
Satukirjoista 
28.11.2007 - 22:25 

Huomaa että joulun aika ja taika lähestyy, koska sadut ja kaikenlaiset niihin liittyvät jutut alkavat 
pyöriä mielessä. Tämän blogimerkinnän aihe on Kari Hotakaisen ja Priit Pärnin Satukirja, ja sen 
lisäksi myös satukirjat Tomi Kontion Lehmä jonka kyljessä oli luukku (kuvittanut Camilla Pentti) 
sekä Eija Timosen ja Pirkko-Liisa Surojeginin Käsikäpälässä.  

Ennen joulua yritän luoda silmäyksen Marjatta Kurenniemen ja Virpi Pekkalan satukirjaan 
Olipa Virtasilla joulu, sekä Hannu Tainan ja Inkeri Karvosen satukirjaa Pienen tontun 
ihmeellinen joulu. Yritän ainakin jouluksi kirjoittaa niistä jotakin, koska ne ovat nimenomaan 
joulusatuja.  

Voisi sanoa, että Kari Hotakaisen kirjoittama ja Priit Pärnin kuvittama Satukirja (Wsoy 2004) on 
"vaivannut" mieltäni siitä asti kun sen luin syksyllä 2004. En tarkoita vaivaamisella mitään 
negatiivista, vaan lähinnä sitä, että kirja on ollut mielessä erilaisuutensa vuoksi. 

 

Kirjoitin Satukirjasta aikanaan tämän arvostelun Onnimanniin. Olen edelleen sitä mieltä, että kirja 
on pläjäys kaikkea sellaista, jota ei välttämättä satukirjaan yhdistäisi. Tai ainakaan itse en yhdistä – 
tämä johtuu todennäköisesti pitkälti siitä, että kasvoin mm. Rudolf Koivun ja Raul Roineen satujen 
parissa, joten ehkä siitäkin syystä Hotakaisen Satukirja tuntui "oudolta". En tiedä dadasta ja 
dadaismista juuri mitään, mutta joskus on käynyt mielessä, että Satukirja edustaisi lähinnä dadaa 
sekä tekstin että kuvituksen osalta. Lisäksi en edelleenkään osaa analysoida kuvakirjojen kuvitusta 
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käyttämällä lähtökohtana tekniikkaa, jolla kuvitus on toteutettu. Sen vuoksi en paneudu kuvitukseen 
tässä sen tarkemmin, lähinnä vain niihin mielikuviin, joita teoksen kuvitus maallikkolukijan 
mielessä herättää.  

Itseäni Satukirjassa kiinnostavat lähinnä genremuutokset: se millä tavoin kirjallisuus kehittyy 
suuntaan tai toiseen eri kirjallisuuden lajityyppien sisällä. Satukirjan kohdalla jo teoksen nimi 
itsessään asettaa lähtökohtaiseksi viitekehykseksi sadut ja satukirjallisuuden, joita on muistaakseni 
tarkemmin tutkinut Bruno Bettelheim tutkimuksessaan Satujen lumous. En muista Bettelheimin 
kirjasta kuin sen, että mies määrittelee yhdeksi sadun tyypilliseksi piirteeksi "onnellisen lopun". 
Toivottavasti muistikuva pitää paikkansa. 

Tätä kirjoittaessani ajattelen esimerkiksi sellaista vastakohtaa kuin venäläiset kansansadut ja Kari 
Hotakaisen Satukirja. Muistaakseni Vladimir Propp teki aikanaan tutkimusta venäläisten 
kansansatujen tai ihmesatujen morfologiasta: tutkimustuloksissaan hän totesi, että sadut noudattavat 
tiettyjä rakenteita. Jos muistan oikein, Propp vertaili noin 2000 venäläistä kansansatua keskenään, ja 
teki päätelmänsä näiden satujen perusteella. Propp löysi niistä tiettyjä rakennetekijöitä, funktioita, 
jotka toistuivat sadusta satuun. Tyyliin "joku antaa sadun sankarille jotakin, jonka avulla sankari 
pääsee toiseen valtakuntaan". Tällainen funktio toistuu sadusta satuun. "Ivan saa taikamunan, josta 
hyppää kuusi väkevää miestä kuljettamaan häntä maailman ääriin, Petja saa sormuksen, josta tulee 
hevonen, joka vie Petjan maailman ääriin". 

