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1 JOHDANTO 

 

Sulje silmäsi ja kuvittele eteesi tyypillinen kirjastonhoitaja. Nouseeko mieleesi 

kuva harmaisiin vaatteisiin pukeutuvasta, vanhasta nuttura- ja silmälasipäisestä 

naisesta? Jos näin tapahtuu, olet saanut mieleesi täsmälleen sellaisen kuvan, 

millaista useat eri mediat erityisesti elokuvissa ja kirjallisuudessa nostavat esille 

ja mikä vallitsee myös useimpien aikuisten mielissä (Widenius 2001; Hokka-ahti 

2004). Jos taas ei, onnittelut, et ole juurikaan altistunut median välittämälle 

kuvalle kirjastonhoitajuudesta. Kirjastoista tehtyjä mielikuvatutkimuksia 

hallitsevat puolestaan loputtomat, pölyiset kirjahyllymetrit sekä kirjavaraston 

kuva, vaikka kirjasto on nykyään paljon muutakin, kuten erilaisten tapahtumien 

järjestämispaikka sekä koko kansan olohuone. Tämän vuoksi onkin 

kiinnostavaa tarkastella, millaisia mielikuvia alle kouluikäisille lapsille välitetään 

kirjastolaitoksesta ja -henkilökunnasta heille suunnatuissa kuvakirjoissa. 

 

Lasten kuvakirjoja koskevaa tutkimusta on tehty monilla eri aloilla ja niiden 

avulla on tutkittu muun muassa lasten ja isien välistä suhdetta (Flannery Quinn 

2009) sekä erilaisten ammattien ja kulttuurien representoimista (Sandefur & 

Moore 2004; Naidoo 2008). Kirjastoihin ja erityisesti kirjastonhoitajiin 

kohdistuvaa tutkimusta on tehty paljon erilaisista fiktiivisistä aineistoista, kuten 

elokuvista, sarjakuvista sekä romaaneista, mutta puhtaasti lasten kuvakirjoihin 

suuntautuva tutkimus on ollut vähäistä (Yontz 2002). Erilaisia tutkimuksia lasten 

ja nuorten kirjallisuuden välittämistä kirjastokuvista on tehty jonkin verran, mutta 

niissä pääpaino on usein ollut hieman vanhemmille, jo lukemaan oppineille 

lapsille sekä nuorille suunnatussa aineistossa kuvakirjojen jäädessä hieman 

taka-alalle (Maynard & McKenna 2009). Tämän vuoksi on kiinnostavaa ja 

tärkeää tutkia, millaisia mielikuvia pienille, alle kouluikäisille lapsille välittyy, kun 

he lukevat tai selaavat kuvakirjaa yhdessä vanhempien tai muiden kanssa sekä 

yksin. 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana ovat siis lasten kuvakirjallisuus ja siitä 

erityisesti sellaiset kuvakirjat, joissa esiintyy kirjastoja sekä niiden 
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henkilökuntaa. Oletuksena on, että kuvakirjoissa sekä kuvituksessa että 

tekstissä esiintyy runsaasti erilaisia merkkejä, jotka jäävät lasten mieliin, kun he 

selaavat tai lukevat niitä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan lasten kuvakirjojen 

välittämää kuvaa kirjastoista ja kirjastonhoitajista. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään Peircen pragmaattisen semiotiikan teorian sekä sisällönanalyysin 

yhdistelmää, sillä tutkimuksessa analysoidaan sekä kuva- että 

tekstimateriaaleja ja se tarjoaa samalla välineet laadullisen tutkimuksen 

toteutukseen. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on se, miten kirjastot ja 

kirjastohenkilökunta on representoitu lasten kuvakirjoissa. Koska merkkien 

avulla rakennetaan representaatioita jostain, niiden tunnistaminen on myös 

tärkeää tutkimuksen kannalta. Tutkimukseen on valittu yhteensä 28 kuvakirjaa, 

joiden julkaisuvuodet sijoittuvat vuosien 1989 ja 2012 välille. Tutkimuksessa 

tarkastellaan lasten kuvakirjojen välittämää mielikuvaa kirjastoista ja kirjaston 

henkilökunnasta. Tämän vuoksi luvussa 2.3 määritellään termit imago, 

mielikuva, representaatio ja stereotyyppi, jotka ovat keskeisessä asemassa 

tutkimuksen toteuttamisen kannalta. 

 

Tämä tutkimus on jaettu kuuteen lukuun. Luvussa kaksi esitellään 

pragmaattisen semiotiikan teoria, jota käytetään tutkimusmenetelmän pohjana, 

sekä sen kannalta keskeiset käsitteet, kuten ikoni, indeksi ja symboli. Lisäksi 

luvussa kaksi käsitellään muut tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet ja 

esitellään joukko kirjastoista ja kirjastonhoitajista tehtyjä mielikuvatutkimuksia. 

Luvussa kolme määritellään se, mitä kuvakirjallisuus on sekä kerrotaan hieman 

kuvakirjojen historiasta. Lisäksi luvussa käsitellään erilaisia kuvakirjoihin liittyviä 

tutkimuksia, joissa semiotiikka on ollut keskeisessä asemassa tutkimuksien 

kulun kannalta. Myös kirjastoista ja kirjastonhoitajista tehdyt, lasten 

kuvakirjallisuuteen tai lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyvät tutkimukset 

esitellään luvussa kolme. Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin 

sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä, kerrotaan laadullisen tutkimuksen 

luotettavuudesta sekä esitellään tutkimusaineisto. Viides luku pitää sisällään 

tutkimusaineiston analyysin sekä tutkimuksesta saadut tulokset. Luvussa kuusi 

käsitellään tutkimuksen johtopäätökset. 
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2 SEMIOOTTINEN TUTKIMUS 

 

 

2.1 Semiotiikka 

 

Semiotiikan tutkimuskohteena ovat merkit, merkkijärjestelmät, tekstit ja niiden 

toiminta. Semioottisen tutkimuksen kohteena on se, kuinka erilaiset ilmiöt, teot, 

tapahtumat ja asiat toimivat merkkeinä ja tuottavat merkityksiä. Semiotiikka on 

ollut olemassa antiikin ajoista saakka, mutta nykyaikaisen semiotiikan 

molemmat suunnat syntyivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 

Euroopassa ja Amerikassa. Euroopassa oman semioottisen teoriansa merkkien 

elämästä sosiaalisen maailman osana kehitti sveitsiläinen Ferdinand de 

Saussure (1857–1913). Amerikassa Charles S. Peirce (1839–1914) puolestaan 

kehitti oman, filosofiaan perustuvan semiotiikan mallinsa. Nämä kaksi 

suuntausta kehittyivät pitkään erillään, kunnes 1960-luvulla molemmat 

suuntaukset alkoivat pikkuhiljaa yhdentyä nykyaikaiseksi semiotiikaksi. 

Suomeen semioottinen tutkimus saapui kunnolla 1970-luvulla erityisesti 

humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimusaloihin. Nykyaikaisen semiotiikan 

tutkimuskenttä onkin hyvin laaja-alainen. (Fiske 1992, 63; Veivo & Huttunen 

1999, 7–8, 16–18; Kunelius 2010, 154.) 

 

De Saussuren kehittämää semiotiikan traditiota nimitetään myös 

strukturalistiseksi malliksi, kun taas puolestaan Peircen kehittelemää versiota 

kutsutaan pragmaattiseksi malliksi. Molemmat traditiot lähestyvät semiotiikan 

tutkimusta hyvin erilaisista näkökulmista ja eroja on sekä niiden historiassa kuin 

filosofiassakin. De Saussuren strukturalistisen semiotiikan malli keskittyy ennen 

muuta kieleen ja siihen, miten merkit liittyvät toisiin merkkeihin. Malli on 

kaksisuuntainen ja merkki rakentuukin De Saussuren mukaan merkitystä ja 

merkitsijästä, jossa merkitty on aineeton käsitesisältö ja merkitsijä merkin 

ulkomuoto sellaisena, kuin katsoja sen havaitsee. Nämä kaksi muodostavat 

yhdessä merkin ja ilman merkitsijää ei voi olla merkitystä ja päinvastoin. De 

Saussuren malli korostaakin merkkijärjestelmän asemaa ja merkin 
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vastaavuutta. Peircen pragmaattisen semiotiikan malli puolestaan korostaa 

merkin kontekstuaalista ja prosessuaalista luonnetta eli merkkiä ei lähestytä 

pelkästään vastaavuutena vaan myös sen vaikutus huomioidaan (Fiske 1992, 

63, 66; Veivo & Huttunen 1999, 26–27, 40, 50). Tämän tutkimuksen keskeisenä 

tutkimuskohteena ovat kirjastoista ja kirjastonhoitajista lukijoille välittyvät 

mielikuvat erilaisten merkkien kautta, joten tutkimusmenetelmän pohjana 

käytetään Peircen pragmaattisen semiotiikan mallia. 

 

Peircen pragmaattinen semiotiikka kiinnittää huomiota merkin toimintaan ja 

merkin aiheuttama tulkinta mielletään osaksi merkkiä. Merkkisuhdetta ei 

puolestaan pidetä vain kahdenvälisenä vastaavuutena, kuten strukturalistisessa 

semiotiikassa, vaan sen katsotaan muodostuvan kolmesta eri elementistä. 

Näitä elementtejä ovat ulkomaailman objekti (object), johon itse merkki 

(representamen) viittaa sekä interpretantti (interpretant), joka on eräänlainen 

toisen asteen merkki, joka syntyy vastaanottajan mielessä objektin aiheuttaman 

reaktion johdosta. Peircen mukaan voidaan myös puhua merkeistä 

(representamen) suhteessa objektiinsa, merkeistä suhteessa itseensä sekä 

merkeistä suhteessa interpretantteihin. Kuviossa 1 nämä suhteet on selitetty 

kolmion muodossa. (Tarasti 1990, 28–29; Fiske 1992, 63–64; Cobley & Jansz 

1998, 21; Veivo & Huttunen 1999, 40–42.) 

 

 

Kuvio 1. Pragmaattisen semiotiikan suhdekolmio. (Lähde: Tarasti 1990, 29.) 
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Kuviossa 1 nähdään, että jokainen kolmion osa on jollain tavalla suhteessa 

toisiinsa. Päätermien representamen (merkki), objekti sekä interpretantti lisäksi 

kolmioon on nimetty niissä vaikuttavat muut osa-alueet.  Voidaan sanoa, että 

merkki on jotain tulkittavissa ja esitettävissä olevaa, eli se viittaa itsensä 

ulkopuolella olevaan kohteeseen, jonka joku ymmärtää eli tulkitsee. 

Pragmaattinen semiotiikka puhuu myös kontekstista, jossa merkki toimii 

paikallisessa ja ajallisessa asiayhteydessään. Merkki on siis aina suhteutettava 

kontekstiinsa ja käsityksiin siitä, mitkä asiat vaikuttavat sen toimintaan. (Tarasti 

1990, 29; Veivo & Huttunen 1999, 40–42.) 

 

Kuten kuviossa 1 esitettiin, myös merkit eli representamen voivat olla suhteessa 

itseensä. Näistä alaluokista qualisign, jolle ei ole vakiintunutta suomennosta, on 

jokin merkin yksittäinen osa, joka kiinnittää huomiomme merkkiin välittömästi. 

Sinsign on jokin yksittäinen merkki, joka on voitu tuottaa tietyn periaatteen tai 

säännön mukaan. Tätä sääntöä toisten merkkien luomisesta kutsutaan 

legisigniksi. Esimerkiksi maalauksen taustalla oleva väri on qualisign, kun taas 

maalaus itse on sinsign, sillä sitä ei ole olemassa kuin yksi kappale. 

Maalauksen eli merkin syntyyn vaikuttaneet olosuhteet ovat puolestaan 

legisigneja. Lisäksi jokaisella merkillä on myös olemassa oma mentaalinen 

käsitesisältönsä eli merkitys, joihin merkkien toiminnan katsotaan perustuvan. 

Merkit ovat suhteessa myös interpretantteihin, jolloin syntyvät reeman, dicentin 

eli lauseen sekä argumentin lajit. Reema on yksittäinen merkki, joka toimii 

interpretanttina, dicent taas koostuu vähintään kahdesta merkistä tai yleensä 

lauseesta ja argumentti puolestaan tarkoittaa kokonaista lauseiden ketjua 

asioiden tulkitsemina. Merkin eli representamen suhde objektiin esitellään 

laajemmin omassa alaluvussaan. (Tarasti 1990, 31; Cobley & Jansz 1998, 32, 

34; Veivo & Huttunen 1999, 23–24.) 

 

Semiosis on merkkien toimintaa ja jatkuva, kaikkien asioiden kannalta 

keskeinen prosessi. Merkkien tulkinnan avulla tehdään johtopäätöksiä, jotka 

mahdollistavat tietyn asian hankkimisen, tapahtumisen tai muun vastaavan. 
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Tämän vuoksi ilman semiosista ei voisi olla tietoisuutta maailmasta, koska 

hermoimpulssitkin ovat eräänlaisia merkkejä. Niiden välittämän tuntemuksen 

aiheuttama toiminta tai tiedostamamme tuntemus on semiosiksen piirissä. 

Semiosis liittää käsitteellisen ajattelun ja aistihavainnot toisiinsa ja se on jatkuva 

prosessi, joka paitsi välittää myös muuttaa, kehittää tai vääristää asioita. Se 

myös välittää meille tietoa todellisuudesta ja toisaalta se muokkaa todellisuutta 

käsityksiämme vastaavaksi maailmaksi. (Pharies 1985, 18–19; Veivo & 

Huttunen, 14–15.) 

 

 

2.2 Ikoni, indeksi ja symboli 

 

Peircen mukaan objektit voidaan jakaa kolmeen merkkiluokan alalajiin: ikoniin, 

indeksiin sekä symboliin. Ikoni on merkki, jossa sen ja objektin suhde perustuu 

samankaltaisuuteen eli merkki muistuttaa kohdettaan. Selviä ikoneita ovat 

erilaiset riidattomat kuvamerkit, kuten kartat ja mies- ja naismerkit vessojen 

ovissa. Indeksi on tapaus, joka perustuu merkin ja objektin jatkuvaan 

kytkökseen. Klassinen esimerkki indeksistä on savu, joka on tulen indeksinen 

merkki tai oveen koputtaminen, mikä merkitsee, että joku odottaa sen takana. 

