huolimatta erittäin mielenkiintoiseksi. 

Sain hyvää kertausta suomalaisesta taidehistoriasta ja tutkin pukuhistoriaa ajanmukai-

sia kuvia tarkastelemalla.  

 

Pidin Gilletten (2000) suunnittelumallin valintaa suunnitteluprosessini jäsentäjänä 

hyvänä ratkaisuna. Sen askelten mukaan oli selkeä edetä suunnittelutyössä ja malli 

antoi myös rakenteen opinnäytteeni kirjalliselle osuudelle. Alun epäilyt ajan vähyydes-

tä osoittautuivat turhiksi, siinä mielessä, että tein suunnittelutyötä niin pitkään, että 

koin sen olevan valmis, koska tarkkaa pukusuunnitelmien esityspäivää ei ohjaajilta 

tullut. Tämä tosin söi kallista pukujen toteutukseen jäävää aikaa, joka osoittaa, että 

tarkempaan aikataulutukseen on opittava. Näytelmän visuaalista linjaa jäin puntaroi-

maan itsenäisesti. En tiedä oliko se hyvä vai huono asia.  Uskon voivani hyödyntää 

mallin perusajatusta tulevissakin suunnitteluprosesseissa, vaikka aikaa näin perusteel-

liselle analysoinnille ja tutkimukselle tulevaisuudessa ei ehkä olekaan. 

 

Tukkijoki ei ota loppuakseen. Aikamoiseen suosioon nousseen esityksen näki elo-

kuussa 2009 noin 5800 katsojaa ja yleisökommenttien perusteella halukkaita näkijöitä 

riittäisi vielä enemmänkin. Ohjaajien varovaisten tunnustelujen pohjalta suurin osa 

näyttelijöistä olisi halukas jatkamaan Tukkijokea seuraavankin vuoden kesällä. Listat 

kaikista näytelmässä käytetyistä vaatekappaleista ainakin löytyy! Jäämme odotta-

maan... Odotellessa on upeaa olla mukana ottamassa vastaan Tukkijoesta Tirvan Nuo-
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risoseuralle marraskuussa myönnettävää Vuoden 2009 kyläteko-palkintoa ja pääsenpä 

ehkä pitämään taas puheenkin tammikuussa 2010 Kouvolan pääkirjastoon avattavassa 

Minun Kouvolan-näyttelyssä, johon Tukkijoen esityskuvat ja muutama pukukin Jukka 

Autin upeiden valokuvien kanssa osallistuu. Tukkijoen kaltaiset koko kylän osaamista 

hyödyntävät projektit (liite 7) pitävät maaseutumme hengissä. 

 

Tirvan Tukkijoella oli rankka ja uuvuttava haaste, mutta voin sanoa, että päällimmäi-

senä tuntemuksena siitä edelleenkin nousee tuo yksi valtava tunne: ilo. Uskon, että 

koko näytelmäryhmä koki sitä luomisen riemua ja se näkyi katsojille asti, jotka uskol-

lisesti pysyivät penkeillään sadesäänkin sattuessa (kuva 33). ”...varjotkin esiintyivät 

vain sitä varten, että auringon loiste heleämmin näkyisi.”  

 

 

 

KUVA 33. Suomalaista kesäteatterikansaa 
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LIITE 1. An Outline for Playscript Analysis 

(Ingham & Covey 1992, 15). 

 

I. Where are they? 

   1. Exact geographical location. 
   2. Note textural references and descriptions 

 

II. When are they? 

   1. Day, month, year. 
   2. Note special significance of date or season. 

 

III. Who are they? 

   1. Relationships and socio-economics. 
   2. Under what government? 
   3. In what religious environment? 
   4. Believing what about ethical conduct, sex, marriage, family? 

 

IV. What happened before the play begins? 

 

V. What do the major characters think about their world? 

 

VI. What is the function of each character? 

   1. Who is the protagonist? 
   2. Who is the antagonist? 
   3. Which characters lead and which support? 
   4. Identify and describe stereotypical characters. 
   5. Identify and describe crowds. 