Pointtini lienee lähinnä siinä, että ns. perinteisissä saduissa on havaittavissa tällaisia toistuvia 
kaavoja, ja kirjallisuudentutkimuksessa lienee luotu satuja määritteleviä tekijöitä juurikin tällaisten 
havaintojen perusteella. Onnellinen loppu lienee perinteiselle sadulle tyypillinen elementti, jonka 
voisi ajatella olevan Proppin funktioiden tapainen elementti. Olen tässä muutamana päivänä 
selaillut Satukirjaa, lukenut pätkän sieltä ja toisen täältä, enkä ole löytänyt tällaisia em. kaltaisia 
toistuvia kaavoja tarinoista. Rakenteeltaan Satukirja noudattaa tyypillisen satukirjan rakenteita siinä 
mielessä, että tekstit ovat lähinnä muutaman sivun pituisia, ja että kirja on kuvitettu. Toisaalta 
Satukirjan tekstit ovat erilaisia siinä mielessä, että voisi sanoa että niistä "henkii hyvyys". Ja 
erikoisuus. Ennen kaikkea niistä henkii erilainen näkemys asioista, kuin mitä ns. perinteisissä 
saduissa, kuten Punahilkassa ja vaikkapa Rumassa ankanpoikasessa.  

Hotakaisen Satukirja poikkeaa tämänlaisista kaavoista, mikä on mielestäni virkistävää. Kirjan sadut 
ovat todellakin "toisesta maailmasta", tarkoittaen lähinnä sitä, että ne vaikuttaisivat olevan kaukana 
perinteisistä saduista. Tämä tulee esille mm. siten, että näin aikuisen silmin nähtynä monet saduista 
tuntuvat rakentuvan vanhan lasten leikin "rikkinäinen puhelin" –periaatteelle. Ikään kuin sadut 
olisivat monenlaisista tarinoista koottua sillisalaattia (toimiva ja hyvänmakuinen sellainen), joista 
henkii "hyvä henki". "Hyvällä hengellä" ja edellä mainitulla "hyvyydellä ja erikoisuudella" viittaan 
lähinnä siihen, että se vähä mitä tunnen satuja ja satukirjoja, rakentuu perinteisessä saduissa usein 
käsittääkseni ns. moraalisille pähkinöille ja niiden ympärille: monissa saduissa tavalla tai toisella 
osoitetaan/opetetaan/näytetään lukijalle mikä on oikein tai väärin, tai mikä johtaa hyvään tai pahaan 
jne.  

Hotakaisen Satukirjassa ei ole sitä ilkeää sutta, joka syö isoäidin ja vaikka kenet, ei ole ilkeää noitaa 
joka pistää Hannun ja Kertun lisäksi puolet kaupungin lapsista pataan, ei ole sellaista perinteisissä 
saduissa jossakin taustalla hiipivää "pahaa", joka on sadussa läsnä koko sen keston ajan, ja joka saa 
palkkansa vasta aivan sadun lopussa. Hotakaisen tarinat ovat aivan toisella tasolla. Perinteiset hyvän 
ja pahan vastakkainasettelut eivät varmaan edes toimisi Satukirjan tyyppisissä saduissa. 
Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Priit Pärnin kuvitus on paikka paikoin synkkä, synkähkö, 
absurdi tai jopa pelottava, mikä luo voimakkaan kontrastin Satukirjan teksteihin yhdistettynä. 



Kuvitus on myös hyvin moderni. Ainakin verrattuna Koivun tai jonkun muun perinteisen sadun 
kuvittajan töihin.  

Näissä mietteissäni ei ole kysymys pitämisestä tai pitämättömyydestä. Kysymys on 
kiinnostavuudesta – Hotakaisen Satukirja on kiinnostava, ja Priit Pärnin kuvitus on mielestäni 
erikoinen. Tämä jäi aikanaan kritiikissä sanomatta, mutta sanonpahan sen tässä: kirja on 
kaikkinensa todella kiinnostava – etenkin erilaisuutensa vuoksi.  