Myös erilaiset ennalta sovitut tunnistemerkit, kuten kukka rintapielessä, ovat 

indeksejä. Symboli on merkki, jonka yhteys objektiinsa perustuu perinteeseen, 

sääntöön tai tapaan, joka liittää merkin kohteeseensa. Symbolissa merkki ei ole 

kohteensa kaltainen eikä sen aiheuttama ja siinä merkin ja objektin suhde on 

kaikista etäisin, pelkästään sopimuksenvarainen. Esimerkiksi punainen risti on 

symboli sairaalalle tai järjestölle. Numero 2 puolestaan on symboli, koska sen 

kuvion on sovittu merkitsevän tätä asiaa. Sen sijaan roomalainen numero II on 

ikoni. Symbolit olivat Peircen mukaan kehittynein merkkiluokan alalaji, koska 

kaikki kolme merkitsemisen tapaa, jatkuvuus, konventionaalisuus ja 

samankaltaisuus vaikuttavat sen toimintaan toisin kuin ikonin ja indeksin 

kohdalla. (Tarasti 1990, 29–30; Fiske 1992, 70–72; Veivo & Huttunen 1999, 44–

46.) 
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Nämä kolme merkkiluokkaa eivät ole toisistaan erillisiä, vaan erilaisista 

merkeistä voi löytyä useampaa luokkaa. Esimerkiksi erilaiset varoitusmerkit 

siivouspullojen kyljissä ovat usein sekä symbolisia, ikonisia että indeksisiä 

merkkejä. Kolmio pullon kyljessä symboloi sanaa ”VAARA”, koska niin on 

yleisesti päätetty. Kolmion sisällä oleva pääkallo on puolestaan samalla sekä 

ikoni että symboli, koska pääkallo on kohteensa kuva ja samalla se symboloi 

kuolemaa. Lopuksi tämä merkki on indeksi, koska se osoittaa tuotteen olevan 

vaarallinen terveydelle. (Tarasti 1990, 30; Fiske 1992, 70–72; Veivo & Huttunen 

1999, 44–46.) 

 

 

2.3 Mielikuvan, imagon, representaation ja stereotyypin käsitteet 

 

Erilaiset imago- ja mielikuvakysymykset ovat olleet hyvin paljon esillä erityisesti 

markkinoinnin alalla, jossa termit imago ja mielikuva mielletään sisällöllisesti 

samoiksi sanoiksi. Markkinoinnin näkökulmasta kyseessä on jonkun henkilön 

mielessä rakentuva, henkilökohtainen kuva, joka vaihtelee ihmisten kesken. 

Tämän vuoksi yrityksen imagon syntymistä ei voi jättää satunnaisten 

mielikuvien varaan vaan sitä on aktiivisesti työstettävä (Rope 2005, 175–176). 

Karvosen (1997; 1999) mukaan imago ja mielikuva ovat puolestaan kaksi 

toisistaan eroavaa termiä. Imago viittaa Karvosen (1997) mukaan minkä 

tahansa asian viestinnälliseen eli merkkien ja symbolien muodostamaan 

puoleen. Lähettäjä tuottaa esityksen tai viestin, joka käsitetään imagoksi. 

Esittämisen avulla voidaan valita, mitä välitettävässä viestissä on mukana ja 

mitä siitä jätetään pois. (Karvonen 1997, 53; Karvonen 1999, 43, 51–52.) 

 

Viestin vastaanottaja aktiivisesti muodostaa merkityksen saamastaan viestistä 

olemassa olevien tietojensa, tulkintojensa ja ymmärtämisensä pohjalta saaden 

mielikuvan asiasta. Mielikuvassa onkin kyse siitä, miten ihmiset ja muut 

vastaavat ryhmittyvät havaitsevat kohteen, eikä siis siitä, mitä kohde 

todellisuudessa on. Mielikuvat nojaavat usein henkilön aikaisempiin 

kokemuksiin samasta asiasta omassa kulttuuripiirissään, joten muodostetut 
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mielikuvat eivät aina ole pysyviä vaan ne vaihtelevat paljon eri henkilöiden 

välillä tai jopa saman henkilön eri ikäkausien aikana. (Karvonen 1997, 32, 53; 

Karvonen 1999, 51–52, 61.) 

 

Kuvakirjat sisältävät sekä kuvia että tekstiä ja ovat näin ollen representaatioita 

esittämistään kohteista. Representaation käsiteen avulla voidaan pohtia, 

millaisia merkityksiä erilaiset mediat, kuten kuvakirjat, luovat todellisuudesta. 

Myös semiotiikka liittyy representaatioon, sillä semiotiikka tarjoaa välineitä 

ymmärtää sen toimintaa (Seppänen 2005, 76–77). Lyhyesti määriteltynä 

representaatio on merkitysten tuottamista mielissämme olevien käsitteiden 

avulla (Hall 1997, 17). Representaatiot eivät ole ainoastaan subjektiivisia, 

henkilökohtaisia, vaan ne ovat yhteisesti jaettua rakennusainetta inhimilliseen 

kulttuuriin. Tämän vuoksi niiden tulkinta on kulttuurisidonnaista, samalla tavalla 

kuin merkkienkin tulkitseminen on. (Seppänen 2005, 82.) 

 

Lehtosen (1996) mukaan sanan representaatio merkitykset ovat moninaiset. 

Representoimisen voi ajatella jonkin saattamiseksi uudelleen läsnä olevaksi. Se 

voi olla sekä fyysistä edustamista että symboloimista tai kuvaamista. Tämän 

vuoksi termin representaatio voi määritellä lyhyesti jonkin esittämiseksi 

jonkinlaiseksi. Merkityksen muodostaminen on sellaisten merkkien tuottamista, 

jotka herättävät merkityksiä muissa ihmisissä. Etuliitteen ”re-” mukaisesti 

erilaiset kohteet tulevat edustetuiksi kielessä eli ne esitetään uudelleen tai toisin 

eivätkä ne esitä itsensä ulkopuolella olevia kohteita sellaisenaan. 

Representoiminen edellyttääkin sitä, että representoiva ja representoitu 

erottuvat toisistaan jollain tavalla. Esimerkiksi kirjastoa esittävä piirroskuva 

representoi kirjastoa sen vuoksi ettei se ole kyseinen kirjasto eli se ei 

materialisoi sitä. Jos piirros tuottaisi jollain lailla edellä mainitun kirjaston sen 

materialisuudessa, se ei enää olisi representaatio kirjastosta. (Lehtonen 1996, 

45.) 

 

Myös erilaiset stereotyypit ovat representaatioita ympärillämme olevasta 

maailmasta, niitä vain sovelletaan eri tavoin. Lippmannin (1996) mukaan 
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ympäristö on ihmiselle liian suuri ja monimutkainen, jotta siihen voisi perehtyä 

tarkasti. Tämän vuoksi ihmisillä on tapana yksinkertaistaa näkemäänsä 

ympäristöä, josta he rakentavat päässään itselleen sopivan, luotettavan kuvan 

analysoitavaksi. Tähän kuvaan sisältyvät myös kaikki ne asiat, mitä he eivät 

näkemästään ympäristöstä ymmärrä lainkaan. Lippmannin mukaan näin 

syntyvät myös erilaiset stereotypiat, sillä ihmiset ovat määritelleet tilanteen 

kulun ensin päässään ennen sen näkemistä eivätkä he yleensä tee päinvastoin, 

vaikka jokin tilanne tapahtuisi suoraan heidän silmiensä edessä. Tämän vuoksi 

esimerkiksi erilaiset todistajien lausunnot ovat usein ristiriidassa keskenään, 

koska ihmiset ovat muodostaneet päässään valmiita mielikuvia tapahtumien 

kulusta tiedostamattaan, vaikka olisivat nähneet tapahtuman paikan päällä. 

(Lippmann 1996, 16, 29, 81–83.) 

 

Hall (1999) puolestaan kutsuu Lippmannin (1996) kuvailemaa ilmiötä 

stereotyypittämiseksi. Stereotyypittäminen on prosessi, jossa erityisesti ihmiset 

pelkistetään muutamiksi yksinkertaisiksi olemuksiksi, joiden ominaispiirteet 

mielletään luonnon tuottamiksi ja vakiinnuttamiksi piirteiksi. Stereotyypittäminen 

pelkistää ihmisen tai ammatin olemuksen muutamaan helposti muistettavaan ja 

laajalti tunnettuun piirteeseen, joita usein myös liioitellaan ja yksinkertaistetaan 

helpommin muistettaviksi sekä jähmetetään ne koskemaan kaikkia 

samankaltaisia ryhmiä ilman mahdollisuutta syntyneen stereotyyppisen kuvan 

kehittämiseen tai muuttamiseen. Lisäksi stereotyypittämisessä käytetään 

hyväksi kahtiajaon strategiaa, jossa hyvä ja huono, normaali ja epänormaali 

sekä hyväksyttävä ja epämiellyttävä erotetaan toisistaan ja kaikki erilainen 

suljetaan pois hyväksytystä kuvasta. Sen tarkoitus onkin pystyttää symbolinen 

raja meidän ja muiden välille eli stereotyypittäminen on osa symbolisen ja 

sosiaalisen järjestyksen ylläpitämistä. (Hall 1999, 122–123, 189–191.) 
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2.4 Kirjastonhoitajia koskevia mielikuvatutkimuksia 

 

Silmälasit, hiukset nutturalla, tiukka ilme kasvoilla, päällä usein harmaa villatakki 

ja tapana sanoa ”Hys!” joka kerta, kun joku puhuu kuiskausta suuremmalla 

äänellä. Lempiharrastuksena toimii usein kirjojen hyllyttäminen ja niiden 

järjestyksen ylläpitäminen sekä lainaaminen (Hokka-ahti 2004, 4). Tällainen 

mielikuva kirjastonhoitajista vallitsee useissa joukkoviestimissä aina kirjoista, 

sarjakuvista ja elokuvista mainoksiin ja joskus jopa sanomalehtien sivuille asti. 

Kirjastonhoitajien ammatin nähdäänkin usein koostuvan vain kirjojen 

hyllyttämisestä, lainaamisesta, palauttamisesta ja yleisestä asiakkaiden 

neuvomisesta, sillä asiakkaat eivät usein näe kirjaston kulissien takana 

tapahtuvaa toimintaa, kuten kirjojen valintaprosessin kulkua, niiden luettelointia 

ja lainattavaksi asti saattamista sekä mahdollisesti kirjaston nettisivujen ja 

sosiaalisen median sivujen ylläpitoa. (Widenius 2001, 14.) 

 

New Jerseyn osavaltiossa tätä mielikuvaa pyrittiin päivittämään 

mainoskampanjan avulla, jossa tavallinen kirjastonhoitaja muutettiin asiakkaita 

pelastavaksi Super-kirjastonhoitajaksi. Teemaksi valittiin juuri supersankaruus, 

koska mikään muu teema ei kampanjan suunnittelijoiden mielestä riittänyt 

kuvaamaan kirjastonhoitajan päivittäistä työtä tarpeeksi hyvin. Kampanja herätti 

suurta kiinnostusta ihmisten keskuudessa, mutta aiheutti myös epäluuloja, sillä 

näkemys siitä, mikä on soveliasta kirjastonhoitajalle ja mikä taas puolestaan ei, 

on syvälle juurtunut myös Yhdysvalloissa. (Hokka-ahti 2004, 4.) 

 

 

2.4.1 Kirjallisuuden välittämät mielikuvat 

 

Peresie ja Alexander (2005) tutkivat nuorten aikuisten kirjallisuutta, sillä 

lukeminen vaikuttaa heidän mukaansa nuorten päätökseen siitä, mihin 

ammattiin he lopulta haluavat lähteä opiskelemaan tulevaisuudessa. Heidän 

tutkimuksensa tarkoituksena oli selvittää, millaisia mielikuvia 

kirjastonhoitajuudesta ammattina välitetään nuorille aikuisille suunnatussa 
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kirjallisuudessa. Heidän aineistonsa koostui seitsemästätoista nuorille aikuisille 

suunnatusta kirjasta, joista he tarkastelivat muun muassa kirjastonhoitajien 

sukupuolta, ikää, etnistä taustaa sekä sitä, millaisiksi heidät oli romaaneissa 

kuvattu ulkoisesti ja millaisia työtehtäviä heillä oli ja mitä välineitä työssä 

käytettiin. Kävi ilmi, että kirjastonhoitajat on nuorten aikuisten kirjoissa kuvattu 

pääasiassa neutraalissa tai negatiivisessa valossa, eikä positiivisia kuvauksia 

ollut mukana kovinkaan monia. He olivatkin huolissaan siitä, että nuoret saavat 

kirjoista väärän kuvan kirjastonhoitajan ammatista ja sen vuoksi eivät näe sitä 

houkuttelevana ammattina tulevaisuudessa. (Peresie & Alexander 2005, 24–

29.) 

 

Wright (2005) tarkasteli viiden lapsille ja nuorille suunnatun fantasiaromaanin 

välittämiä mielikuvia kirjastonhoitajista. Lisäksi Wright viittasi tutkimuksessaan 

myös sarjakuvissa ja televisiossa esiintyneisiin kirjastonhoitajiin käyttämällä 

esimerkkeinä Batgirliä sekä Buffy Vampyyrintappajassa esiintynyttä Gilesiä, 

jotka ovat omalta osaltaan muokanneet mielikuvaa kirjastonhoitajista. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lähestulkoon kaikissa romaaneissa kirjastonhoitaja 

kuvattiin positiivisessa valossa ongelmien ratkaisijoiksi ja ainoastaan yhdessä 

romaanissa kuvaus tuki Wrightin mukaan perinteistä stereotyyppistä 

näkemystä. Hänen mukaansa kirjastonhoitajien kuva onkin kokenut hiljaisen 

vallankumouksen kirjallisuudessa, jossa kirjastonhoitajat ovat siirtyneet äreistä 

tiedon vahtikoirista neuvoviksi tiedon opaskoiriksi. Wright pitikin mielikuvan 

muutosta hyvänä asiana ja jätti tulevaisuuden avoimeksi uuden, entistä 

positiivisemman, mielikuvan kehittymiselle. (Wright 2005, 126.) 