 

VII. What is the Dialogue Mode? 

   1. Naturalistic dialogue. 
   2. Literary dialogue. 
   3. Poetic dialogue. 
   4. Sound and grammar. 
   5. Ambiguity. 

 

VIII. What is the play’s action? 

   1. Create an action chart. 

 

IX. What is the play’s theme? 



 

 

LIITE 2 (1). Kohtausluettelo 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 1 (1. näytös) 2 3 4 

Missä 
Katsomossa, joka 
toimii tässä katto-
na 

Rannassa (näyt-
tämön takaosas-
sa) 

näyttämön etu-
alalla (ei tarkkaa 
paikkaa) 

Näyttämön etu-
alalla 

Henkilö + 
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Tukkilaisia odo-
tellaan saapuvaksi 

Tukkilaiset saa-
puvat 

Rättärin ja akko-
jen kieroilua 

Rättäri + Pietola 
selvittelevät 
velkoja 

      Pölhö-Kustaa repaleiset vaat-
teet, hattu, tarvii-
ko pussin? 

 Pieneksi jääneet, 
repaleiset vaat-
teet, hattu 

 

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

Tytöt: paidat, 
hameet, esiliinat 
Pojat: paidat, pol-
vihousut, hatut, 
henkselit 

   

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija     
Turkka     
Huotari 
 

 takki, paita, liivi  
housut, saappaat 

  

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

 takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat kaikil-
le, puukkoja... 

  

Tolari     

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola    Takki, liivit, 
housut, kengät 

Katri Pietola     
Köyhänlesken 
Anni 

    

Renki Pekka, 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 

Rättäri 
 

  musta saarna-
miehen puku 

samat vaatteet 

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 
 

  vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöri-
kenkiä, huive-
ja... 

samat vaatteet 

Noita     

K
yl

än
 

na
is

ia
 

Kustaava 
Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

 pitkät hameet, 
paidat, supikkaat 

  



 

LIITE 2 (2) 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 9 10 11 12 
Missä 
 

Pietolan piha-
maalla 

Pietolan talo + 
pihamaalla 

Pietolan talo + 
pihamaalla 

Pietolan talo + 
pihamaalla 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Rättärin velan-
perintää Pietolalta 

Turkka saapuu Turkkakin hei-
tetään Pietolasta 

Pietolan kunnos-
tus alkaa! 

      Pölhö-Kustaa repaleiset vaat-
teet, hattu 

    

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

    

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija     
Turkka  flanellipai-

ta,liivi,housut, 
saappaat, hattu 

flanellipaita, 
liivi,housut, 
saappaat, hattu 

flanellipai-
ta,liivi,housut, 
saappaat, hattu 

Huotari  takki, paita, liivi  
housut, saappaat 

 takki, paita, liivi  
housut, saappaat 

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

   takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat, puuk-
koja... 

Tolari     

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola Samat paitsi,uusi 
TAKKI piimätyn 
tilalle 

 samat vaateet, 
uusi takki 

 

Katri Pietola  talollisen vaatteet, 
losusaappaat 

samat vaatteet  

Köyhänlesken 
Anni 

piian vaatteet, 
esiliina 

 samat vaatteet  

Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri musta saarna-

miehen puku 
   

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöri-
kenkiä, huiveja... 

   

Noita     

K
yl

än
  n

ai
-

si
a 

Kustaava 
Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

    



 

LIITE 2 (3) 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 13 14 15 16 (2. näytös) 
Missä 
 

Pietolan talo Pietolan talo ja pi-
hamaa 

Pietolan talo ja 
pihamaa 

Maijalassa 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Rättäri auttavi-
naan Pietolaa 
veloissa 

Turkalle selviää, 
kuka Katri on. 
Kunnostusta 

Naiset katsomas-
sa, akat urkkimas-
sa. 

Tukkilaiset odot-
tavat nälissään 
Maijaa. 

