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Itsensä kehittämisen saralla olen silloin tällöin yrittänyt ottaa muutamia askeleita, myös 
kirjoittamiseen liittyen. Olen kokenut että esim. niin yliopistolla kuin muuallakin järjestetyt erilaiset 
seminaarit ja kurssit ovat vain auttaneet laajentamaan kirjallisuuteen ja etenkin kritiikkien 
kirjoittamiseen liittyviä näkökulmia. Muutama vuosi sitten osallistuin Suomen 
Nuorisokirjallisuuden Instituutissa järjestettyyn erittäin mielenkiintoiseen kaksipäiväiseen 
seminaariin (jonka nimeä en muista). Seminaarin toisena päivänä kuunneltiin erilaisia luentoja ja 
puheenvuoroja, ja toisena päivänä osallistuttiin työryhmiin. Minä osallistuin kuvakirjakritiikin 
tekemisen työryhmään. En tuolloin tiennyt juuri mitään siitä, millä perusteilla kuvakirjoja tulisi 
arvioida, minkä vuoksi halusinkin työryhmään osallistua. Seminaari olikin siltä osin varsin antoisa.  

Työryhmässä puhuttiin mm. kaikista niistä erilaisista tekniikoista, joilla kuvia/kirjojen kuvituksia 
tehdään. Kuinka kuvakirjaa tai kuvataideteosta voi arvioida, jos ei tiedä kuvan tekemisen 
tekniikasta mitään? Lopputulos oli muistaakseni se, että puhuimme paljon siitä, kuinka kriitikoille 
pitäisi järjestää kursseja, joilla voisi oppia näitä asioita, ja sitä kautta saada konkreettista pohjaa 
kuvataideteoksen arviointiin. No, seminaarista on tosiaan muutama vuosi aikaa, enkä ole saanut 
aikaiseksi mennä kuvakirjojen kritiikin tekemistä koskeville lisäkursseille, sikäli mikäli sellaisia on 
järjestetty. En edes tiedä onko niitä järjestetty. Olen myös suosiolla jättänyt kuvakirjojen arvioinnin 
muille, alaa paremmin tunteville kirjoittajille, mutta mielestäni on hyvä tietää edes joitakin 
perusteita siitä, kuinka kuvakirjoja tulisi lähestyä. Olen ehkä hannari, mutta seminaarin jälkeen 
tiedostin puutteeni varsin voimallisesti, enkä yksinkertaisesti ole uskaltanut lähteä arvioimaan 
kuvakirjoja. Harjoittelu auttaisi, tiedän, mutta en silti ole juurikaan uskaltanut. 

Tämänkertaisen blogitekstin yksi pointti on kuvakirjakritiikin lisäksi tietämättömyys, ja etenkin se, 
kuinka tietämättömyys on joskus jopa suoja: yksi ensimmäisistä kirjallisuuskritiikeistäni joita 
kirjoitin, käsitteli Harri Oksasen kuvakirjaa Pokkiainen. Pokkiainen oli Oksasen esikoiskirja. 
Kirjoitin kirjasta kritiikin Onnimannin Puntariin, koska ajattelin että kuvakirjasta on helppo aloittaa. 
On helppoa olla jälkiviisas, mutta enpä olisi tuolloin voinut olla enempää väärässä – tänään koen 
kuvakirjan yhdeksi vaikeimmista kirjallisuuden alueista kirjoittaa asiallista ja asiantuntevaa 
kritiikkiä. Toisin oli silloin joskus, ja koska en tiennyt kuvakirjakritiikkien kirjoittamisesta yhtään 
mitään, voi sanoa että jossakin määrin elin tietämättömyyteni suojassa. Jälkeenpäin kuvitelmani 
siitä, että "kuvakirjasta on helppo aloittaa" on sortunut täydellisesti. 

Alla kritiikki jonka Pokkiaisesta aikanaan kirjoitin. (Pyysin Karistolta kirjan kansikuvaa, mutta en 
jostakin syystä saanut sitä. Harmi, olisi sopinut tähän, koska kansikuva on erittäin kaunis.) 

Harri Oksanen – Pokkiainen 
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Esikoiskirja suomaiseman pienestä eläjästä 

Suhteutettuna siihen, että Pokkiainen on satukirja, sen sävy on jokseenkin surullinen ja 
melankolinen. Pokkiainen on nimittäin pieni ja arka suo-olento, joka enimmäkseen pelkää ja 
säikkyy asioita. Pokkiaisen sateen täyttämä suo-elämä vaikuttaa olevan yhtä suurta vastoinkäymistä, 
jossa on vain harvoja valopilkkuja. Kuitenkin ne valopilkut joita siinä on, saavat Pokkiaisen 

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/565895


kokemaan uusia asioita ja miettimään tunteitaan. Pokkiainen joutuu myöntämään yksinäisyytensä, 
mutta myös senkin että se viihtyy yksin, koska pelkää, että muut eivät ymmärrä.  