 

Ruokonen (2003) kartoitti kahdenkymmenen pääosin 1990-luvulla ilmestyneen 

romaanin antamaa mielikuvaa kirjastonhoitajista. Aineistona oli sekä kotimaisia 

että käännettyjä ulkomaisia romaaneja. Kävi ilmi, että useissa romaaneissa 

annettiin varsin vanhanaikainen kuva kirjastonhoitajuudesta ammattina ja olipa 

osassa niistä kuvattu kirjastonhoitajia sanoilla lohikäärme, korppikotka ja 

kalkkuna. Kirjastonhoitajan työtä pidettiin joissain tutkituista romaaneista 

älyllisesti arvostettuna, vaikkakin helppona ja vaatimattomana näpertelynä ja 
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kirjastoihin pyrittiin sijoittamaan usein sellaisia henkilöitä, jotka eivät muualla 

oikein pärjänneet. Toisaalta romaaneissa kuvattiin kirjastonhoitajat myös tiedon 

vartijoina, jotka päättävät kuka siihen pääsee käsiksi. Osassa romaaneista oli 

kuitenkin välitetty myös positiivisia kuvia kirjastonhoitajista ja heidän 

avuliaisuudestaan, vaikka ne tuntuivat olevan hieman vähemmistössä. 

Tutkimuksen lopussa todettiin tarkastelun olevan melko suppea ja kaivattiin 

lisää tutkimusta aiheesta. (Ruokonen 2003, 129–130, 133.)  

 

 

2.4.2 Lasten mielikuvia kirjastonhoitajista 

 

Lasten mielikuvia kirjastonhoitajista on tutkittu jonkin verran ja ne poikkeavat 

usein paljonkin aikuisten vastaavista mielikuvista (Bobrovitz & Griebel 2001; 

Eriksson 2011). Bobrovitz ja Griebel (2001, 261) pyysivät 1-6 luokkalaisia 

oppilaita piirtämään kirjastonhoitajan tekemässä töitään. He saivat kokoon 

yhteensä 119 erilaista piirustusta, joista vain 17 prosentissa esiintyi 

stereotyyppinen kirjastonhoitaja nutturoineen ja silmälaseineen. Suurimman 

osan näistä stereotyyppisistä kuvista oli piirtänyt joko viidennen tai kuudennen 

luokan oppilas. Piirustuksissa osa kirjastonhoitajista kuvattiin miehiksi ja 30 

prosentissa piirustuksista esiintyi tietokone. (Bobrovitz & Griebel 2001, 261.) 

 

Eriksson (2011, 20) haastatteli artikkelissaan Carolina Norrbytä tämän 

tekemästä tutkimuksesta, jossa käsiteltiin lasten mielikuvia kirjastoista ja 

kirjastonhoitajista sekä sitä, mikä vaikuttaa näihin mielikuviin. Lapset saivat 

ilmaista itseään puhumalla ja halutessaan myös piirtämällä. Kuten Bobrovitzin 

ja Griebelin (2001) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa lasten mielikuvat 

kirjastonhoitajista olivat vähemmän stereotyyppisiä kuin aikuisten vastaavat 

mielikuvat. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että monet lapsista olettivat, että 

tutkija halusi kuulla vain stereotyyppisiä mielipiteitä kirjastonhoitajista ja 

maalasivatkin sen tähden kuvan tällaisesta henkilöstä, vaikka olisivat itse olleet 

eri mieltä asiasta. Lasten mielikuvaan kirjastonhoitajista vaikutti usein se, 

millaisia aikaisempia kokemuksia heillä oli asioinnista kirjastonhoitajan kanssa. 
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Mielikuva kirjastosta itsestään syntyi myös usein lasten omien kokemuksien 

pohjalta ja esimerkiksi yksi lapsi luuli kirjastoa maksulliseksi, koska hän oli 

aiemmin nähnyt vanhempiensa maksavan sakkoja tiskillä myöhästyneistä 

lainoista. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsille kerrotaan selkeästi, mitä 

kirjastoissa todella tapahtuu ja mitä kirjastonhoitajat todellisuudessa tekevät 

(Eriksson 2011, 20–21.) 

 

 

2.4.3 Mielikuvat elokuvissa  

 

Joukkoviestimien jakamia mielikuvia kirjastonhoitajuudesta on tutkittu laajasti ja 

monipuolisesti eri viestinten näkökulmista ja monia erilaisia stereotyyppisiä 

alalajeja on tunnistettu näissä tutkimuksissa. Suosituin niistä on vanhapiika (the 

old maid librarian) kirjastonhoitajan stereotyyppi, joka on ollut erityisen suosittu 

kuvaus elokuvissa, varsinkin erilaisissa parodioissa (Adams 2000; Seale 2008, 

2). Adams (2000, 295) nostaa esimerkiksi edellisestä elokuvan Party Girl, jossa 

päähenkilö Mary saa töitä kirjastosta tätinsä avustuksella, joka kuitenkin epäilee 

Maryn olevan liian villi ja epäluotettava työhön. Mary alkaa kapinoida tätä 

vastaan omaksumalla mahdollisimman monta vanhapiika-kirjastonhoitajan 

ulkonäköön kuuluvaa asiaa ja muokkaamalla niitä omanlaisikseen. Hän 

esimerkiksi kiinnittää nutturaansa kynän ja pukee harmaiden flanelliasujen 

kanssa minihameen. Näin hän parodioi kirjastonhoitajan tyypillistä mielikuvaa. 

(Adams 2000, 295; Seale 2008, 3.) 

 

Tevis ja Tevis (2005) analysoivat lähes 200 elokuvaa, jotka saivat ensi-iltansa 

vuosien 1917 ja 1999 välillä ja joissa esiintyi kirjastonhoitajia sekä muita 

kirjaston työntekijöitä. Tutkitut elokuvat kattoivat niin mykkäfilmien, elokuvien 

kultakauden kuin myös nykyaikaisempien elokuvien aikakaudet. Tevisin ja 

Tevisin (2005) mukaan mykkäfilmien aikakaudella syntynyt korostettu kuva 

vanhasta, nutturapäisestä ja silmälaseja käyttävästä kirjastonhoitajasta jäi 

voimaan myös äänielokuvien aikakaudelle, sillä elokuvien tekijät yksinkertaisesti 

vain kopioivat jo olemassa olevan kuvan omaan teokseensa, koska se oli 
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helpoin tapa edetä. Jotkut tekijät yrittivät kuitenkin rikkoa aiemmin syntynyttä 

stereotyyppiä luomalla uusia mielikuvia kirjastonhoitajista elokuvissaan ja he 

saivat tästä usein kehuja kirjastonhoitajilta. Perinteinen stereotyyppinen kuva 

pysyi kuitenkin elinvoimaisena koko vuosisadan ajan satunnaisista 

uudistuksista huolimatta. Esimerkiksi kirjastonhoitajien vaatetus on muuttunut 

selkeimmin vuosikymmenien varrella saaden lisää väriä ja heijastaen oman 

aikakautensa muotia. Kirjastonhoitajan ulkonäössä suuria muutoksia ei 

kuitenkaan ole tapahtunut, vaan se pysyi suunnilleen samana lähestulkoon 

vuosisadan ajan silmälaseineen sekä naisilla nutturoineen ja miehillä 

puolikaljuine päineen. Tämän vuoksi nykyajan katsojan on mahdollista tunnistaa 

kirjastonhoitaja mistä tahansa vuosisadalla esitetystä elokuvasta. (Tevis & Tevis 

2005, 93–94, 136–137, 189–191.) 

 

Tietokoneiden tuleminen kirjastoihin 1980-luvulla sekä siitä seurannut työkuvan 

muutos esimerkiksi luetteloinnissa ei oikeastaan näkynyt tutkituissa elokuvissa 

lainkaan. Ainoastaan muutamassa 1990-luvun elokuvassa muutos on huomioitu 

esimerkiksi sillä, että kirjastonhoitajat käyttävät tietokonetta entistä useammin 

muiden elokuvien pysyessä vanhassa, arkistokaappien aikaisessa 

mielikuvassa. Tevisin ja Tevisin (2005, 188) mukaan 2000-luvun 

elokuvantekijöiden on helppoa toteuttaa muutos kirjastonhoitajien työkuvaan ja 

kirjastojen ulkonäköön, koska suurimmassa osassa kirjastoja 

arkistointikaappeja ei enää ole näkyvissä julkisilla alueilla, joissa tietokoneet 

ovat vieneet niiden paikat. Muutokset siis tapahtuvat elokuvissa hitaasti, eivätkä 

ne aina heijastele aikakautensa tapahtumia. (Tevis & Tevis 2005, 188–189.) 

 

Tutkimuksen kannalta kiinnostavia ovat myös aiheesta aiemmin tehdyt 

opinnäytetyöt, jotka käsittelevät muun muassa sarjakuvan, kirjallisuuden ja 

elokuvien välittämiä mielikuvia kirjastonhoitajista sekä kirjastoista. 

 

Savolainen tarkasteli pro gradu -työssään Aku Ankka sarjakuvalehden 

muodostamia mielikuvia kirjastonhoitajista sekä kirjastoista. Aineistona hänellä 

oli kuusi 1980-luvulla sekä 2000-luvulla ilmestynyttä vuosikertaa, joista löytyi 
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yhteensä 40 erilaista kirjastoa 33:sta eri tarinasta. Hänen mukaansa kirjaston 

ulkokuva oli joko suuri ja mahtava tai sitten helposti lähestyttävä kansankirjasto, 

kirjaston sisällä kuvaus taas rajoittui usein pelkkään kirjastosaliin ja 

kirjahyllyihin. Työntekijöistä pääosa oli tutkimuksen mukaan esimiesasemassa 

olevia miehiä, jotka oli kuvattu virallisiksi hahmoiksi vaatetuksen avulla. 

Naishahmot puolestaan muistuttivat tutkijan mukaan enemmän stereotyyppistä 

kuvaa kirjastonhoitajasta silmälaseineen ja nutturoineen. Myös ankat itse 

häärivät kirjaston työntekijöinä, usein harjoittelijan tai avustajan työnimikkeellä. 

Tutkimuksessa nousi esille se, että ankkojen maailmassa kirjastonhoitajana ja 

esimiehenä toimii useammin mies kuin nainen, mikä ei vastaa todellisen 

maailman kuvaa. (Savolainen 2010, 76–77.) 

 

Juntusen pro gradu -työ käsitteli 2000-luvulla ilmestyneiden romaanien 

kirjastonhoitajien ammattikuvaa ja identiteettiä. Hänen aineistonsa koostui 

kolmesta romaanista, jotka kertoivat kirjastonhoitajista. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että kirjojen hahmot eivät ulkonäöltään edusta perinteistä, stereotyyppistä 

kirjastonhoitajaa, vaikka suurin osa heistä oli naisia yhtä henkilöä lukuun 

ottamatta. Sen sijaan työtehtävien välillä esiintyi tutkimuksessa melko selkeä 

jako naisiin kirjastonhoitajina ja miehiin kirjastonjohtajina, mikä on perinteinen 

kuvaus myös muissa taiteen lajeissa. Juntunen toteaakin, että kirjastonhoitajan 

ammatti on 2000-luvun romaaneissa selkeästi feminiininen, eikä muutosta 

oikeastaan ole näkyvissä. (Juntunen 2004, 39, 44, 68–70.) 

 

Widenius tutki lisensiaatin työssään kirjastonhoitajien kuvaa elokuvissa. Hänen 

tutkimusaineistonsa koostui 30 elokuvasta, joissa esiintyi yhteensä 66 kirjaston 

henkilökuntaan kuuluvaa hahmoa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti 

sivuosissa esiintyviä kirjastonhoitajia kuvataan perinteisesti hyvinkin 

stereotyyppisellä tavalla, vaikka eivät pääosienkaan esittäjät 

stereotyypittämiseltä säästy. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että kirjastoissa 

tehtäviä työtehtäviä kuvataan elokuvissa usein helpoiksi ja yksinkertaisiksi, eikä 

vaativampia työtehtäviä esitetä kuin parissa elokuvassa. Wideniuksen mukaan 

kirjastonhoitajista tulisikin kirjoittaa enemmän, jotta ammattikuvaa voidaan 
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muuttaa positiivisempaan suuntaan myös elokuvissa. (Widenius 2000, 51, 158–

159, 161.) 

 

Tässä luvussa esiteltiin tutkimuksen kannalta keskeiset käsiteet sekä Peircen 

pragmaattisen semiotiikan teoria, joka toimii pohjana tutkimusmenetelmälle. 

Representaatio on vaikeasti määriteltävä käsite, joka ilmaisee, miten jokin asia 

muistuttaa toista asiaa olematta sama tämän kanssa. Termiä käytetään 

tutkimuksen aikana ilmaisemaan kuvakirjojen kirjastoja ja kirjastonhoitajia 

esittävien kuvitusten vertautumista oikeaan verrokkikirjastoon, jonka ulkonäköä 

ja palveluita on esitelty tarkemmin liitteessä 2. Kirjastonhoitajista on tehty paljon 

erilaisia mielikuvatutkimuksia niin sarjakuvien, elokuvien kuin romaanienkin 

kautta. Näistä tutkimuksista käy ilmi, että kirjastonhoitajista välittyvät mielikuvat 

ovat hitaasti mutta varmasti muuttumassa 1900-luvun nutturapää-mielikuvasta 

uudempaan 2000-luvun mielikuvaan. Tämä muutos voi heijastua myös 

tutkimuksessa mukana oleviin lasten kuvakirjoihin, sillä ne ovat usein 

edelläkävijöitä uusien tuulien esittelemisessä. 
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3 KUVAKIRJALLISUUDEN MÄÄRITTELY, HISTORIA SEKÄ SIIHEN 

KOHDISTUVA TUTKIMUS 

 

Kuvakirjojen määritelmissä toiset lähteet rajaavat kuvakirjoista pois kuvitetut 

teokset, toiset taas puolestaan pitävät niitä kuvakirjoina. Kuvakirjan voi 

määritellä hyvin yksinkertaisesti lasten kirjaksi, jossa on sanoja ja kuvia 

(Oittinen 2004). Kuvakirjan voi Oittisen mukaan määritellä myös alle 

kouluikäisille suunnatuksi, neliväriseksi tai mustavalkoiseksi kirjaksi, jossa on 

noin 32–48 sivua. Raitasalo (2010) puolestaan luokittelee kuvakirjan 0-8 

vuotiaiden lasten kirjallisuudeksi, joka on läsnä useimpien heistä elämässä. 