      Pölhö-Kustaa   repaleiset vaat-
teet, hattu 

  

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

  Tytöt: paidat, 
hameet, esiliinat 
Pojat: paidat, pol-
vihousut, hatut, 
henkselit 

 

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija     
Turkka  Hattu, liivit, housut, 

saappaat 
samat vaatteet on ottanut Huota-

rin takin 
Huotari   takki, paita, liivi 

housut, saappaat 
samat vaatteet, 
ilman takkia 

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

 takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, henk-
seleitä, flanelli-
paidat, hatut 
+saappaat kaikille, 
puukkoja... 

samat vaatteet samat vaatteet 

Tolari   ? rengin vatteet, 
tukkilaissaappaat 

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola Takki, liivit, 
housut, kengät 

 samat vaatteet  

Katri Pietola talollisen vaat-
teet, losut 

samat vaatteet samat vaatteet  

Köyhänlesken 
Anni 

Piian vaatteet samat vaatteet samat vaatteet  

Renki Pekka 
Karjapiika 

  rengin vaatteet 
navettavaatteet, 
huivi 

 

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri musta saarna-

miehen puku 
samat vaatteet, 
unohtaa hatun kam. 

samat vaatteet  

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

 
 

 
 

vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöri-
kenkiä, huiveja... 

 

Noita     

K
yl

än
 

na
is

ia
 Kustaava 

Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

  pitkät hameet, 
paidat, supikkaat 

 



 

LIITE 2 (4) 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 17 18 19 20  
Missä 
 

Maijalassa Maijalassa Tervahaudalla Maijalassa 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Pietola ei tiedä, 
kuka Turkka on. 

Tolari alkaa akka-
lupaa hankki-
maan. 

Rättäri kertoo 
Turkan olevan 
varas. 

Maijan harmiksi 
Tolarin luvut eivät 
suju. 

      Pölhö-Kustaa     
      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

    

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija  Huivi, paita, pak-
su hame, taskuja 

 samat vaatteet 

Turkka Hattu, liivit, 
housut, saappaat 

samat vaatteet   

Huotari flanellipaita, 
liivi,housut, 
saappaat 

   

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

    

Tolari rengin vatteet, 
tukkilaissaap. 

samat vaatteet  samat vaatteet, 
aapinen 

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola Takki, liivit, 
housut, kengät 

 samat vaatteet  

Katri Pietola     
Köyhänlesken 
Anni 

    

Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri   musta saarna-

miehen puku 
 

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

    

Noita     

K
yl

än
 

na
is

ia
 Kustaava 

Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

    

 



 

LIITE 2 (5) 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 21 22 23 24 
Missä 
 

Maijalassa Tervahaudan lähel-
lä 

Tervahaudalla Maijala 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Tolari kertoo 
Turkalle Rättärin 
kieroiluista. 

Turkka kysyy Kus-
taalta Rättärin 
metkuista 

Pietola ja Rättä-
ri kuulus-televat 
Turkkaa 

Huotarin ja Annin 
kihlaus ei näytä 
etenevän 

      Pölhö-Kustaa  repaleiset vaatteet, 
hattu 

  

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

 Tytöt: paidat, ha-
meet, esiliinat 
Pojat: paidat, pol-
vihousut, hatut, 
henkselit 

  

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija     
Turkka Hattu, liivit, 

housut, saappaat 
samat vaatteet samat vaateet samat vaatteet 

Huotari   
 

 saa takkinsa. 
muuten samat 

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

   takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat puuk-
koja... 

Tolari rengin vatteet, 
tukkilaissaap. 

   

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola   takki, liivit, 
housut, kengät 

 

Katri Pietola   talollisen vaat-
teet, UUDET 
kengät 

 

Köyhänlesken 
Anni 

   piian vaatteet, 
esiliina 

Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri   musta saarna-

miehen puku 
 

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

    

Noita     

K
yl

än
 n

ai
-

si
a 

Kustaava 
Heleena mar-
jaana 
Loviisa 

    



 

LIITE 2 (6) 

 
TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 25 26 (kolmas näytös) 27 28 
Missä 
 

Maijalassa Kylän raitilla Metsäaukea,  Metsäaukea 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapah-
tuu 

Turkka ja Katri 
kihlautuvat sa-
lavihkaisesti 

”Kustaan unet.” 
Kihlajaiset paljas-
tuvat Rättärille. 

Huotarin kosinta ei 
onnistu vieläkään. 

Turkka nappaa 
Kustaan aarre-
kengän. 