Tutkaillessani Satukirjaa uudestaan, kirjahyllystä pilkisti silmään eräs toinen erikoisuus, jonka olen 
jättänyt huomiotta sen ilmestymisestä saakka: Tomi Kontion Lehmä jonka kyljessä oli luukku 
(Teos 2006). Kun kirja aikanaan ilmestyi, en kirjoittanut siitä mihinkään. Kirja vain lähetettiin 
minulle, vaikka en edes tilannut sitä (joskus käy näinkin, ei haittaa, en valita ;), mutta se ikään kuin 
unohtui, koska sen arvioiminen ei kuitenkaan osunut kohdalleni. Iiris Pakarisen kirjoittama arvio 
kirjasta löytyy Onnimannin numerosta 4/2006. 

 

En ollut kertaakaan avannut Kontion kirjaa ennen tätä. En tiedä johtuiko siitä, että olen tässä jo 
jonkin aikaa pyöritellyt Hotakaisen Satukirjaa kielen ja mielen päällä, mutta Kontion Lehmä jonka 
kyljessä oli luukku muistutti minua heti miten Satukirjasta, pelkästään jo kansikuvan perusteella. En 
kirjan aukaistessani tiennyt yhtään mitä odottaa, mutta mielikuva-yhteys Satukirjaan toimi 
eräänlaisena lähtöasetelmana. Sanoisin että mielikuva perustui nimenomaan kannen kuvitukseen, 
koska tyylillisesti se muistutti minua Satukirjasta. Se, että kirjan nimi on Lehmä jonka kyljessä oli 
luukku, ei niinkään (uskoakseni) vaikuttanut mielikuvan syntyyn, vaikka nimi on kieltämättä 
erikoinen.  



Toisin kuin Satukirja, Lehmä jonka kyljessä oli luukku kertoo yhden yhtenäisen tarinan. Tarina 
kertoo Ivanin ja Vanjan, tai Vivanin ja Anjan karkuretkestä, jolla he tapaavat lehmän jonka kyljessä 
on luukku. Tytöillä tahtoo v-kirjain tuottaa hiukan hankaluuksia, siitä syystä he kutsuvat itseään 
nimillä Ivan ja Vanja.  

Tulin lukeneeksi myös kirjaa käsittelevän, Iiris Pakarisen kirjoittaman kritiikin. Kritiikki on 
positiivinen, ja siinä puhutaan mm. Kontion kielen ilmaisuvoimasta, ja Pentin kuvituksen voimasta. 
Pakarinen toteaa myös, että "Kontion kirja nousee puolustamaan yksilöllisyyttä ja kunkin omaa 
identiteettiä". Tällä Pakarinen viittaa siihen, että tavatessaan lehmän jolla on kyljessä luukku, tytöt 
haluavat kurkistaa luukkuun, ja lehmä suostuu sillä ehdolla, että tytöt vaihtavat lehmän kanssa 
"hullutuksiaan", eli lähinnä tämän tyttöjen v-kirjainta koskevan erikoisuuden. Paria lausetta 
myöhemmin Pakarinen toteaa kritiikissään, että "Lehmän vaatimukset hullutusten vaihtamisesta tuo 
mieleen satujen magian tarkat säännöt". En tajunnut tätä kommenttia lainkaan, lähinnä sitä kuinka 
se liittyy kirjallisuuskritiikkiin. (Mitä ihmeen magian tarkkoja sääntöjä? Onhan sääntöjä tietysti 
olemassa, mutta ne lienee vaihtelevat tarinasta toiseen, kunkin kirjailijan luoman maailman mukaan. 
En ainakaan ole tietoinen siitä, että kirjallisuuden kentällä olisi luotu ns. magian yleispätevät 
säännöt, joita olisi sovellettu samalla tavalla kuten esim. Asimovin robotiikan kolmea pääsääntöä. 
Ja kuinka nämä liittyvät hullutusten vaihtoon?) No enivei, koin lehmän pyynnön lähinnä 
vaihtokauppana: tytöt antavat jotakin heidän omaansa, ja lehmä antaa jotakin omaansa.  