Kuvakirjan tarkoituksena on eräällä tavalla luoda vuorovaikutusta ympäristön 

kanssa, sillä niitä luetaan lapsille ääneen ja niiden kuvia selaillaan usein 

yhdessä vanhempien, päiväkodin hoitajien ja kavereiden kanssa sekä tietysti 

itsenäisesti. Kuvakirjoja voidaan määritellä siis myös sen mukaan, kenelle ne on 

tarkoitettu, kuka niitä käyttää ja millä tavalla. Lisäksi lasten kuvakirjan voi 

määritellä myös sen mukaan, mikä on niiden kuvien ja sanojen mukainen suhde 

tai missä järjestyksessä kirjan eri elementit ovat syntyneet. (Oittinen 2004, 24–

28; Raitasalo 2010, 44.) 

 

Kuvakirja on myös helppo tapa tutustuttaa lapset sanojen ja kirjaimien 

maailmaan, sillä lapset oppivat hahmottamaan kuvien maailman helpommin ja 

nuorempana kuin kirjaimien ja sanojen maailman. Pienten lasten uskotaan 

hyötyvän kirjojen kuvituksesta ja aikuiset myös olettavat heidän tarvitsevan sitä, 

jotta he hahmottaisivat helpommin sanat, jotka kuviin liittyvät. Tämän vuoksi 

esimerkiksi vauvoille on tehty yksinkertaisia kuvakirjoja, joissa jokaisella sivulla 

on kuva esineestä ja sen nimi kuvan alapuolella. Näin oletetaan, että lapsi oppii 

helpommin hahmottamaan sanoja ja maailmaa ympärillään. Myös kuvakirjojen 

ääneen lukeminen lapselle nähdään etuna, sillä sitä pidetään sekä lapsen 

lukutaitoon että visuaaliseen lukutaitoon vaikuttavana, ohjaavana tekijänä. 

(Doonan 1996, 231; Whalley 1996, 220; Christensen 2010, 55; Mjør 2010, 179; 

Nodelman 2010, 12.) 
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3.1 Kuvakirjan historiaa 

 

Kuvakirjan historian katsotaan alkavan virallisesti tšekkiläisen pedagogin ja 

teologin Johan Amos Comeniuksen (1592–1670) latinaksi kirjoittamasta 

teoksesta Orbis sensualimun pictus, joka ilmestyi vuonna 1658. Teos 

käännettiin englanniksi heti vuonna 1659 ja käännös sai nimekseen Visible 

World. Comeniuksen päätarkoituksena oli tutustuttaa lukija teoksensa avulla 

latinan kieleen, jonka vuoksi se oli myös hyvin laajasti kuvitettu. (Allsobrook 

1996, 410; Heeks 1996, 433; Whalley 1996, 220; Oittinen 2004, 18.) 

 

Suomen ensimmäisenä lastenkirjakuvittajana pidetään Emilie Topeliusta, joka 

kuvitti miehensä Zacharias Topeliuksen ensimmäisen satukokoelman nimeltään 

Sagor kahdeksalla pienellä, mustavalkoisella puupiirroksella (Laukka 2003, 90–

91). Painotekniikka ja kustannukset olivat vahvasti sidoksissa lastenkirjojen 

kuvituksien ilmestymiseen, jonka vuoksi värillisiä kuvakirjoja alkoi ilmestyä 

Suomessa enemmän vasta 1870-luvulla ja vaikka kirjojen runotekstit olivat 

kotimaisia, muut teokset käännettiin kuvakirjan alkuaikoina yleensä saksan 

kielestä. Kotimaisia alkuperäiskuvituksia alkoi ilmestyä enemmän 1800-luvun 

loppupuolella ja tuolloin kuvitettiin erityisen paljon Zacharias Topeliuksen 

kirjoittamia satukirjoja. 1800-luvun loppupuolen lastenkirjojen kuvitusta hallitsi 

myös konservatiivinen näkökulma, joka välitti kliseistä kuvaa niin sanotuista 

vanhoista hyvistä ajoista, jota hallitsivat niitty- ja metsämaisemat pienine 

taloineen ja puuleluilla leikkivine lapsineen. Uudenaikaisia höyrylaivoja ja 

rautateitä alkoi esiintyä suomalaisten lastenkirjojen kuvituksessa vasta 1900-

luvun puolella. (Ihonen 2003, 18; Laukka 2003, 90, 94.) 

 

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli Suomessa lähes kuvakirjaton 

kausi taiteilijoiden ollessa kiinni Topeliuksen Lukemisia lapsille- 

taiteilijapainoksen kuvittamisessa. Tuon aikakauden vaatimattomaksi anniksi 

voidaan laskea muun muassa Emil Cedercreutzin siluetein kuvitetut kirjat. Sen 

sijaan samaan aikaan Ruotsissa Elsa Beskow, Venäjällä Ivan Bilibin ja 
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Saksassa sekä Sveitsissä Ernst Kreidorf ja Englannissa Walter Crane 

julkaisivat lapsille loisteliaita kuvakirjoja. Suomessa Eric O. W. Ehrström 

puolestaan uudisti kuvakirjan muotoa ja sisältöä fantasiamatkaa kuvaavalla 

teoksellaan Maan ympäri lentokoneella eli mitä Olli ja Onni kokivat 

purjehtiessaan maapallon ympäri omakeksimällään koneella ja Helsingin 

puolipäiväpiirin suuntaa noudattaen, joka ilmestyi vuonna 1905 ruotsiksi ja 

suomeksi, sillä kaikki hänen teoksensa suomennettiin heti niiden ilmestyttyä. 

Ehrströmin taidot huipentuvat teoksessa Keken kesälauluja pikkueläimistä 

(Gugus visor om de små små djuren), joka ilmestyi vuonna 1923 ja samalla se 

kuuluu suomalaisen lastenkirjataiteen helmiin. (Laukka 2001, 28; Laukka 2003, 

100–101.) 

 

1930-luvun graafinen selkeys ja groteskikirjaimilla rakennettu typografinen 

sommittelu erottavat sen omaksi ajanjaksokseen suomalaisen kuvakirjan 

historiassa. Samalla kuvakirja vahvisti paikkansa omana kirjallisuudenlajinaan. 

Aikakauden tunnetuimpia kuvittajia olivat Alexander Paischeff sekä Helga 

Sjösted, jonka ura kuvittajana vakiintui 1940-luvulla. Euroopassa, erityisesti 

Ranskassa, Saksassa ja Venäjällä, 1930-luku oli massatuotettujen, osittain 

opettavaisten kuvakirjojen aikakausi, jotka oli suunniteltu sekä ilahduttamaan 

että ohjaamaan lapsia. Englantilainen vastine näille kuvakirjoille syntyi vuonna 

1941 kun Puffinin kuvakirjat perustettiin Noel Carringtonin toimesta. Amerikassa 

kuvakirjat puolestaan kehittyivät 1930-luvulla yhä värikkäämmiksi, 

innovatiivisemmiksi ja laajemmiksi. Sotien jälkeen 1940-luvulla kuvakirjallisuutta 

ilmestyi Suomessa runsaasti erityisesti Martti Haavion kertomassa ja pääosin 

Helga Sjöstedin kuvittamassa Kultainen koti -sarjassa, jonka painosmäärät 

mitattiin sadoissatuhansissa kappaleissa. Aikakaudella suosittiin kuvakirjoissa 

myös pehmeitä, murrettuja värejä. (Doonan 1996, 232–233; Laukka 2001, 29; 

Laukka 2003, 105, 117.) 

 

Kotimaisen kuvakirjatuotannon kannalta 1950-luku oli niukka aikakausi, vaikka 

silloin ilmestyi suomalaisen kuvakirjan ehkä painavin saavutus: Tove Janssonin 

tekemä Kuinkas sitten kävikään? (Hur gick det sen? (1953)), joka oli modernin 
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ilmaisun läpimurto kuvakirjallisuudessa Suomessa. Vaikka kotimainen 

kuvakirjatuotanto oli 1950-luvulla niukkaa, tuli Suomeen kuitenkin peräti 77 

lastenkuvakirjanimekettä ulkomailta Tammen kultaiset kirjat -sarjassa. Sarja 

esitteli pääosin amerikkalaisia kuvakirjoja ja teki Suomessa tunnetuksi muun 

muassa Richard Scarryn ja Walt Disneyn tuotantoa. 1960-luvulla sarjan sisältö 

lisääntyi yli sadalla nimekkeellä, mutta kotimainen kuvakirjatuotanto oli yhä 

hyvin vaatimatonta ja vain muutaman tekijän varassa. Kritiikki kuvakirjallisuutta 

kohtaan sen sijaan kasvoi ja alan oli aika uudistua. (Laukka 2001, 30; Laukka 

2003, 122–123.) 

 

1970-luku oli suomalaisen kuvakirjallisuuden kannalta hieman parempi 

vuosikymmen, sillä silloin ilmestyivät muun muassa Leena Krohnin kirjoittama ja 

Ilari Krohnin kuvittama kuvakirja Vihreä vallankumous (1970) sekä Camilla 

Mickwitzin kuvakirjat Jasonista, joka oli tullut tunnetuksi alun perin Pikku 

Kakkosessa omassa animaatiosarjassaan. Vuosikymmenen lopussa ilmestyi 

myös Maikki Harjanteen ensimmäinen Mintusta kertovat kuvakirja Minä olen 

Minttu (1978), josta muiden Minttu-kuvakirjojen sarja sai alkunsa. 1970-luvun 

kotimaista lastenkirjallisuutta on myös moitittu liiasta opettavaisuudestaan sekä 

satukielteisyydestä ja runottomuudesta. 1980-lukua on sen sijaan pidetty 

suomalaisen kuvakirjallisuuden kultaisena vuosikymmenenä, sillä sen aikana 

ilmestyi runsaasti laadukkaita kuvakirjoja. Kuvakirjailijan uransa aloittivat tuolloin 

muun muassa Kristiina Louhi (Aino- ja Tomppa-sarjat), Mauri Kunnas 

(Koiramäki) sekä kuvittajat Mika Launis ja Leena Lumme. Näistä esimerkiksi 

Mauri Kunnaksen teokset ovat levinneet paitsi muihin Pohjoismaihin myös aina 

Japaniin asti. Edellä mainitut kirjailijat ja kuvittajat vaikuttivat yhä myös 1990-

luvulla ja heidän joukkoihinsa liittyi myös uusia, vielä tänäkin päivänä tunnettuja 

tekijöitä, kuten Markus Majaluoma ja Julia Vuori. Sen sijaan muualla 

Euroopassa ja Amerikassa kuvakirjallisuus kärsi 1970- ja 1980-luvuilla 

massiivisesta ylituotannosta, jossa laadukkaat kirjat eivät enää erottuneet 

massan joukosta. Syynä tähän oli kustantajien paine kasvavaan yhteistyöhön 

muiden valtioiden kanssa, jolloin kirjat painettiin yhdessä paikassa ja niihin 

lisättiin jokaisessa maassa käännetyt tekstit jälkikäteen. Vuosituhannen 
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vaihteessa Maikki Harjanteen Minttu-kuvakirjat ylsivät kunnioitettavaan 20-

vuoden ikään lähestulkoon samaan aikaan englantilaisen Eric Hillin Puppe-

kuvakirjojen kanssa. 1990-luvun lopulla pieneksi ongelmaksi alkoi myös 

muodostua pula uusista, nuorista tekijöistä, mutta tilannetta ovat paikanneet 

esimerkiksi Aino Havukainen ja Sami Toivonen (muun muassa Tatu ja Patu-

sarja). Vuosituhannen vaihteessa ilmestyi myös useita kuvakirjoja, jotka olivat 

kääntäneet katseensa kotimaiseen tarujen ja satujen perinteeseen. (Doonan 

1996, 233; Laukka 2001, 30–31, 40; Laukka 2003, 123–124, 127–131.) 

 

 

3.2 Lasten kuvakirjoihin liittyviä tutkimuksia 

 

Sandefur ja Moore (2004) tutkivat opettajien kuvaamista 62:ssa vuosien 1965–

2004 välillä ilmestyneissä lasten kuvitetuissa kirjoissa, joissa esiintyi yhteensä 

96 kuvaa erilaisista opettajista. Tutkimuksen taustalla toimivana menetelmänä 

tutkijat käyttivät etnografista sisällönanalyysiä, jonka avulla tutkijat muun 

muassa keskittyivät tekstien sisältöön hyvin tarkasti lukemalla ne lävitse useita 

kertoja ja palaamalla jo luettuihin teksteihin silloin, kun uutta tekstiä luettiin. 

Lisäksi tutkijat muodostivat viisi erilaista kategoriaa, joihin he jaottelivat 

keräämiänsä tietoja. Sandefur ja Moore pyrkivät myös aktiivisesti huomiomaan, 

jos jotain oleellista dataa tutkimuksen kannalta puuttui tai oli läsnä. Tällaisia 

tietoja olivat esimerkiksi opettajien jääminen nimettömäksi koko tarinan ajaksi. 

(Sandefur & Moore 2004, 41–42, 45–47.) 

 

Tutkimuksen tuloksena oli se, että lasten kuvitetuissa kirjoissa esiintyneet 

opettajat olivat lähestulkoon kokonaan valkoisia naisia eikä etnistä vaihtelua 

juurikaan esiintynyt. Myös positiivisten opettajakuvien määrä oli vähäinen, sillä 

vain 42 % kaikista tutkituista kirjoista esitti opettajan positiivisessa valossa. 

Loput kuvakirjat esittivät opettajan negatiivisessa (42 %) tai neutraalissa (15 %) 

valossa. Negatiivisiksi kuviksi laskettiin kaikki kuvaukset, joissa opettaja salli 

esimerkiksi kiusaamisen tai käytti asiatonta kieltä lasten läsnä ollessa ja 

neutraaleiksi ne, joissa opettaja ei erottunut joukosta millään tavalla. Tutkijat 
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totesivat, että negatiiviset kuvaukset opettajista saavat lapset uskomaan 

kaikkien opettajien olevan samanlaisia ilkeitä ihmisiä ja että positiivisten kuvien 

lisääminen hyödyttäisi paitsi lapsia, myös vanhempia, opettajia itseään, 

kouluttajia sekä myös yhteisöä. (Sandefur & Moore 2004, 47–48, 50–52.) 