      Pölhö-Kustaa repaleiset vaat-
teet, hattu 

samat vaatteet  samat vaatteet 

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

Tytöt: paidat, 
hameet, esiliinat 
Pojat: paidat, 
polvihousut, 
hatut, henkselit 

samat vaatteet   

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija huivi,paita, pak-
su hame,taskuja 

   

Turkka Hattu, liivit, 
housut,saappaat 

  samat vaatteet 

Huotari takki, paita, lii-
vi,housut,saap 

 samat vaatteet  

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat puuk-
koja... 

 samat vaatteet  

Tolari rengin vatteet, 
tukkilaissaap. 

   

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola takki, liivit, 
housut, kengät 

   

Katri Pietola talollisen vaat-
teet 

talollisen vaatteet, 
päässä risuja.. 

  

Anni piian vaatteet  samat vaatteet  
Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri musta saarna-

miehen puku 
samat vaatteet   

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöriken-
kiä, huiveja... 

samat vaatteet + 
mustat kirkko-
huivit 

  

Noita kaapu.. kaapu..   

K
yl

än
 

na
is

ia
 Kustaava 
Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

pitkät hameet, 
paidat, supikkaat 

   



 

LIITE 2 (7) 
 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 29 30 31 32 
Missä 
 

Metsäaukea,  Rannassa Metsäaukea, jossa 
kyltti Maijalaan 

Metsäaukea, jossa 
kyltti Maijalaan 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Turkka kertoo 
todellisen henki-
löllisyytensä 

Naisten nolo 
uimaretki 

Rättärin pahuus 
paljastuu Pietolal-
le 

Turkka ostaa Pie-
tolan metsää ja 
pelastaa talon. 

      Pölhö-Kustaa  repaleiset vaat-
teet, hattu 

repaleiset vaat-
teet, hattu 

  

      Liina     

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta,Tyyne 

 
 
 
 

   

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija  Huivi,paita,pak-
su hame,taskuja 

samat vaatteet  

Turkka Hattu, liivit, hou-
sut, saappaat 

  samat vaatteet 

Huotari takki, paita, liivi 
housut, saappaat 

samat vaatteet   

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

 takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, 
flanellipaidat, 
hatut +saappaat 
kaikille, puuk-
koja... 

  

Tolari rengin vatteet, 
tukkilaissaappaat 

samat vaatteet samat vaatteet  

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola   Takki, liivit, hou-
sut, kengät 

samat vaatteet 

Katri Pietola   nuhruuntuneet 
talollisen vaatteet 

samat vaatteet 

Anni piian vaatteet samat vaatteet   
Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri   musta saarna-

miehen puku 
 

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

    

Noita     

K
yl

än
 

na
is

ia
 Kustaava 

Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

 alussa samat 
vaatteet, sitten 
Maijan alus-
vaatteet 

  



 

LIITE 2 (8) 
 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 33 34 35 (Neljäs näytös) 36  
Missä 
 

Metsäaukea Metsäaukea, jossa 
kyltti Maijalaan 

Pietolan piha-
maalla 

Pietolan pihamaal-
la 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Uudet tuplakih-
lajaiset! 

Rättäri uskoo 
edelleen Turkan 
olevan varas 

Kustaa aikoo am-
pua Turkan palk-
kion toivossa 

Väki valmis-
tautuu kihlajaisiin 

      Pölhö-Kustaa  repaleiset vaat-
teet, hattu 

repaleiset vaat-
teet, hattu 

 

      Liina  mekko,talollinen? samat vaatteet  

L
ap

se
t 

Kauko,Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Essi 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

 Tytöt: paidat, 
hameet, esiliinat 
Pojat: paidat, pol-
vihousut, hatut, 
henkselit 

  

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija Huivi, paita, 
hame, taskuja 

  samat vaatteet 

Turkka Hattu, liivit, 
housut, saapp. 

   

Huotari takki,paita,liivi 
housut,saappaat 

  samat vaatteet 

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

   takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat puuk-
koja... 

Tolari rengin vatteet, 
tukkilaissaapp. 

 rengin vatteet, 
tukkilaissaappaat 

rengin vatteet, 
tukkilaissaappaat 

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä 

Pietola Takki, liivit, 
housut, kengät 

Takki, liivit, hou-
sut, kengät 

Takki, liivit, hou-
sut, kengät 

 

Katri Pietola talollisen vaat-
teet 

 samat vaatteet, 
kihlaus? 

