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Vuoden 2007 viimeisen blogimerkinnän aiheeksi valitsin Marjatta Kurenniemen kirjoittaman ja 
Virpi Pekkalan kuvittaman Olipa Virtasilla joulu. Teos ilmestyi syksyllä 2004 (Wsoy). Marjatta 
Kurenniemen kirjoittama teksti ilmestyi teoksessa Kaukana täältä vuonna 1972. 
 

 

Toinen tämän blogimerkinnän aihe on Hannu Tainan kuvittama ja Inkeri Karvosen tekstille 
rakentuva Pienen tontun ihmeellinen joulu. Myös tämä teos ilmestyi syksyllä 2004 (Wsoy). 

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/1002114


 

Kirjoitin em. kirjoista vasta syksyllä 2005 muistaakseni Uuden Naisen vuoden viimeiseen 
numeroon. Tai nettikirjakahvilaan. Oli miten oli, tekstit löytyivät vielä Kirjakahvilan verkkosivuilta. 
Tosin sivuille on tapahtunut jotakin outoa, koska siellä on kysymysmerkkejä joka paikassa. Tässä 
linkki tekstiin. Laitan tekstit myös tämän blogimerkinnän loppuun, jos linkki ei jostakin syystä 
toimi. 

Ymmärtääkseni Pienen tontun ihmeellinen joulu on selkeästi kuvakirja (teksti ja kuvitus tekevät 
yhteistyötä, eikä toinen toimisi ilman toista, mutta kirjan kuvitus on kuitenkin pääosassa eli koko 
teos rakentuu kaiken kaikkiaan kuvituksen varaan). Olipa Virtasilla joulu rakentuu selkeästi tekstin 
varaan, ja kuvitus on enempi sivuosassa, vaikka teosta katsoessa teos vaikuttaakin enemmän 
kuvakirjalta kuin miltään muulta. Mielestäni se on kuitenkin kuvitettu kirja eikä kuvakirja. 
Olettamukseni perustuu lähinnä Kurenniemen tekstiin, joka mielestäni toimii ilman kuvitustakin, 
sekä siihen, että teksti on ilmestynyt vuonna 1972 toisessa teoksessa muiden tekstien kanssa. 
Jostakin mieleeni syntyi olettamus siitä, että tässä Kaukana täältä teoksessa ei olisi ollut kuvakirja, 
mutta en kuitenkaan tiedä, koska en ole teosta nähnyt. 

Kuten aikanaan Olipa Virtasilla joulu –teoksesta kirjoitin, teos on mielestäni edelleen kerrassaan 
hilpeä ja tunnelmallinen lisä joulun ajan satujen joukossa. Olen myös edelleen sitä mieltä, että 
noita-akka –teema on pirteä lisä joulutonttu- ja joulupukki-satujen joukossa. Pienen tontun 
ihmeellinen joulu edustaa käsittääkseni perinteisempää joulusatukirjallisuutta tonttu-teemallaan. En 
millään muotoa halua perinteistä joulusatukirjallisuutta kritisoida, sillä itse koen joulun ja etenkin 
joulutunnelman syntyvän suurelta osin juuri perinteistä, mutta vaihtelu kuitenkin virkistää. Tässä 
yhteydessä voin myös painottaa, että en todellakaan ole satujen asiantuntija. Käsitykseni 
joulusaduista perustuu pitkälti siihen, että tontut ja joulupukki ovat perinteisiä joulusatujen teemoja, 
ja että noidat (ja sen sellaiset) ovat ehkä enemmän pääsiäisajan juttuja. Oli miten oli, molemmat 
kirjat ovat vallan ihastuttavia joulusatuja, joista tulee ennen kaikkea hyvä ja jouluinen mieli.  

http://www.uusinainen.fi/index.php?sivu=2005-7-38-KK0
http://www.uusinainen.fi/index.php?sivu=2005-7-38-KK0


Katselimme Olipa Virtasilla joulu –kirjaa äidin kanssa, ja äitini huokasi ihastuksesta: "on se kyllä 
ihanaa, kun ihmiselle on annettu tuo piirtämisen lahja". Niin. On se. Olemme nääs äidin kanssa 
kumpikin täysin kädettömiä eli lahjattomia mitä piirtämiseen tulee, sen takia äitini huokaili (olen 
omat huokailuni päästänyt suustani ulos jo aikanaan kirjan saadessani). Virpi Pekkalan kuvituksen 
perään sietääkin huokailla: sisäkansien kuvituksista alkaen kirjan kuvat kerta kaikkiaan levittävät 
hyvää tuulta ympärilleen, ja ryömivät sydämestä sisään. Ennen kaikkea ne luovat kikattelevan 
hyvää joulumieltä, joka vetää varpaat kiharaan. Sitä alkaa itsekin odottaa, että jostakin ilmestyisi 
pieni noita, joka lentelee pikkuruisella kuusenneulasella kirpun kokoisen sähkömoottorin eli kissan 
surratessa noidan sylissä.  