 

Naidoo (2008) tutki osana suurempaa tutkimusta yhteensä 71 lasten kuvakirjaa, 

jotka olivat voittaneet Américas Award tai Américas Honor -palkinnon tai olleet 

nimettyinä Américas Commended -listalle vuosien 1993–2004 välillä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia latinalaisamerikkalaisten henkilöiden ja 

heidän kulttuurinsa esittämistä lasten kuvakirjojen tekstissä ja kuvituksessa. 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista menetelmää, tekstin sisällönanalyysiä, 

visuaalista sisällönanalyysiä sekä semioottista analyysiä. Tekstin 

sisällönanalyysillä tutkittiin sitä, miten latinalaisamerikkalaiset henkilöt kuvattiin 

kuvakirjojen tekstissä, visuaalisella sisällönanalyysillä analysoitiin kuvituksesta 

muun muassa hahmojen ikää, sukupuolta ja vaatetusta sekä kasvojen ilmeitä. 

Semioottisen analyysin avulla tutkimuksessa saatiin puolestaan tietoa siitä, 

millaisia perinteisiä latinalaisen Amerikan kulttuurien symboleita kuvituksissa 

käytettiin. (Naidoo 2008, 28–29.) 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät palkinnon voittaneet tai ehdolle päässeet 

kuvakirjat esittäneet laajaa latinalaisamerikkalaista kulttuuria ja väestöä 

tarpeeksi monipuolisessa valossa. Lisäksi todettiin, että kuvituksessa suosittiin 

tietyntyyppistä kuvausta latinalaisamerikkalaisista henkilöistä ja esimerkiksi 

monikulttuuriset perheet, joissa äiti tai isä on jonkin muun väestönosan edustaja 

kuin latinalaisamerikkalainen, ei esiintynyt juuri lainkaan. Myös stereotyyppinen 

kuva köyhästä latinalaisamerikkalaisesta perheestä, jossa isä on 

machotyöläinen ja äiti kodinhengetär oli läsnä useissa tutkituissa kuvakirjoissa. 

Positiivisen pidettiin kuitenkin sitä, että latinalaisamerikkalaiset henkilöt oli 

kuvattu yhä useammin korkeammissa työtehtävissä, kuten opettajina ja 

kauppojen omistajina sekä sitä, että kulttuuristen stereotyyppisten kuvien määrä 

oli tutkimuksessa laskenut 1970–1980-lukuihin verrattuna vaikka niitä esiintyi 

yhä jonkin verran. Lisäksi todettiin, että pelkästään Américas Award -palkinnon 
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voittaneiden kirjojen hankkiminen kirjastoihin ei riitä, sillä niistä 

latinalaisamerikkalaista kulttuuria edustavat lapset ja nuoret sekä muut ryhmät 

eivät saa tarpeeksi monipuolista kuvaa latinalaisamerikkalaisista henkilöistä ja 

heidän elämästään sekä kulttuuristaan. (Naidoo 2008, 29–30, 32–33.) 

 

Flannery Quinn (2009) tutki isähahmojen läsnäoloa 200 eniten myydyssä 

amerikkalaisessa lasten kuvakirjassa, jotka oli julkaistu viimeisen sadan vuoden 

aikana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ensin sisällönanalyysiä, jonka avulla 

pyrittiin löytämään syvällisempään semioottiseen analyysiin sopivia kuvakirjoja, 

joissa isä on aktiivinen vanhempi. Lisäksi sisällönanalyysin kautta saatiin tietoon 

kuvakirjat, joissa esiintyi vanhempien hahmoja, jotta näitä pystyttiin käyttämään 

myöhempää semioottisen analyysin antaman tuloksen vertailua varten.  

Sisällönanalyysin avulla saatiin selville, että tutkituista 200 kuvakirjasta 46 

kuvakirjassa oli mukana vanhempia ja näistä 22 kuvakirjassa esiteltiin pelkkä 

äiti, 13 kuvakirjassa mukana olivat molemmat vanhemmat sekä 11 kuvakirjassa 

esiteltiin pelkästään isä. Lisäksi näistä 11 kuvakirjasta vain neljässä isä oli niin 

sanottu läsnä oleva hahmo, eli aktiivisesti mukana tarinan kulussa. 

Semioottiseen analyysiin Flannery Quinn valitsi kaksi kuvakirjaa, joissa isät 

olivat aktiivisia hahmoja ja tutki niistä, millaiset arvot, merkit, symbolit ja 

kulttuurilliset tiedot välittyvät kyseisten kirjojen lukijoille. Kävi ilmi, että kuu oli 

hallitsevassa asemassa molemmissa kuvakirjoissa ja tutkija piti sitä merkkinä 

siitä, että isät nähdään kuvakirjoissa kaukaisina, mutta lähestyttävinä 

henkilöinä. (Flannery Quinn 2009, 143, 145–146, 151–154.) 

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä Flannery Quinn (2009) totesi, että isät ovat lähes 

näkymättömiä hahmoja eniten myyneissä lasten kuvakirjoissa verrattuna jonkin 

palkinnon voittaneisiin kuvakirjoihin. Tämän vuoksi erilaisten asiantuntijoiden, 

kuten opettajien sekä kirjallisuus- ja media-alan ammattilaisten olisi hyvä tietää, 

että heidän ulottuvillaan on positiivisia isäkuvia välittäviä kuvakirjoja niin eniten 

myydyissä kuin palkinnon voittaneissa ja että niiden löytämiseen menee 

enemmän aikaa kuin tavallisen kuvakirjan valitsemiseen. Eniten myyneissä 

kirjoissa isien odotetaan olevan kärsivällisiä, urheita, kilpailuhenkisiä, suojelevia 
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ja huolehtivia vanhempia, jotka hoitavat maskuliinisempia kotiaskareita. 

Semioottisesta analyysistä saadut tulokset eivät kuitenkaan ole Flannery 

Quinnin mukaan yleistettävissä, koska ne on koottu vain kahdesta erilaisesta 

kuvakirjasta. (Flannery Quinn 2009, 154–155.) 

 

 

3.3 Kirjastonhoitajat lasten kirjallisuudessa 

 

Lasten kuvakirjoista puolestaan on melko vaikeaa löytää kirjastonhoitajan 

stereotyyppistä kuvaa, sillä vaikka kirjastonhoitajan ulkonäkö saattaa joskus 

vastata nuttura- ja silmälasipäistä naista, luonne ei kuitenkaan ole lopulta 

hyssyttelevä ja säännöistä kiinni pitävä, vaan joustava. Joskus kirjastonhoitajat 

jopa kannustavat kirjastossa puhumiseen ja hauskanpitoon. Sen sijaan 

sarjakuvissa, erityisesti Aku Ankassa, kirjastonhoitajien stereotyyppinen kuva 

on melko vahvasti esillä, sillä häntä pidetään ankarana henkilönä, joka ei siedä 

kirjaston sääntöjen rikkomista. (Nurminen 2008, 13.) 

 

Heylman (1975) tutki 1970-luvun puolivälissä yhteensä 22 lasten kuvakirjan 

välittämää mielikuvaa kirjastonhoitajista. Kuvakirjat olivat ilmestyneet 1930–

1970-lukujen välillä ja aineistosta oli rajattu pois sekä kuvittamattomat 

lastenkirjat että lapsille suunnattu tietokirjallisuus. Tutkimusmenetelmänä 

Heylman käytti ns. Scoreboard-tekniikkaa, jossa tutkimuksen aineiston sisältö 

ilmaistaan numeroilla (ja tarvittaessa numero-kirjain yhdistelmillä) eräänlaisessa 

taulukossa, jossa tutkimuksen ennalta määrätyt tutkimuskohdat on lueteltu. 

Heylman sai selville, että 22 kirjassa kirjastonhoitaja on todennäköisesti nuori, 

naimaton tai potentiaalisesti naimisiin menevä, viehättävä nainen, joka on 

ystävällinen asiakkailleen ja välittää yleisesti positiivista kuvaa 

kirjastonhoitajista. Negatiivisia ja neutraaleja kuvauksia esiintyi myös jonkin 

verran, mutta ne jäivät tutkimuksessa vähemmistöön. (Heylman 1975, 25–26.) 

 

Stevens (1996) analysoi 34 amerikkalaisen lasten kirjan antamaa kuvaa 

kirjastonhoitajista. Tutkituista kirjoista yhdeksän oli lasten tietokirjoja ja loput 
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kuvitettuja kaunokirjoja ja ne olivat ilmestyneet vuosien 1937–1996 välillä. 

Stevensin tutkimuksessa kävi ilmi, että kirjastonhoitajista välitetty kuva oli 

positiivinen, vaikka vanhimmat kirjat todettiinkin sisällöllisesti vanhentuneiksi ja 

sellaisiksi, etteivät ne vetoaisi enää nykyajan lapsiin. Lisäksi tutkimuksessa 

todettiin, että 1981 vuoden jälkeen ilmestyneet kirjat välittivät 

todennäköisemmin positiivista kuvaa kirjastonhoitajista kuin vanhemmat 

vastaavat kirjat. Ainoana negatiivisena asiana tutkimuksen tuloksissa mainittiin 

silmälasit, joita Stevensin mielestä esiintyi liikaa kirjastonhoitajista tehdyissä 

kuvituksissa. (Steven 1996, 52–53.) 

 

Stevens (1999) teki myöhemmin myös toisen katsauksen lasten kirjojen 

antamaan kuvaan kirjastonhoitajista ja kirjastoista. Artikkelissaan hän esitteli 

viisi erilaista lasten kirjaa, joissa kirjastoja ja kirjastonhoitajia esitellään 

erilaisista näkökulmista. Erityisesti hän kiinnitti huomiota siihen, että joissain 

tarinoissa aluksi negatiiviseen sävyyn kuvattu kirjastonhoitaja muuttuu tarinan 

edetessä ystävälliseksi uutta kirjastonkäyttäjää kohtaan ja hänet kuvataan 

tällöin positiivisemmassa valossa kuin alussa. Stevensin mukaan on harmillista, 

että kirjastonhoitajat itse eivät yleensä tutustu tämän kaltaiseen kirjallisuuteen 

ellei heillä itsellään ole lapsia tai lastenlapsia, joille niitä lukea. Hänen 

mukaansa tällaisissa kirjoissa olisi kirjastonhoitajille paljon opittavaa siitä, 

kuinka nykyaikainen lastenkirjallisuus kuvaa heidän ammattiaan ja miten sitä 

voisi hyödyntää uuden, positiivisen kuvan levittämisessä ja tulevien sukupolvien 

saattamisesta kiinnostuneeksi kirjastonhoitajan ammatista. (Stenvens 1999, 

90–93.) 

 

Yontz (2002) tutki 35 vuosien 1909–2000 välillä ilmestyneen amerikkalaisen 

lastenkirjan välittämää mielikuvaa kirjastonhoitajista ja heidän 

ammattikuvastaan. Lapsille suunnattujen kauno- ja kuvakirjojen lisäksi 

tutkimuksessa oli mukana myös heille suunnattuja tietokirjoja. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että 79,8 % kirjojen kuvaamista kirjastonhoitajista oli naisia eli 

mieskirjastonhoitajat olivat selkeästi vähemmistössä. Kirjoista 30:ssa 

kirjastonhoitaja oli positiivinen henkilöhahmo, yhdessä hän puolestaan aloitti 
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pelottavana ”lohikäärmeenä”, joka kuitenkin muuttui mukavaksi kirjan lopussa. 

Neljässä kirjassa kirjastonhoitajia ei ollut esillä lainkaan. Kirjastonhoitajia 

pidetään teoksissa auttavaisina, asiakkaista huolehtivina ja palvelualttiina 

henkilöinä. (Yontz 2002, 87–88, 90.) 

 

Kirjastonhoitajien työtehtävät liittyivät usein esimerkiksi asiakkaiden 

neuvontaan, satutunteihin, luettelointiin, kirjojen lainaamiseen ja palauttamiseen 

sekä erilaisten näyttelyiden järjestämiseen. Sen sijaan tavat, jolla näitä töitä 

tehdään kirjoissa, ovat muuttuneet vuosien varrella suuresti. Esimerkiksi 

varhaisimmissa kirjoissa lainaaminen tapahtuu vanhalla tavalla kirjoittamalla 

kirjassa olevaan lappuun palauspäivän, kun taas uusimmissa lastenkirjoissa 

lainaaminen tapahtuu tietokoneen avulla tai lainausautomaatin kautta. Kirjoissa 

kirjastoja ja kirjastonhoitajia pidetään siis uuden teknologian käyttöönoton 

edelläkävijöinä. (Yontz 2002, 89, 91, 93.) 

 

Maynardin ja McKennan (2005) tutkimus kohdistui Isossa-Britanniassa 

ilmestyneisiin lasten ja nuorten kirjoihin, joissa kirjastoympäristö oli läsnä. He 

kokosivat aluksi 60 lasten ja nuorten kirjoista koostuvan listan, josta he valitsivat 

28 kirjaa lähempään tarkasteluun. Nämä 28 kirjaa jaettiin kategorioihin niin, että 

ne edustivat kuvakirjoja, lukemaan oppineiden lasten kirjoja sekä sujuvasti 

lukeville lapsille ja nuorille suunnattuja kirjoja. Jokaisesta kirjasta tutkittiin niiden 

välittämä kuva sekä kirjastoista paikkoina että niiden henkilökunnasta. Lisäksi 

Maynard ja McKenna valitsivat jokaisesta ryhmästä yhden heidän asettamiaan 

kriteereitä, kuten ilmestymisvuotta ja ympäristöä, vastaavaa teosta, joita 

käsiteltiin laajemmin oman ryhmänsä esimerkkeinä. Esimerkiksi kuvakirjojen 

ryhmää edustaneen kirjan katsottiin ohjaavan lasta positiivisella tavalla kirjaston 

käyttöön ja vaikka henkilökunnan edustajan kuva oli hieman vanhanaikainen, 

tutkijoiden mukaan se johtui lähinnä kirjan henkeen sopivalta, sillä kirjasto 

sijoittui satumaailmaan ja sen asiakkaina toimivat satuhahmot. Kirjasto 

itsessään oli perinteinen ja se opetti tutkijoiden mukaan lapsille muun muassa 

sen, että kirjat jaetaan usein eri osastoihin. Vanhemmille lapsille sekä nuorille 

suunnatuissa kirjoissa kirjastonhoitajan vanhaa, stereotyyppistä kuvaa 
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käytetään yleensä negatiivisten mielikuvien murtamiseen haastamalla vanha 

kuva ja kääntämällä se kokonaan ylösalaisin sympaattisten hahmojen avulla. 