Satu jatkuu siten, että tytöt päätyvät lehmän pötsiin kokemaan erilaisia hullutuksia. Eräs niistä 
osoittautuu hiukan liian kovaksi purtavaksi, ja niinpä tytöt päätyvät loppujen lopuksi omalle 
kotiovelleen, koska tuli äitiä ikävä. Ja siellähän se äiti on kotona, odottamassa tyttöjä lämmin syli 
avoinna. Häppy end.  

Kaiken kaikkiaan satu tulee käsittääkseni lähelle perinteistä satua: on selkeä tarina, jossa on selkeät 
päähenkilöt, jotka joutuvat jonkinlaiseen seikkailuun, joka päättyy onnellisesti. On tietty kaava, jota 
satu noudattaa. Kaavaan liittyy se, että pientä uhkaakin on ilmassa, lähinnä oman identiteetin 
menettämisen kautta – tytöt identifioivat itsensä oman puheensa kautta, ja kun oma puhetapa on 
uhattuna, se tuntuu todella isolta uhkalta, joka väistyy, kun he juoksevat karkuun ja päätyvät äidin 
pehmeään syliin. Mielenkiintoista sadussa onkin juuri se, kuinka siinä käytetään hyväksi tyttöjen 
"puhevikaa". En tiedä onko kysymys varsinaisesta puheviasta, mutta tulinpa nyt käyttäneeksi sanaa. 
Tosin voisi myös sanoa tyttöjen hullutusta, kuten kirjan lehmä sanoo. Koko tarina rakentuu tämän 
hullutuksen ympärille, ja myöhemmin sen ympärille kertyy lisää hullutuksia lehmän pötsissä.  

Ajatus lehmästä jonka kyljessä on luukku, josta pääsee lehmän pötsiin, ja josta voi katsella 
maailmaa lehmän lentäessä maailman tuulissa on varsin viehko. Viehkeä. Hassu ja hauska. Kirjassa 
pelataan sanoilla, mm. v-sanan negatiivisella kirosanamerkityksellä siinä missä puheviallakin. Tai 
vanhalla sanonnalla "lentävä lehmä". Sadun maailmassa kaikki on mahdollista.  

Camilla Pentin kuvituksesta sen verran, että kuvitus on moderni. En osaa siitä juurikaan muuta 
sanoa. Pakarisen käyttämä adjektiivi voimallinen on hyvin istuva ilmaisu, sillä kokonaisia sivuja 
täyttävä kuvitus totisesti tunkee lukijan/katselijan tajuntaan. Sitä ei pääse karkuun. Sanon karkuun 
sen vuoksi, koska minulle tuli sellainen olo, että haluaisin juosta sitä karkuun. Perinteisen 
satukirjakuvituksen kohdalla (mm. Beskow, Koivu, Surojegin) on tullut yleensä sellainen olo, että 
kuvan esittämään maailmaan haluaisi upota. Olen siis ilmeisen konservatiivinen, mitä kuvituksiin 
tulee. ;) Teoksen sivuilla sanotaan Pentin kuvituksesta näin: " Camilla Pentti voitti Rudolf Koivun 
palkinnon parhaasta lasten- ja nuortenkirjan kuvituksesta vuonna 2006. Kirja sai myös kunniakirjan 
Suomen kirjataiteen komitealta Vuoden kauneimmat kirjat 2006 -kilpailussa." 



Kolmantena kirjana valitsin joukon jatkeeksi Eija Timosen ja Pirkko-Liisa Surojeginin 
Käsikäpälässä (Tammi 2004) lähinnä sen vuoksi, että käsittääkseni tämä satukirja edustaa ns. 
perinteistä satukirjaa tekstiä ja kuvitusta myöten. Sekä teksteissä että kuvituksessa käytetään 
hyväksi vanhaa suomalaista kansanperinnettä. Halusin ottaa tämän satukirjan esille tässä yhteydessä 
lähinnä vertailun vuoksi. 

 

Käsittääkseni kirjan tarinoita ovat jossakin vaiheessa esitetty myös TV2:n lastenohjelmissa.   