 

Anni piian vaatteet   samat vaatteet 
Renki Pekka 
Karjapiika 

    

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri  musta saarna-

miehen puku 
  

Tolvas-Liisa 
miksi akat? 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

 vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöri-
kenkiä, huiveja... 

    

Noita      

K
yl

än
 n

a Kustaava 
Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

   pitkät hameet, 
paidat, 
supikkaat 

 
 
 



 

LIITE 2 (9) 
 

TUKKI-
JOELLA 

Kohtaus 37 38 39 40 
Missä 
 

Pietalan piha-
maalla 

Pietalan piha-
maalla 

Pietalan piha-
maalla 

Pietolan piha-
maalla 

Henkilö +  
vaatetus 

M i t ä 
tapahtuu 

Rättäri yrittää 
lunastaa talon 
itselleen. 

Turkka puhdistaa 
maineensa julki-
sesti. 

Rättäri saa ansi-
onsa mukaan. 

Kaikki hyvin, 
Kustaa pääsee 
Pietolaan pojaksi. 

      Pölhö-Kustaa   repaleiset vaat-
teet, hattu 

samat vaatteet  

      Liina   mekko samat vaatteet 

L
ap

se
t 

Kauko, Toivo 
Tiina,Orvokki 
Tuulikki 
Kerttu, Esii 
Vuokko 
Martta, Tyyne 

    

T
uk

ki
la

is
et

 

Maija    Huivi,paita, paksu 
hame, taskuja 

Turkka  Hattu, liivit, hou-
sut, saappaat 

samat vaatteet samat vaatteet 

Huotari    takki, paita,liivi 
housut, saappaat 

Kasuri 
Oterma 
Toikka 
Vallee 
Juuso 

   takkeja, liivejä, 
sarkahousuja, 
henkseleitä, fla-
nellipaidat, hatut 
+saappaat kaikil-
le, puukkoja... 

Tolari    rengin vaatteet, 
tukkilaissaappaat 

P
ie

to
la

n 
vä

ke
ä Pietola Takki, liivit, hou-

sut, kengät 
samat vaatteet samat vaatteet samat vaatteet 

Katri Pietola talollisen vaat-
teet, kihja-asu? 

samat vaatteet samat vaatteet samat vaatteet 

Anni    piian vaatteet 

R
ät

tä
ri

 a
kk

oi
ne

en
 Rättäri musta saarna-

miehen puku 
samat vaatteet samat vaatteet samat vaatteet 

Tolvas-Liisa 
Poro-Pirkko 
Pahna-Maija 
Linkka-Leena 

 vanhanaikainen 
mekko, hameet, 
paidat, saapik- 
kaita, nyöri-
kenkiä, huiveja... 

samat vaatteet samat vaatteet 

Noita     

K
yl

än
 

na
is

ia
 Kustaava 

Heleena 
Marjaana 
Loviisa 

   pitkät hameet, 
huivit, paidat, 
supikkaat 



 

LIITE 3 (1). Esityskuvissa Tolari, Huotari ja Tukkilaiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 3 (2). Esityskuvissa Katri, Liina ja kylän naiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 3 (3). Esityskuvissa Karja-piika ja renki-Pekka sekä Noita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 3 (4). Esityskuvissa Lapset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4. Ohjaajien palaute 

Helena Nykänen / Tukkijoki –puvustus palaute 

 

Tukkijoki -projekti käynnistyi lokakuussa 2008. Päämääränä oli toteuttaa Tirvan Lavalle rakenne-

tulle uudelle ulkoilmanäyttämölle näytelmä. Projektin toteutti Tirvan Nuorisoseura. Yhteistyössä oli 

mukana Kuusankosken Teatteri. Mittavaksi projektin teki myös muiden Tirvalaisten yhdistysten 

mukanaolo (mm. Tirvan lavaa hallinnoivat Metsästysseura ja Tirvan Pamaus). Tirvan Lava sijaitsee 

tukkien uittoväylänäkin toimineen joen varrella, mistä syystä uusi teatteritoiminta tuntui luonnolli-

selta aloittaa nimenomaan Teuvo Pakkalan Tukkijoella esityksellä. Haluttiin myös valmistaa esitys, 

joka sisältäisi musiikkia, laulua ja tanssia. 