Suo-olennon pelko kohdistuu sen omaan olemukseen, kiilluviin silmiin, piikkitukkaan ja rääkyvään 
ääneen, joita se itse pitää vastenmielisinä. Tarinasta välittyy hyvin Pokkiaisen pelko siitä, että 
muutkin olennot jakavat Pokkiaisen pelon sen omaa olemusta kohtaan. Pokkiaisen silmien kautta 
tarina kertoo myös suolla elävien keijujen elämästä, sillä suolla liikkuessaan se tarkkailee keijuja 
kantaen huolta siitä, kuinka nämä selviävät suon vaihtelevissa olosuhteissa. Pokkiaisen huoli kertoo 
myös sen lämpimästä sydämestä, sillä se koettaa auttaa keijuja, vaikka häpeää omia huolensekaisia 
tunteitaan tuntiessaan niiden vuoksi itsensä hölmöksi.  

Sadun surullinen ja melankolinen sävy särkyy Pokkiaisen mietteiden ja tekojen kautta tarinan 
loppua kohden. Pokkiainen kasvaa vähän kerrassaan rohkeammaksi ja tajuaa selviävänsä jopa sille 
kipeää tekevästä auringosta kuun ja oman kekseliäisyytensä avulla. Vaikka tarinan lopussa aurinko 
ei paistakaan, ja miksi pitäisikään, pimeää yötä jää valaisemaan tähtien kimmellys taivaan täydeltä. 
Illan ja kuun tuoman helpottavan valon tullessa Pokkiainen osaa jo nauraa helpotustaan häpeämättä 
omaa ääntään. 

Harri Oksasen siro, persoonallinen ja kauniisti väritetty kuvitus antaa tarinalle elävyyttä, jota ilman 
se olisi vain varjo siitä, mitä se on nyt. Pokkiaisen melankolisuus ei leikkaa sadulta siipiä, sillä sen 
loppua kohden vähentyessä syntyy vaikutelma pienen olennon kasvamisesta melankolian ylitse, 
koska se oppii tuntemaan itsensä ja voimansa paremmin. Kirja sopii niin nuorille kuin vanhoille. 

------------------  

Niin. Kyseessä on siis kuvakirja. Mainitsenko missään vaiheessa niin sanottua kritiikkiäni että 
kyseessä on tosiaan kuvakirja? En. Mainitsenko missään vaiheessa millä tavoin kuvitus kenties 
rakentaa teosta, elää vuorovaikutuksessa teoksen tekstin kanssa, kannattelee tarinaa, rakentaa 
tarinaa, on tarinan kannalta hyvin olennainen elementti jne.? En. Entä reagoinko missään vaiheessa 
kuvitukseen millään muulla tavalla kuin yhdellä lauseella? En. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. 

Kritiikkini on yhdenlainen malliesimerkki siitä millä tavalla kuvakirjakritiikkiä ei pitäisi tehdä. 
Perusteena kommentille voi toimia vaikka se, että teoksessa Tutkiva katse kuvakirjaan (BTJ 
Kirjastopalvelu/SNI 2001) Sisko Ylimartimo (joka toimi myös kuvakirjaryhmän vetänä 
aikaisemmin mainitsemassani seminaarissa) kirjoittaa artikkelissaan (Ulla Rhedinia, Bilderboken 
1992, lainaten) seuraavasti: "Alkuperäisessä kuvakirjassa teksti ja kuva tukevat toisiaan siten, että 
toista ei voi olla ilman toista. Kuvien koko, sommittelu – muun muassa liikesuunta – ja värimaailma 
kuvissa olevien symbolien ohella tukevat kerrontaa. Kuvakirja on trimediaalinen ilmiö: tekstin ja 
kuvituksen lisäksi myös taitto on kokonaisuutta ajatellen yhtä merkittävä."  

Lisää perusteluja tehdä kuvakirjakritiikki eri tavalla, eli siis keskittyä vaikka yllä mainittuihin 
asioihin, tarjoavat mm. William Moebiuksen essee Introduction to picturebook codes (Word & 
Image, Vol. 2., no.2, 1986) sekä Maria Nikolajevan & Carole Scottin How Picture Books Work 
(2001). 

Pokkiaisesta kirjoittamassani "kritiikissä" olin autuaallisen tietämätön kaikesta tästä. Ja vielä paljon 
muusta. Nyt sentään tiedän kuinka vähän mistään tiedän, ja siitä mistä en tiedä mitään, osaan pitää 
näppini erossa. Ainakin silloin tällöin. ;) 



Kaikille kuvakirjoista ja niiden tutkimuksesta kiinnostuneille suosittelen lämpimästi yllä mainittua 
teosta Tutkiva katse kuvakirjaan sekä Nikolajevan & Scottin kirjaa, mutta kannattaa Moebiuksen 
esseetäkin varmasti vilkaista, jos sen saa jostakin käsiinsä. Itse löysin sen aikanaan SNI:n kirjastosta 
Tampereen Puutarhakadulta. 

 