Kirjaston käyttämisessä korostetaan perusasioiden sijaan vastuullista kirjaston 

käyttöä, hyviä tiedonhankkimistaitoja aikuisuutta lähestyttäessä ja kirjastoa 

paikkana, josta tätä tietoa saa. (Maynard & McKenna 2009, 122–127.) 

 

Maynard ja McKenna (2009) korostavat, että julkisuudessa käydään 

keskustelua kirjastojen aineiston laadusta ja määrästä sekä huonosta 

johtamisesta eikä siitä, onko kirjastojen ilmapiiri kutsuva. Lasten- ja 

nuortenkirjoissa sen sijaan nämä piirteet eivät ole lainkaan esillä, vaan niissä 

keskitytään enemmän kutsuvan ilmapiirin luomiseen ja kattavan aineiston 

kuvaukseen. Kirjastonhoitajien julkinen kuva sen sijaan on sama kuin ennen 

vanhaan eli sitä hallitsevat nutturapäiset, keski-ikäiset naiset, eikä uutta kuvaa 

ole noussut esiin. Tämä heijastuu myös lasten ja nuortenkirjoihin, sillä vaikka 

niissä nousikin esille uusia, positiivisia kuvia kirjastonhoitajista, mikään kuvista 

ei tutkijoiden mukaan ollut kuitenkaan tarpeeksi mieliinpainuva vanhan 

stereotypian poissulkemiseksi. Lopuksi Maynard ja McKenna kuitenkin toteavat, 

että lasten ja nuorten kirjojen välittämä positiivinen kuva kirjastoista ja 

kirjastonhoitajista voi heijastua kohderyhmän kirjastonkäyttöön positiivisesti ja 

saada heidät pysymään kirjaston asiakkaina myös aikuisina. (Maynard & 

McKenna 2009, 128.) 

 

Kuvakirjan ja kuvakirjallisuuden määritteleminen ovat tutkimuksen kannalta 

keskeisessä asemassa tutkimusaineiston koostuessa kuvakirjoista. Niistä on 

tehty myös paljon erilaisia tutkimuksia, joiden keskeisiä tutkimusmenetelmiä 

ovat olleet erilaiset sisällönanalyysin ja semioottisen analyysin yhdistelmät. 

Kirjastonhoitajia ja kirjastoja koskevat tutkimukset puolestaan kertovat, että 

kuvakirjoja ei ole käytetty laajasti hyödyksi tutkimuksissa, vaan kirjastonhoitajien 

mielikuvia koskevat näkökulmat tulevat esiin kouluikäisten lasten tai nuorten 

kirjallisuuden kautta. Kirjastot puolestaan ovat jääneet kyseisissä tutkimuksissa 

taka-alalle eli niitä ei ole käsitelty kovinkaan laaja-alaisesti. 

 



29 
 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

 

Kuvakirjat ovat usein ensimmäisiä kirjoja, joita lapsille luetaan ja joista he 

saavat tietoa maailmasta. On sen vuoksi kiinnostavaa tutkia, millaisia mielikuvia 

kirjastoista ja kirjastonhoitajista välitetään lapsille kuvakirjojen kautta, sillä on 

todettu, että kuvakirjat auttavat lasta hahmottamaan elinympäristöään ja 

opettavat suhtautumista uusiin asioihin. Aikaisempia kirjastonhoitajia koskevia 

mielikuvatutkimuksia on tehty jonkin verran lähinnä elokuvissa, sarjakuvissa 

sekä romaaneissa esiintyvistä kirjastonhoitajista. Kuvakirjoihin kohdistuvaa 

tutkimusta on tehty vain vähän ja niissäkin on usein ollut mukana myös 

isommille lapsille sekä nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä myös jonkin verran 

lapsille suunnattua tietokirjallisuutta. Ainoastaan kuvakirjallisuuteen kohdistuvaa 

kirjastoihin ja/tai kirjastonhoitajiin liittyvää tutkimusta ei siis ole aiemmin tehty 

kovinkaan laaja-alaisesti missään päin maailmaa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on siis selvittää pragmaattisen semiotiikan ja 

sisällönanalyysin avulla kirjastoista ja kirjastonhoitajista välittyviä mielikuvia 

lasten kuvakirjoissa. Tässä tutkimuksessa asetetaan seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitä lasten kuvakirjojen kuvituksessa on kuvattu kirjastorakennuksen 

ulkopuolesta ja millaisilla merkeillä kirjaston tunnistamista helpotetaan? 

 

2. Mitä lasten kuvakirjojen kuvituksessa on kuvattu kirjastojen sisätiloista ja 

millaisia merkkejä siellä on käytetty? 

 

3. Miten lasten kuvakirjojen kuvituksessa sekä tekstissä on kuvattu kirjaston 

henkilökunta ja millaisista merkeistä heidät tunnistaa kuvituksessa? 
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4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Kuvakirjatutkimuksessa sisällönanalyysi ja semioottinen analyysi ovat yleisesti 

käytettyjä keinoja aineiston tutkimiseen. Sisällönanalyysin avulla kuvakirjasta 

analysoidaan usein tekstiä sekä erilaisia tutkimukseen liittyviä taustatekijöitä, 

kuten hahmojen ikää, ulkonäköä ja muita seikkoja, jotka vaihtelevat hieman 

tutkimuksen painopisteen mukaan. Lisäksi sisällönanalyysin avulla tarkastellaan 

kuvitusta niin, että löydetään semioottiseen analyysiin soveltuva aineisto. 

Semioottista analyysiä kuvakirjoja koskevassa tutkimuksessa käytetään yleensä 

syventämään sisällönanalyysin avulla kerättyjä tietoja.  

 

Tässä tutkimuksessa menetelmänä toimii teorialähtöinen sisällönanalyysi, jonka 

pohjana käytetään Peircen pragmaattisen semiotiikan teoriaa. Aineiston 

tarkastelun aikana on tehty muistiinpanoja, jotka on aluksi ryhmitelty kirjojen 

sisällön mukaan ja sen jälkeen ne on jaettu tutkimuksen kannalta oleellisiin 

teemoihin. Teemoittelussa aineistosta nostetaan esille tutkimuksen kannalta 

keskeisiä aiheita, jolloin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä 

aineistossa, jonka jälkeen keskeiset aiheet voidaan nostaa tutkimuksessa 

läpikäytäviksi (Eskola & Suoranta 2008, 174–175; Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). 

Aiheiden valinta on pakollista, sillä yhdessä tutkimuksessa on mahdotonta 

käsitellä kaikkia niitä asioita, jotka aineistosta saadaan selville.  

 

Sisällönanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla erilaisia 

dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 103). Lisäksi sisällönanalyysin avulla voidaan jäljitellä jotain 

aikaisempaa tutkimusta tarkistamalla esimerkiksi sen lähteiden 

paikkansapitävyyttä (Krippendorff 2004). Tutkittavasta ilmiöstä pyritään 

sisällönanalyysin avulla saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa 

kadottamatta sen informaatiota. Kuitenkin sen avulla saatu aineisto on saatu 

järjestettyä vain johtopäätöksien tekoa varten. Tästä syystä monia 

sisällönanalyysillä toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu juuri keskeneräisyydestä, 
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sillä tutkija on saattanut kuvata itse analyysiä hyvinkin tarkasti, muttei ole 

onnistunut tekemään tutkimuksessa kunnollisia johtopäätöksiä ja esittelee vain 

järjestetyn aineiston eräänlaisina tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) 

 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston analyysin luokittelu perustuu 

johonkin aikaisempaan olemassa olevaan teoriaan tai viitekehykseen ja sen 

ensimmäinen vaihe on yleensä analyysirungon muodostaminen, jonka voi 

muodostaa teemoittelussa esille nousseista lähtökohdista. Analyysirungon 

pohjalta aineistosta poimitaan siihen kuuluvat asiat ja erotellaan ne asiat, jotka 

jäävät sen ulkopuolelle, jolloin niistä voidaan myöhemmin muodostaa uusia 

analyysiluokkia. Analyysirunko voi olla myös strukturoitu eli siihen kerätään 

aineistosta vain siihen sopivat asiat ja muu esille noussut aineisto jätetään 

huomioimatta. Tällöin voidaan testata esimerkiksi aikaisempaa teoriaa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 113; Eskola 2010, 182.) 

 

Kuvakirjoissa kuvituksia tutkitaan usein tarkemmin kuin tekstiä, sillä ne pitävät 

sisällään paljon erilaisia merkkejä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan sekä 

kuvituksia että tekstejä, sillä ne tukevat toisiaan ja molemmat antavat 

tutkimukselle sen kannalta oleellista tietoa. Peircen pragmaattisen semiotiikan 

teorian avulla tarkastellaan erityisesti kuvitusta, joista tutkitaan 

tutkimuskysymysten asettamia lähtökohtia. Koska kuvituksessa olevat kirjastot 

ovat vain representaatioita oikeista kirjastoista, etsitään niistä merkkejä, joissa 

on samankaltaisuutta oikeiden kirjastojen kanssa tai jotka esiintyvät 

samankaltaisina niissä. Liitteessä 2 esitellään lyhyesti Rikhardinkadun kirjaston 

ulkonäköä sekä palveluita, joka toimii samalla verrokkina tutkimuksessa 

mukana olevien kuvakirjojen kirjastoista tehtyihin kuvituksiin. Erilaiset objektit 

jaetaan alaluokittain, edustivat ne sitten yhtä tai useampaa luokkaa (ks. luvut 

2.1 ja 2.2). Sisällönanalyysillä tarkastellaan kuvituksen lisäksi myös tekstiä, 

josta poimitaan tutkimuskysymysten kannalta oleellisia tietoja kuvituksesta 

löytyneiden asioiden tueksi, esimerkiksi kirjastoista käytettyjä nimityksiä tai 

kirjaston henkilökuntaan liittyviä luonteenpiirteitä. 
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4.2 Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein 

tutkimusprosessin luotettavuuden kautta. Lisäksi esille nousevat kysymykset 

objektiivisesta tiedosta ja totuudesta. Koska tutkija itse on laadullisessa 

tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri, luotettavuuden arviointi 

koskee koko tutkimusprosessia aina aineiston valinnasta lopputulosten 

esittämiseen saakka. Tämän vuoksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 231; Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–135; Eskola 2010, 210.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen voidaan käyttää termejä reliabiliteetti 

ja validiteetti. Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta 

ja aineiston tulkinnan sanotaan olevan reliaabeli silloin, kun se ei sisällä 

ristiriitaisuuksia ja sillä on kyky antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius 

voidaan todeta useilla eri tavoilla esimerkiksi niin, että samaa henkilöä tutkitaan 

useilla eri tutkimuskerroilla ja jokaisesta saadaan sama lopputulos, jolloin 

tutkimusta voidaan pitää reliaabelina. Validius eli pätevyys on toinen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvä termi. Se tarkoittaa 

tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin eli 

tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia. Tutkimuksen validiutta 

voidaan arvioida ennustevalidiuden, tutkimusasetelmavalidiuden sekä 

rakennevalidiuden kautta. Näitä kahta termiä on myös kritisoitu siitä, että ne 

vastaavat enemmän kvantitatiivisen eli määrällisen aineiston luotettavuuden 

arviointiin liittyviin tarpeisiin.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231–232; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa tutkijan tarkalla 

selostamisella tutkimuksen toteutuksesta, joka koskee tutkimuksen kaikkia 

vaiheita. Tutkimusprosessin kuvaaminen on tärkeää, sillä sen kuvaus tekee 

tutkimuksen suuntauksen sekä sen teoreettiset ja aineiston analysointia 

koskevat painotukset selkeämmäksi lukijoille. Lisäksi on tärkeää selvittää, 
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millaisten olettamusten ohjaamana ja miten aineistoa on kerätty tutkimuksen eri 

vaiheissa. Luotettavuuden kannalta on myös perusteltua tarkastella niitä 

ilmiöitä, toimintoja tai tapahtumia, jotka ovat nostaneet keskeisiksi tietyt 

näkökulmat tai käsitteet, erityisesti jos tutkimuksen lähtökohtana on 

käsitteellistää tiettyä tutkittua ilmiötä. Myös tulosten tulkintaan liittyy sama 

tarkkuuden vaatimus eli lukijalle olisi kerrottava, millä perusteilla tutkija esittää 

tulkintoja ja mihin hän perustaa päätelmänsä. Tutkimuksen pätevyyttä voidaan 

parantaa myös niin, että käytetään useita eri menetelmiä. Tällaisesta 

tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään nimitystä triangulaatio. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 232–233; Kiviniemi 2010, 82.) 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty parantamaan niin, että 

tutkimusaineisto ja -tulokset esitellään tarkasti tekstissä, jotta toistettavuus olisi 

mahdollista. Luotettavuutta parantaa myös aineiston keräämisen selostaminen 

ja käytetyn tutkimusmenetelmän liitettävyys tutkimuksen kulkuun. 

Tutkimuksessa käytetään paikoin myös määrällistä tutkimusotetta 

selventämään esille tulleita asioita, jotka muuten voisivat jäädä tutkimuksen 

muiden osien varjoon. Tutkimuksessa tulee selkeästi ilmi myös se, mitä siinä 

lopulta tutkitaan eli tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan selkeästi. 

 

 

4.3 Tutkimusaineisto 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu 28 lasten kuvakirjasta. Tästä 

aineistosta 13 kuvakirjaa on joko käännetty tai alun perin ilmestynyt suomeksi ja 

15 kuvakirjaa on ilmestynyt ainoastaan englanniksi. Pelkästään suomen 

kielisten kuvakirjojen käyttäminen ei tässä tutkimuksessa ole mahdollista, koska 

suomeksi julkaistuista kuvakirjoista vain pieni osa on alkujaan suomen kielisiä. 