 

Näytelmässä mukanaoleva työryhmä oli mittava ja laaja-alainen, pelkästään jo ikäjakauman puoles-

ta. Näyttelijöitä projektissa oli mukana 36, sekä tämän lisäksi kuorojoukko. Esityksen ensi-ilta oli 

2.8.2009. Esityskertoja oli 15. Lopullinen katsojamäärä oli n. 6000 henkilöä ja palaute oli todella 

kiitettävä. Myös – ja etenkin – puvustuksen osalta! 

 

Puvustuksen osalta jo lähtökohdiltaankin iso työ. Mittavasta ponnistuksesta huolimatta talous oli 

laadittava varovaisesti. Puvustukseen oli alun perin budjetoituna 500 €, lähinnä kangasostoihin. 

Helena osallistu harjoituksiin alusta alkaen hyvin aktiivisesti. Ohjaajien kanssa pidettiin palaverit 

heti projektin käynnistyttyä, jonka jälkeen seuraava välietappi oli Helenan laatimat roolikuvat. 

 

Luotto Helenaan oli sataprosenttinen. Hän aloitti työn hyvissä ajoin, ja piti ohjaajat sekä työryhmän 

ajan tasalla. Helena onnistui mielestämme todella hienosti sekä määrän että laadun suhteen. Lähes 

nollabudjetilla hän teki tinkimätöntä työtä. Yhdenkään roolihenkilön kohdalla ei menty yli siitä mis-

sä aita matalin. Roolihenkilöiden persoonallisuudet ja ’historia’, puvustuksen yksityiskohdat ja mää-

rä sekä laatu suhteessa työ- sekä käytettävään rahamäärään oli suunniteltu ja toteutettu todella hie-

nosti. Osaamisellaan Helena säästi kuluja, mm. kankaiden värjäämiset yms. Lopputulos oli suunni-

telmien mukainen, tyylikäs ja toimiva kokonaisuus. 

 

Mielestämme Helena onnistui hienosti myös niin sanotun logistiikan osalta. Priorisointi, ison jou-

kon käsittely, rooliasujen sovittaminen ja selkeys näissä tilanteissa toimi hyvin. Hänellä oli tarpeek-

si pitkät hermot kestää kommentit, napinat ja toiveet. Silti Helena piti oman päänsä ja pitäytyi suun-

nitelmissaan. Helenalla oli selkeä visio, kyky pitää siitä kiinni ja toteuttaa se. Hienoa! 

 



 

Helena työskenteli hyvin itsenäisesti. Kritiikkimme kohdistuu enemmänkin itseemme, pohjalta jäi-

kö Helena ison projektin kanssa jopa liian yksin, ts. olisiko ollut tarpeen sopia enemmän välipalave-

reita? Tilaa oli, mutta oliko tukea? Joka tapauksessa. Helena on mielestämme nainen omalla alal-

laan! Asenne ja osaaminen takaavat sen, että hänellä varmasti tulee olemaan oman alansa töitä. Osa 

Tukkijoen pukukuvista ja puvuista menee tammikuussa 2010 Kouvolan kirjastoon näytteille. Tukki-

joella esitykset jatkuvat kesällä 2010. 

 

 

Minna Pasi 

Piia Kleimola 

näytelmän ohjaajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5 (1). Kuvia näytelmästä (kuvat Jukka Autti 2009) 

 

 

                  Tukkilaiset ovat rantautuneet 

 

 

                  Pietola saa piimät niskaansa



 

                                                                                                      LIITE 5 (2). Kuvia näytelmästä 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                      Tukkilaisnäytös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rättäri ja noita kaappaavat Katrin                  Kihlajaiskulkue 



 

                                                                                            Liite 6. Esityskuvat käytössä                                                 

      



 

LIITE 7 (1). Kouvolan Sanomien artikkeli 31.7.2009 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7 (2). Kouvolan Sanomien artikkeli 4.8.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