Myös Tainan ja Karvosen Pikkuisen tontun ihmeellinen joulu sai aikaan huokauksia. Kirjan kuvitus 
ja teksti on hyvin erilainen, voisi sanoa jopa eri henkinen kuin Olipa Virtasilla joulu –kirjassa. Siinä 
missä Kurenniemen teksti ja Pekkalan kuvat kertovat sähäkkään päättäväisen noita-akan ja hänen 
kissansa tarinan, joka on täynnä vauhtia ja valloittavia kurveja, vallitsee Tainan ja Karvosen kirjassa 
rauhallinen joulun odotuksen henki.  

Pieni tonttu odottaa Joulua, eikä mitä tahansa juhlaa. Kirjan sivuilta lukija löytää keväisen 
maalaismaiseman, joka pian muuttuu kesäiseksi, ja syksyn kautta kulkien valkoisiksi hangiksi. 
Pieni tonttu tekee valmisteluja houkuttaakseen Joulun luokseen, mutta pipareita leipoessaan huomaa 
että on unohtanut hankkia siirappia, torttutaikinaa harkitessaan muistaa syöneensä kaiken 
luumuhillon, ja riisipuuroa miettiessään muistaa lainanneensa suuren patansa peltohiirille 
viljatalkoisiin. Tontulla tahtoo tulla surullinen mieli, kun mikään ei onnistu, ja Joulua ei kuulu. Illan 
pimetessä masentunut tonttu keksii kuitenkin alkaa valmistaa kynttilöitä. Ja aamun tullen on 
portaille ilmestynyt hänen patansa, jonka sisällä on siirappia ja purkillinen hilloa. Niin onnistuu 
jouluvalmisteluiden teko. Saatuaan urakkansa valmiiksi tonttu kantaa kaiken ulos suuren pensaan 
alle, jonka oksille hän on sytyttänyt kynttilät. Pikkuhiljaa alkaa pihan kulmilta kuulua ja näkyä 
liikettä, kun metsän väki saapuu pienen tontun luokse joulujuhliin. Ja tonttu ei ole enää yhtään 
surullinen, koska Joulu on vihdoin tullut.  

Pienen tontun ihmeellinen joulu on rauhoittava kirja. En ole kokeillut kirjan tehoa lapsiin, mutta 
helposti voisi kuvitella, että lapsi kiinnostuisi kirjan kuvituksen synnyttämästä joulutunnelmasta ja 
tontun erilaisista touhuista. Kuvitus kulkee sivulta toiselle rajaamattomana, ilman kehyksiä, kuten 
Kurenniemen ja Pekkalankin teoksessa, ja oikein kutsuu lukijaa astumaan sisään talviseen 
maisemaan. Rajaamattomalla ja kehystämättömällä kuvalla viittaan siihen, että teosten kuvitukset 
vaeltavat kirjan sivuilla vapaasti, niitä ei ole rajattu tietylle sivulle tietyn kehyksen sisään tiettyyn 
mittaan ja muotoon. Ainoa mikä rajaa kuvan kokoa, on sivun koko sekä se millä tavoin teksti on 
aseteltu kirjan sivulle.  

Perinteisen sadun tapaan Pienen tontun joulussa on onnellinen loppu, kuten myös Olipa Virtasilla 
joulu –kirjassa, ja tontulle jää hyvä mieli Joulun saapumisesta. Samoin jää lukijalle, koska onneton 
pieni tonttu on surkea näky istuessaan yksinäisenä pimeässä tuvassaan. Pidin kirjassa eritoten siitä, 
että tarinassa on aitoa vanhan ajan jouluhenkeä: joulujuhla on ruuan ja valon juhla, sekä kaikkien 
metsän eläinten ja eläjien juhla. Nykyajan "hienoista lahjoista" ja erikoisista koristuksista ei ole 
tietoakaan, koska niitä ei tarvita. Luonto tarjoaa upealle juhlalle kaikki puitteet pienen pensaan alla, 
lumihanget ja nietokset sekä tähtitaivaan. Yhdessä kuvassa näkyy mäyrän käpälässä olevan 
pienoinen paketti, jota mäyrä ojentaa tontulle. Voinee olettaa, että paketissa on joululahja, tai 
ehkäpä tuliainen juhlapöytään. Kuvista välittyvä tunnelma on lämmin ja iloinen, ja kaiken tämän 
kruunaa tontun tekemät kynttilät sekä tähtitaivaan välke. Ja tietenkin he hartaasti kaivatut valkeat 
nietokset.  