Suomeksi ilmestyneistä kuvakirjoista kuusi on ilmestynyt alun perin suomeksi ja 

niiden lisäksi kuusi kuvakirjaa on käännetty suomeksi englannista ja yksi 

kuvakirja ranskasta. Pelkästään suomen kielisiin kuvakirjoihin perustuva 

mielikuvatutkimus ei ole perusteltua, sillä Suomessa ja ulkomailla 
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kirjastonhoitajiin ja kirjastoihin liittyvät mielikuvat voivat poiketa toisistaan ja 

käännöskirjallisuuden teksti sekä kuvitus voivatkin antaa suomalaisista 

kuvakirjoista poikkeavan kuvan. Tämän vuoksi on syytä ottaa mukaan 

englanninkielistä aineistoa, jotta mielikuvaerojen olemassaolon voi helpommin 

joko kumota tai todeta mahdolliseksi. Lisäksi suomenkielisen aineiston 

vähäinen kokonaismäärä antaa perusteet ottaa mukaan lisää aineistoa 

englanninkielisestä kuvakirjallisuudesta, jotta aineistosta saadaan luotettavampi 

ja kattavampi. 

 

Englanninkielinen kuvakirja-aineisto on koottu kesän 2013 aikana pääosin 

pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoverkon kautta käyttämällä 

asiasanakentässä hakusanoja kirjastonhoitaja*, kirjasto* ja kirjastoauto*. 

Jokaisella hakusanalla haettiin kirjoja erikseen maksimaalisen tuloksen 

saamiseksi, koska kaikissa tutkimukseen valituissa kuvakirjoissa ei ole mukana 

kaikkia hakuelementtien asioita ja sen vuoksi ne eivät myöskään näy kirjan 

tietoihin merkityissä asiasanoissa. Suomenkielinen kuvakirja-aineisto on 

puolestaan kerätty suurimmaksi osaksi Oulun seudun Outi-kirjastoverkon kautta 

Oulun kaupunginkirjaston toimipisteistä samoilla hakusanoilla ja -menetelmillä 

kuin Helmet-kirjastoverkosta. Molemmista kirjastoverkoista löytyivät lisäksi 

tutkimuksen kaikki suomenkieliset kuvakirjat englanninkielisten kuvakirjojen 

painottuessa lähes täysin Helmet-kirjastoverkkoon. 
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Taulukko 1. Kuvakirjojen lukumäärä ilmestymisvuosittain. 

 

Ilmestymisvuosi Lukumäärä 

1989 1 

1997 1 

1998 2 

2000 1 

2002 2 

2004 2 

2005 2 

2006 4 

2007 3 

2009 2 

2010 4 

2011 3 

2012 1 

Yhteensä 28 

 

 

Tutkimukseen valitut kuvakirjat ovat ilmestyneet vuosien 1989–2012 välillä niin, 

että yksi kuvakirja on ilmestynyt vuonna 1989, kolme kuvakirjaa vuosien 1997–

1998 välillä sekä loput 24 kuvakirjaa vuosien 2000–2012 välillä. Taulukosta 1 

nähdään kuvakirjojen jakautuminen ilmestymisvuosien mukaan ja siitä käy ilmi, 

että vuosina 2006 ja 2010 on ilmestynyt hieman enemmän tutkimuksessa 

mukana olleita kuvakirjoja kuin muina vuosina, neljä kappaletta molempina. 

Lisäksi taulukosta käy ilmi, että kuvakirjojen lukumäärät jakautuvat melko 

tasaisesti kaikille ilmestymisvuosille eikä mikään vuosi ole kovin selkeästi 

erottautuva. Tutkituissa kuvakirjoissa on yhteensä 839 sivua eli yksi tutkittu 

kuvakirja on keskimäärin 30 sivun pituinen, sivumäärän vaihdellessa 24 ja 41 

sivun välillä. Tutkimukseen valituista kuvakirjoista analysoitiin sekä kirjastoihin 

ja kirjastonhoitajiin keskittyvät kuvitukset ja erityisesti niiden sisällään pitämät 

merkit että tekstit, joista saatiin lisätietoja kuvituksien tarjoamiin merkkeihin. 

Tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle jätettiin sellaiset kuvituskuvat, jotka 

keskittyivät kuvaamaan muita alueita eivätkä keskittyneet kirjastoihin tai 

kirjastonhoitajiin. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Kirjasto paikkana 

 

Jos kirjasto on kuvakirjassa tarinan keskeisessä roolissa, käy tämä usein ilmi 

jollain tavalla jo kuvakirjan nimestä. Aivan kaikkien kuvakirjojen kohdalla tämä ei 

kuitenkaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi kuvakirjassa Kirjasto-Kaisa (2011) 

kirjasto on kuvattu vain sisäkannessa, tarinan alkua edeltävällä johdantosivulla 

sekä tarinan ensimmäisellä aukeamalla ja itse tarina puolestaan kertoo Kaisan 

lukuharrastuksesta ja uudesta ystävästä, Maisasta. Koska kuvakirjoissa on 

kirjoittaja ja kuvittaja ovat usein eri henkilöitä, tässä tutkimuksessa tutkittaviin 

kuvakirjoihin viitataan suoraan niiden nimen perusteella. Tämä tekee 

helpommaksi niin kuvien kuin tekstin keskinäisen vertailun, sillä ne ovat usein 

syntyneet eri tekijöiden käsistä. Tämän luvun alaluvuissa käydään lävitse 

erilaisten kirjastotyyppien lisäksi myös asiat, jotka vaikuttavat kirjaston 

tunnistettavuuteen niin ulko- kuin sisäpuolelta kirjastoksi. 

 

 

5.1.1 Erilaiset kirjastotyypit 

 

Tutkimusaineiston 28 kuvakirjassa esitellään yhteensä 29 kirjastoa sekä yksi 

kirjastoauto teoksessa Wild About Books (2007), joten erilaisia kirjastoja 

esiintyy tutkituissa kuvakirjoissa yhteensä 29 kappaletta. Kuvakirjat Library 

Mouse (2007) ja Library Mouse: A Friend’s Tale (2010) sijoittuvat samaan 

kirjastoon, joka on tämän vuoksi laskettu mukaan kokonaislukuun vain kerran. 

Kuvakirjassa Minttu kirjastossa (2000) esitellään oikean kirjaston lisäksi Mintun 

leikkejä varten luoma Mintun kirjasto, jonka olen laskenut mukaan 

tutkimukseen. Lisäksi kahdeksassa kuvakirjassa kirjasto ei ole pääosassa 

tarinassa, vaan siellä vain käydään etsimässä tietoa tai lainaamassa kirjoja 

yhden tai kahden sivun ajan. Muutamissa tutkimuksessa mukana olevissa 

kuvakirjoissa kirjasto on kuvattu vain kirjan etusisäkannessa ja tarinaa 
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edeltävällä niin sanotulla johdantosivulla, jossa kuvakirjan luettelointitiedot usein 

sijaitsevat. 

 

Kuvakirjoissa teksti on kuvituksen ohella tärkeässä asemassa ja lähestulkoon 

jokaisessa tutkimuksen kuvakirjoista kirjasto esiintyy kuvituksen ohella myös 

mainintana tekstissä. Tutkimusaineiston 28 kuvakirjasta jokaisesta löytyy joko 

kirjaston ulkokuva, sisätilakuva tai molemmat. Kuvakirjoihin sisältyvien 28 

kirjastotyypin joukossa on yhteensä 18 kappaletta erityyppisiä ulkokuvia sekä 

27 kappaletta erilaisia sisätilakuvia. Koska edellä mainituissa Library Mouse -

kuvakirjoissa on esillä sama kirjasto, sen sisätilakuva on laskettu mukaan vain 

kerran. Tässä tarkastellaan merkkejä, joiden avulla kirjaston tunnistaa 

kirjastoksi sekä sitä, millaisia kirjastoja kuvakirjoissa esiintyy. 

 

Jos kirjasto ei ole kuvakirjassa keskeisessä osassa, pelkästä kuvituksesta ei 

aina käy ilmi, että päähenkilö olisi vierailemassa nimenomaan kirjastossa. 

Tämän vuoksi myös tekstin tutkiminen on tärkeää, sillä usein itse tarinassa 

kerrotaan, mitä päähenkilö tekee juuri sillä hetkellä ja missä hän on. Esimerkiksi 

kuvakirjassa Sivistynyt Susi (1998) kuvituksesta nähdään susi suurten 

kirjapinojen keskellä huoneessa, jossa on korkeat kirjahyllyt ja niiden päällä 

laatikoita. Kuvasta voisi luulla suden olevan kirjakaupassa tai antikvariaatissa, 

mutta tarinan tekstissä sanotaan suden juoksevan kirjastoon opiskelemaan. 

Tarinassa ei kuitenkaan ole kerrottu, saapuiko susi kaupungin-, kunnan- vai 

muun tyyppiseen kirjastoon, mikä on melko yleistä kuvakirjojen maailmassa. 

Kuvitus on siis kuvakirjoissa välillä hyvin yleispätevää eli niistä ei aina löydä 

erottelevia merkkejä siihen, missä tilassa päähenkilö juuri nyt vierailee. Tämän 

vuoksi tekstin lukeminen on myös äärimmäisen tärkeää. 

 

Tutkituista kuvakirjoista 12:sta kävi kuvituksen kautta ilmi, minkä tyyppisessä 

kirjastossa kuvakirjan päähenkilö on vierailulla. Nämä kaikki ovat kirjaston 

ulkokuvia, sillä usein kirjaston ulkopuolella on kyltti tai muu vastaava teksti, 

josta käy ilmi paikan olevan kirjasto. Kyltit ovat siis merkkejä, jossa teksti 

kirjasto tai muu vastaava on samalla sekä symboli että joukko erilaisia sovittuja 
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merkkejä eli ikoneita. Edellä mainittujen 12 kuvakirjan lisäksi lopuista 

kuvakirjoista selvisi tekstin kautta, millaisissa kirjastoissa kirjojen hahmot 

vierailevat. Taulukosta 2 saadaan selville, millaisia nimityksiä kirjastoista on 

tutkituissa kuvakirjoissa käytetty. Tutkimusaineiston englanninkielisten 

kuvakirjojen kirjastoista käytettävät nimitykset on pidetty ennallaan eli niitä ei 

käännetä taulukossa suomeksi. Myöhemmin ne voidaan tarvittaessa kääntää 

selvyyden vuoksi suomenkielelle, vaikka alkuperäistä kirjoitusasua pyritään 

kunnioittamaan mahdollisuuksien mukaan.  

 

Taulukko 2. Kirjastoista käytetyt nimitykset. 

 

Kirjastosta käytetty nimitys Lukumäärä 

Kirjasto 10 

Vanha kirjasto 1 

Mintun kirjasto 1 

Library 10 

Public Library 2 

Piedmont Public Library 1 

West Bucks Public Burrowing Library 1 

Public Library Bookmobile 1 

Mother Goose Library 1 

The Library 1 

Zoobrary 1 

Yhteensä 30 

 

Taulukosta 2 käy ilmi, että suurinta osa kuvakirjoissa esiintyvistä 

kirjastotyypeistä on nimetty vain kirjastoiksi ilman tarkempaa määrittelyä. 

Suomeksi pelkästään kirjastoiksi on nimetty yhteensä 10 kirjastoa ja englanniksi 

termeillä library ja the library on nimetty yhteensä 11 kirjastoa. Kaikista 
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nimityksistä 13 esiintyi kuvituksissa erilaisina kyltteinä tai muina merkkeinä ja 

17:ta nimitystä käytettiin vain tekstissä ilman kuvituksen tukea. Erilaiset public 

library (julkinen tai yleinen kirjasto) nimitykset ovat myös suosittuja 

englanninkielisissä kuvakirjoissa, erityisesti amerikkalaista alkuperää olevissa. 

Poikkeuksia tosin on, sillä kuvakirjassa Utelias Vili kirjastossa (2011) kirjaston 

seinässä olevaa ”Public Library”-kylttiä ei ole käännetty suomeksi, vaikka muille 

teksteille on niin tehty ja tekstissä kerrotaan Vilin olevan matkalla kirjastoon. 

Edellä mainittuja nimityksiä löytyy erilaisine muunnoksineen tutkituista 

kuvakirjoista yhteensä viisi kappaletta, joista kolmessa nimitykseen on liitetty 

alueen nimi tai kirjastoauton maininta. 

 

Loput jäljelle jäävistä nimityksistä edustavat kirjaston kuvailua (vanha kirjasto), 

sijaintia (Zoobrary) tai omistussuhdetta (Mintun kirjasto). Zoobrarya taas 

kuvaillaan tarinan tekstiosiossa sivukirjastoksi, joka sijaitsee eläintarhassa. 

Kuvituksessa oleva nimi voi myös poiketa kirjassa käytetystä nimestä eli 

samalla kirjastolla on kaksi erilaista nimeä. Näin käy esimerkiksi kuvakirjassa 

Wolves (2005), jossa kuvituksessa kirjastosta on käytetty nimeä ”Library” mutta 

kirjan lopussa olevassa kirjeessä kirjaston nimeksi on kerrottu West Bucks 

Public Burrowing Library. Tämän vuoksi taulukossa esiintyy yhteensä 30 

erilaista kirjastonimitystä 28 sijaan, sillä Library Mouse -kuvakirjat on molemmat 

laskettu mukaan taulukkoon erikseen, vaikka kyseessä onkin sama kirjasto. 

Kuviossa 2 ja kuviossa 3 nähdään erilaiset tavat eritellä kirjasto kuvituksessa 

juuri kirjastoksi eikä esimerkiksi kouluksi. 

 



40 
 

 

Kuvio 2. Piedmont Public Libraryn sisäänkäynti. (Lähde: Beverly Billingsly 

Borrows a Book 2002.) 