Jos mitataan satujen perinteisyyttä onnellisen lopun mitalla, kaikki Käsikäpälän 10 satua lukeutuvat 
perinteisiin satuihin – kaikissa on siis eräänlainen onnellinen loppu. Jos mitataan perinteisyyttä 
suomalaisen kansanperinteen mitalla, toteutuu myös kansanperinteen esittäminen kaikissa saduissa: 
näissä saduissa luonto esittää pääosaa, tumma ja pimeä metsä sen erilaisine asukkeineen, jotka 
näyttelevät erilaisia osia sadun hahmojen elämissä. Metsä on pelottava, mutta myös turvallinen. 
Eläimet ja ihmiset ovat tekemisissä keskenään ja kommunikoivat keskenään. Jos mitataan kirjaa 
perinteisen satukirjan satujen ja kuvitusten mitalla, nekin elementit toteutuvat tässä kirjassa: sadut 
ovat muutamien sivujen mittaisia, juuri sopivia luettavaksi iltasatuina ääneen, ja tarinat on kuvitettu 
erilaisilla tarinaa kuvastavilla kuvilla. Pääasiassa eläinten kuvilla. Jotkut kuvista ovat aukeaman 
kokoisia, jotkut koko sivun kokoisia, toiset taas pienempiä. Kuvitusta on lähes joka sivulla. Jo 
näiden seikkojen perusteella ajattelisin, että Käsikäpälässä edustaa perinteistä satukirjaa.  

Tunsin oloni kovin kotoisaksi Käsikäpälän satujen parissa. Kirjaan voi uppoutua, sen sisältämien 
satujen lukemisesta tulee hyvä mieli. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että minulla ei ole kirjasta 
juuri mitään sanottavaa: sadut ovat niin suomalaisia, jossakin mielessä jopa tavallisia 
(perinteisyydessään tavallisia), ja koska niissä toteutuu se perinteiselle sadulle tyypillinen elementti 



seikkailusta, "oikein ja väärin" tekemisen seurausten opettamisesta sekä moraalin opettamisesta, 
ovat ne sitä myöten ikään kuin lokeroitu siihen tiettyyn satujen kategoriaan, josta ei oikeastaan ole 
mitään sanottavaa. Nämä sadut hehkuvat omaa hehkuaan, vievät mukanaan jännittävään 
maailmaan, mutta edelleen niistä ei ole kirjallisuudentutkijan näkökulmasta mitään sanottavaa. Se 
mikä on outoa, entuudestaan tuntematonta ja ehkä jopa vieraudessaan pelottavaa, siitä minulla on 
jotakin sanottavaa. Kuten Hotakaisen Satukirjasta. Tai Kontion Lehmä jonka kyljessä oli luukku –
satukirjasta.  

Yhteistä näille kaikille kirjoille on se, että ne ovat kuvitettuja kirjoja. Ymmärtääkseni sekä Satukirja 
että Käsikäpälässä ovat varsinaisia kuvitettuja kirjoja, mutta Lehmä jonka kyljessä oli luukku on 
kuvakirja. Käsittääkseni ero piilee siinä, että kahdessa ensimmäisessä teksti rakentaa tarinaa ja 
kuvitus tukee sitä, mutta jälkimmäisessä kokonaisuus rakentuu tekstin ja kuvituksen tasapainoisen 
vuorovaikutuksen varaan – kummallakin elementillä on yhtä suuri osuus tarinan rakentamisessa.  

Kaikesta huolimatta henkilökohtainen suosikkini näistä kolmesta satukirjasta on Käsikäpälässä. Ei 
sillä että asialla olisi mitään merkitystä. Pohdin asiaa vain lähinnä siitä näkökulmasta, että kuinka 
paljon lapsuuden kokemukset vaikuttavat suosikkimielipiteen kehittymiseen. Uskoisin että ainakin 
omalla kohdallani ne vaikuttavat paljon: luin paljon ns. perinteisiä satuja, joissa oli ns. perinteinen 
kuvitus. Suhteutettuna tällaisiin satu-kokemuksiin koen Satukirjan ja Lehmä jonka kyljessä oli 
luukku –tapaiset satukirjat suhteellisen vieraina. Tottumuksen voima elää näköjään voimakkaana. 
 