Suosittelen lämpimästi molempia kirjoja vaikkapa joulun ajan lahjakirjoiksi – tosin todettakoon 
vielä kerran, että en ole testannut kirjojen tenhoa käytännössä "pieniin tonttuihin", eli kuvakirjoista 
pitäviin nuorempiin tai vanhempiin lapsiin. Mutta miksipä nämä kirjat eivät kelpaisi siinä missä 
moni muukin jouluaiheinen kuvakirja. Tai kuvitettu kirja.  

--------------- 
Kiitoksia hyvät lukijat kuluneesta vuodesta. Kävijälaskurin antamien tietojen perusteella päätelmiä 
tehneenä oletan, että blogillani edes muutama lukija on. Keskustelu on ollut vaimeaa, mutta en tiedä 
onko sillä loppujen lopuksi väliä – keskustelumahdollisuus on olemassa, jos joku haluaa sitä 
käyttää, mutta ymmärrän kyllä jos välillä hyvinkin monisanaiset ja ehkäpä myös jyrkähkön oloiset 
lausahdukseni, tai akateemiset näkökulmani tappavat keskustelun heti alkuunsa. Nämä ovat 
piirteitä, joista yritän kasvaa eroon, etenkin "pilkun päällä seisovasta akateemisuudesta" (= asioiden 
tarkastelusta hyvin yksipuolisesti ja huumorintajuttomasti), mutta kyllä se välillä vaikeaa on. Mutta 
kuten eräs ystäväni sanoi, "blogissa on se hyvä puoli, että jos ei juttu kiinnosta, ei sitä tarvii lukea. 
Samaa ei voi tehdä jos keskustelee toisen kanssa kasvokkain. Silloin on vaan kestettävä, jos toisen 
jutut eivät kiinnosta."  

Sinänsä rankka kommentti, mutta kuitenkin niin totta. 

Palaan blogin ääreen joskus tammikuun puolella, tarkkaa aikaa en vielä osaa sanoa. Saattaa olla, 
että tauosta tulee hiukan pidempi. 

Jos hyvin käy, repäisen uuden vuoden käyntiin jollakin fantasia-aiheisella kirjoituksella: huomasin, 
että olen blogin aloittamisesta lähtien puhunut, että sitten joskus ja sitten joskus kirjoitan jonkin 
fantasia- tai sci-fi –aiheisen tekstin, mutta olen niin solmuuntunut siitä ajatuksesta, ettei blogini 
vaan saisi "sci-fi- tai fantasia-hörhön" –leimaa (kuten usein vähän liiankin helposti käy, ikävä 
kyllä), että en ole vielä kertaakaan kirjoittanut mitään aiheeseen liittyvää. No, ensi vuonna ajattelin 
korjata asian useaan otteeseen. (Monikko on sitten kerrassaan upea juttu ;)  

Toivotan kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua, sekä iloista uutta vuotta! 

---------------------------- 
Tässä Uuden Naisen Kirjakahvilaan aikanaan kirjoittamani arvio edellä esitellyistä teoksista. 

JOULUN lähestyessä tulevat myös joulusadut. Satuja ilmestyy moneen lähtöön, mutta kotimaisesta 
tarjonnasta kaksi, joulun 2004 tienoolla ilmestynyttä, persoonallisen lämmintä joulusatua 
ansaitsevat ehdottomasti maininnan lasten satu- ja kuvakirjoista puhuttaessa. On suorastaan ilo 
havaita suomalaisen joulusatu- ja kuvakirjaperinteen elinvoimaisuus. Etenkin joulun aikaan tuntuu 
mukavalta, että voi luottaa kotimaiseen satukirjatarjontaan. Aito joulun tunnelma syntyy hienolla 
tavalla kotimaiseen tarinaperinteeseen nojaten. Tästä ovat esimerkkeinä kaksi joulusta kertovaa 
satukirjaa; Olipa Virtasilla joulu sekä Pienen tontun ihmeellinen joulu.  

Edesmenneen Marjatta Kurenniemen tekstille ja Virpi Pekkalan kuvitukselle rakentuva Olipa 
Virtasilla joulu on hilpeä ja erittäin tunnelmallinen kertomus Virtasten perheen joulusta, jonne 
joulunviettoon eksyy pikkuruinen noita-akka. Noita sattuu asustamaan juuri Virtasen perheen 
joulukuusen kävyssä, ja kuusen päätyessä Virtasten asuntoon noita tuo omansa lisänsä iloisen 
perheen joulun viettoon.  

Tekstiä ja kuvia on paljon, ja tekstien osalta ajateltuna satu on ihanan pitkä. Tekstin ja kuvien 
asettelu toimii hyvin, niistä muodostuva kokonaisuus on varsin sopusointuinen. Kertojan äänensävy 



ehkä hiukan ilkikurinenkin, kun pienen noita-akan seikkailuja kuvaillaan lukijalle. Joulun vieton 
lomaan mahtuu muutama mainio loitsukin; akkapelarumpis vaan, kun voimallinen noita-akka 
järjestää maailmaa mielensä mukaiseksi! 

Kurenniemen modernin ulkoasun saanut klassikkosatu tuo noita-akka -teemallaan piristävää 
vaihtelua ainaisten joulupukkien ja tonttujen täyttämään joulusatukirjallisuuteen. Kirjan kuvitus on 
realistisella tavalla viehättävä ja tunnelmallinen. Kuvia on paljon, täynnä jouluhenkisiä pirteitä 
yksityiskohtia, joista ehdottomasti parasta rekvisiittaa ovat noita-akka ja tämän kissa. Noita ja kissa 
räiskäyttävät kukkuroittain lämmintä ja taianomaista tunnelmaa Virtasen perheen asuntoon. Tukka 
pyörii yhden sun toisen perheen jäsenen päässä, kun akan pikkuruinen luuta pörähtää pitkin ja 
poikin asuntoa. Kuvitus on niin elävä, että melkein toivoisi sen olevan totta.  

Kirjan ulkoasu on myös varsin mainio. Etu- ja takakannen fontti on koristeellinen, luo juuri 
sopivasti joulun tunnelmaa sopusoinnussa kannen kuvitusten kanssa. 

Inkeri Karvosen ja Hannu Tainan Pienen tontun ihmeellinen joulu on tarinansa puolesta 
Kurenniemen tarinaa jonkin verran vaatimattomampi. Kokonaisuutena satukirja ei kuitenkaan jää 
häviölle, sillä Tainan kuvitus on yksinkertaisuudessaan todella kaunis, ja luo perinteistä joulun 
tunnelmaa.  

Kirja on ehdottomasti enemmän kuvakirja, eli rakentuu enemmän kuvien kuin itse tarinan varaan. 
Siitä huolimatta kuvat ja tarina muodostavat varsin toimivan ja erittäin viehättävän kokonaisuuden, 
jonka pääosassa on pikkuruinen joulun viettoon valmistautuva tonttu. Tonttu on selvästikin 
yksinäinen, ja ajatus yksinäisestä joulun vietosta luo tarinaan hiukan haikeaa tunnelmaa. Lisäksi 
joulun tulo tuntuu kestävän ja kestävän, tonttu ei millään jaksaisi odottaa aattoiltaa. Iloisen ja kiltin 
tontun pitkä odotus ja usko joulun henkeen kuitenkin luonnollisesti palkitaan tarinan lopussa. Tätä 
kautta tarina on hengeltään perinteinen joulusatu, jonka teemoiksi nousee hyvä ja positiivinen mieli, 
ja ennen kaikkea joulun taika.  

Nuorempia ja vähemmän kriittisiä lukijoita tekstin vähyys tuskin haittaa, sillä tarina ja kuvat 
kuitenkin muodostavat saumattoman kokonaisuuden kirjaa ääneen luettaessa ja kuvia katseltaessa. 
Ennen kaikkea tarinassa on kuitenkin taikaa ja tunnelmaa, joka varmasti vetoaa nuoreen lukijaan. 
Jos perheessä on satu-iässä olevia nappuloita, näitä kahta kirjaa kannattaa joulun aikaa katsella 
kirjakaupoista.  

Myös kirjan ulkoasu on herättää huomiota. Etu- ja takakansi muodostavat laajan talvisen maiseman, 
jossa on vahva joulun tuntu. Etukansi jatkaa takakannen maisemaa, kuvassa oleva pihapiiri sekä 
yksinäinen tonttu luovat vahvoja jouluun liittyviä mielikuvia yksinkertaisilla elementeillä: kuvassa 
on kauralyhde, tontulla kädessä lyhty ja päässä raidallinen pipo, ja maata peittävät korkeat kinokset. 
Tunnelmaan pääsee pelkästään kaunista kansikuvaa katsomalla. Lisäksi teoksen nimi on painettu 
tunnelmaan sopivalla punaisella fontilla, tosin itse olisin kyllä miettinyt fonttityyppiä vielä 
kertaalleen. Kannessa oleva teksti synnyttää hiukan kovan vaikutelman lämpimästä väristään 
huolimatta.  

 