 

Kuvion 2 kirjasto esiintyy kuvakirjassa Beverly Billingsly Borrows a Book (2002), 

jossa Beverly ja hänen äitinsä ovat matkalla kirjastoon. Kirjaston oven päälle on 

sijoitettu suorakaiteenmuotoinen kyltti, jossa on ilmoitettu, millaisesta kirjastosta 

on kyse ja missä tämä kirjasto sijaitsee. Kyltti on samalla sekä ikoninen, 

indeksinen että symbolinen. Ikoninen siksi, että kyltti vastaa todellisia kylttejä, 

joita kirjastoissa usein on tai luullaan olevan. Indeksisen kyltistä tekee se, että 

ne kuvaavat paikan olevan kirjasto. Lisäksi kyltti on symbolinen, sillä se sisältää 

tekstiä, joka koostuu sovituista symboleista eli kirjaimista. Näiden kolmen 

merkkityypin yhdistelmästä syntyy siis elementti, jonka erilaisista variaatioista 

voidaan tunnistaa myös muiden tutkimuksessa mukana olevien kuvakirjojen 

kirjastot, joissa kylttejä esiintyy. Kyltissä oleva liite Piedmont viittaa sen 

kaupungin tai kunnan nimeen, jossa kirjasto sijaitsee ja liite public library kertoo 

kirjaston olevan julkinen eli kaikille avoin, joka kuvastaa myös amerikkalaista 

kirjastoperinnettä.  
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Kuvio 3. Kaisa ja äiti ovat menossa kirjastoon. (Lähde: Kirjasto-Kaisa 2011, 

etusisäkansi.) 

 

Kuvio 3 on peräisin kuvakirjasta Kirjasto-Kaisa (2011) ja siinä kirjasto-kyltti on 

sijoitettu kahteen eri paikkaan: sekä portin että ulko-oven viereen. Nämä kyltit 

ovat merkkejä, jotka pitävät sisällään useampia merkin osa-alueita, kuten 

edellisen kuvion 2 kohdalla todettiin. Molemmissa kylteissä oleva kirja on 

samalla sekä ikoni että symboli, sillä se muistuttaa oikeaa, olemassa olevaa 

esinettä ja samalla se muodostaa yhdessä symboleista koostuvan tekstin 

kanssa yhteisen sovitun indeksisen merkin, joka tarkoittaa kirjastoa. Kuviosta 1 

poiketen tässä kuvituksessa kirjaston sijaintia tai tyyppiä ei ole erikseen 

mainittu, vaan kyseessä on pelkästään kirjasto. On myös huomion arvoista, että 

tämä on tutkimuksen ainoa kirjastokyltti, jossa on käytetty perinteisen tekstin 

lisäksi myös kuvaa tukemaan kyltin sanomaa. 
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Yleisen kirjaston voi siis tunnistaa helposti kuvituksessa esiintyvien kylttien 

kautta. Kyltit antavat kiinnostuneelle lukijalle arvokasta tietoa kuvakirjan tarinan 

ulkopuolelta ja samalla ne tarjoavat tutkijalleen löytämisen riemua sekä aihetta 

pohtimiseen. Koska tutkituista kuvakirjoista vain 12 kappaleessa esiintyi 

kirjastosta kertova kyltti tai teksti, erilaisten kirjastotyyppien tunnistaminen jäi 

hieman vajavaiseksi. Tämä sen vuoksi, että lopuissa tutkituissa kuvakirjoissa, 

joissa kuvituksessa ei esiintynyt minkäänlaista kirjastoon viittaavaa kylttiä tai 

tekstiä, jouduttiin asia selvittämään itse tarinan tekstistä, jossa kirjastoja 

kutsuttiin kollektiivisesti ainoastaan ”kirjasto” -nimityksellä ilman erotteluja 

esimerkiksi kunnan- tai kaupunginkirjastoon. Kuvitus ei myöskään tarjonnut 

näissä tapauksissa selkeää vihjettä siitä, mihin ympäristöön kirjastot oli 

sijoitettu, jonka vuoksi tässä tutkimuksessa vain tekstissä esiintyviä kirjasto-

nimityksiä ei ole alettu tarkentamaan. Tämä koskee myös kuvituksissa 

esiintyviä kylttejä, joissa lukee ainoastaan sana ”kirjasto” tai ”library”, sillä ne 

ilmaisevat juuri kyseisen kirjaston tyypin suoraan ja yksinkertaisesti. 

 

 

5.1.2 Kirjaston ulkokuva 

 

Kuvakirjoissa kirjastojen ulkokuvista voidaan esitellä kuvituksissa lukuisia 

erilaisia näkemyksiä, joiden sisältö riippuu pitkälti siitä, missä maassa kuvakirja 

on alun perin ilmestynyt. Tämä johtuu siitä, että jokaisella maailman maalla on 

hieman erilainen kirjastoperinne, joka heijastuu usein kuvakirjoihin kuvittajien 

kautta, jotka ovat eläneet kyseisessä ympäristössä koko elämänsä ajan. Lisäksi 

tämä vaikuttaa siihen, millaisista merkeistä kirjaston voi tunnistaa kirjastoksi sen 

ulkopuolelta. Koska kirjastot eivät ole olemassa samankaltaisina missään päin 

maailmaa, ovat kyseessä erilaiset kirjastorepresentaatiot. Tässä luvussa 

pyritään vastaamaan kysymykseen miten kirjastot on esitetty ulkopuolelta ja 

millaisia merkkejä on käytetty tunnistamisen helpottamiseksi? Tutkimuksessa 

käytetyistä kuvakirjoista esiintyi yhteensä 18 erilaista representoitua ulkokuvaa 

kirjastoista 17 eri kuvakirjassa. Wild About Books (2007) kuvakirjasta mukaan 

on laskettu sekä kirjastoauton että rakenteilla olevan kirjaston ulkokuvat. Lisäksi 
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kuvakirjassa Sirkus saapuu kirjastoon (2011) kirjaston julkisivu koostuu 

ikkunalaseista, joista kirjaston ulkopuolen näkee sen sisätilojen kautta. Vaikka 

ulkokuva kuvataan sisältä käsin, otetaan tämä kirjasto mukaan tarkasteluun, 

sillä se antaa tietoa myös kirjaston ulkopuolesta. Tämä ratkaisu esitellään 

tarkemmin kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Ulkokuva ja sisäkuva esiintyvät samassa kuvituksessa. (Lähde: Sirkus 

saapuu kirjastoon 2011.) 

 

Kuviossa 4 kirjaston voi selkeästi tunnistaa kirjastoksi, koska oven yläpuolelle 

on sijoitettu teksti ”kirjasto”, mikä on klassinen tunnistamista helpottava, 

symboleista koostuva merkki. Lisäksi kirjaston oveen on sijoitettu kyltti, jossa 

lukee ”Palvelemme lukevia asiakkaita”, mikä viittaa siihen, että kirjasto on 

avoinna asiakkaille. Tämä kyltti ei kuitenkaan yksin takaa sitä, että rakennus 

olisi nimenomaan kirjastokäyttöön tarkoitettu, sillä samanlainen kyltti voisi 

sisältönsä puolesta sijoittua myös esimerkiksi kirjakaupan oveen. Tämä 

kuitenkin kumoutuu oven päällä olevan kirjastokyltin vaikutuksesta. 

Sulkemisaikana samaan oveen vaihdetaan kyltti, jossa lukee ”Pöllö tai hauki, 

kirjasto ei ole auki”. Tästä sulkemisajan kyltistä, toisin kuin aukioloajan kyltistä, 

saa heti selville, että rakennus on kirjasto, joka on siltä päivältä mennyt kiinni. 
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Esitetty kirjasto on ulkoasultaan hyvin moderni sen vuoksi, että kaikki sen 

elementit ulko-ovea myöten on tehty lasista. Tämä antaa paitsi avaruuden 

tunnetta myös esteettömän näkymän sisä- ja ulkotiloihin tarkastelun 

näkökulmasta riippuen. Kirjasto on ulkoa myös hyvin minimalistinen, sillä sen 

edustalla ei ole minkäänlaisia merkkejä aukioloajoista tai muista vastaavista 

asioista ovessa olevaa kylttiä ja kirjasto-tekstiä lukuun ottamatta. 

 

 

Kuvakirjassa SE on totta vieköön minun kirjani (2010) esitellyn kirjaston 

ulkokuva on myös moderni. Se on tutkimuksen kuvakirjoista ainoa, jossa 

kirjaston sisäänkäynti ei koostu joko tavallisesta ovesta tai pariovista. Niiden 

sijaan sisäänkäyntinä toimii suuri, lasinen pyöröovi, joka on jaettu neljään 

osaan. Sisäänkäynnin vieressä on suuri neliskanttinen ikkuna, josta näkee 

myös sisälle rakennukseen ja niiden kautta nähdään kaksi suurta kirjahyllyä. 

Kirjasto sijaitsee katutasossa eli sinne on helppo kulkea. Lisäksi sen ulkopuolen 

viihtyisyyttä on pyritty lisäämään pienellä kukkapenkillä. Tätäkään rakennusta ei 

tunnistaisi kirjastoksi pelkästä kuvituksesta ilman tarinaa, sillä mikään siinä ei 

viittaa perinteisiin kirjastoihin. Sen sijaan rakennusta voisi luulla kirjakaupan 

representaatioksi pyöröovien ja kirjahyllyjen takia. 

 

Kuten kuviosta 2 ja kuviosta 4 nähdään, kirjastojen kuvaaminen ulkopuolelta 

kuvakirjoissa rajoittuu usein vain sen sisäänkäyntiä ympäröivään alueeseen, 

mikä joissain tapauksissa vaikeuttaa kirjaston tunnistamista, sillä rajoitetulle 

alueelle ei ole mahdollista sijoittaa monia erilaisia merkkejä, joista kirjaston voisi 

tunnistaa. Tällaiset ratkaisut ovat kuvakirjoissa melko yleisiä, sillä tutkituista 18 

kirjaston ulkokuvasta 11 kappaletta oli rajattu kuvaamaan vain sisäänkäynnin 

välitöntä lähiympäristöä. Kuvion 2 kaltaisia, niukkoja kuvituksia esiintyi muun 

muassa kuvakirjassa Ilona ja Muffa kirjastossa (1998), jossa esitetään vain 

kirjaston sisäänkäynti jo kuvakirjan kannessa sekä sille johtavat portaat tarinan 

ensimmäisellä aukeamalla. Kuvituksessa kirjasto on piirretty vanhaksi ja 

arvokkaaksi, koska sisäänkäynnille johtavat portaat, jonka reunoilla ovat 

koristeelliset kaiteet ja yläpäässä kaksi patsasta molemmin puolin portaikon 
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reunaa. Lisäksi kirjaston pariovista koostuvaa sisäänkäyntiä ympäröi kahden 

koristeellisen pylvään varassa seisova holvikaari, jollaisia näkee erityisesti 

amerikkalaisten elokuvien esittämissä kirjastoissa. Tämä representaatiotyyppi 

voi kuitenkin olla tuntematon monille ihmisille, jotka eivät ole tutustuneet 

amerikkalaiseen kirjastoperinteeseen, minkä vuoksi kyseistä kirjastoa voisi 

luulla esimerkiksi museoksi, ellei kuvakirjan nimestä kävisi ilmi, että kyseessä 

on kirjastorakennus. Tätä museotyyppistä mielikuvaa tukee edellä mainittujen 

lisäksi kirjan kanteen piirretty, suurikokoisen dinosauruksen kuva sekä erilaisten 

kirjastoon liitettyjen merkkien, kuten kirjasto-tekstin tai aukioloaikojen puute. 

 

Erilaisia holvikaarirepresentaatioita esiintyy myös muiden tutkittujen kuvakirjojen 

ulkokuvissa. Esimerkiksi kuvakirjassa Book! Book! Book! (2002) kirjaston 

ulkokuva rajoittuu sisäänkäynnin ympäristön kuvaamiseen. Sisäänkäynti 

sijaitsee käytännössä maan tasalla, mutta sen edessä on kaksi 

porrasaskelmaa. Kirjaston sisäänkäynti, joka koostuu pariovesta, sijaitsee 

kahden koristeellisen pylväsparin ympäröimässä syvennyksessä ja sen päällä 

on holvikaaren muotoa noudatteleva ikkuna. Pylväiden kannatteleman palkin 

päälle on puolestaan sijoitettu perinteinen kirjastoon liitetty merkki, ”Public 

Library” -teksti. Lisäksi pylväiden edessä seisoo nalle, joka pitelee käsissä 

”Open” -kylttiä, mikä on merkki, jonka avulla ilmaistaan kirjaston olevan avoinna 

asiakkaille. Kirjastosta tulee myös ulos ihmisiä, joilla on käsissään kirjoja. 

Lisäksi kirjaston sisäänkäynnin oikealla puolella on suurikokoinen ikkuna, joka 

noudattelee kirjaston sisäänkäynnin koristelutyyliä. Patsaita tämän 

kirjastorepresentaation sisäänkäynnin edustalle ei sen sijaan ole sijoitettu, sen 

sijaan portaiden reunalla on pari keskikokoista kukkaruukkua. 

 

Kuvakirjassa Kirjaston Leijona (2007) esiintyy myös kirjasto, jossa 

holvikaarityyppi on keskeisessä osassa. Kuten aiemmissakin tutkituissa 

kuvakirjoissa, kirjastosta on kuvattu vain sisäänkäynnin ympäristöä ja sen 

sisäänkäynti sijaitsee portaikon yläpäässä. Portaikon reunustajina alhaalta aina 

ylös saakka toimii kaksi identtistä leijonapatsasta. Kirjaston pariovinen 

sisäänkäynti sijaitsee puolestaan tiilestä tehdyn rakennuksen holvikaaren 
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syvennyksessä ja rakennuksen ikkunat noudattelevat samaa tyyliä. 

Yksityiskohtana voidaan mainita myös se, että tässä kirjastorepresentaatiossa 

rakennusmateriaali erottuu selvästi punaiseksi tiileksi ja se, että kirjastoa 

ympäröi korkea rauta-aita, jonka takana kasvaa vehreitä pensaita ja puita. 

Tästäkään kirjastosta ei löydy tarkempia merkkejä, kuten kylttejä, joista kirjaston 

voisi helposti erottaa muista rakennuksista ja sen vuoksi lukijan pitää turvautua 

kirjan nimeen, joka kertoo tarinan sijoittuvan kirjastoon.  

 

Sen sijaan kuvakirjassa Utelias Vili kirjastossa (2011), jossa portaikko on 

yhdistetty myös holvikaareen ja jossa kuvitus rajoittuu vain sisäänkäynnin 

ympäristöön, erilaisia kirjastoon liitettäviä merkkejä löytyy runsaasti. 

Holvikaaren muodon ottaa tällä kertaa kirjaston sisäänkäynnin päälle sijoitettu 

suuri ikkuna, joka täydentää ikkunoilla varustettuja pariovia. Portaikko on 

pelkistetty eli se ei sisällä patsaita tai pylväitä. Kirjaston seinällä sisäänkäynnin 

vasemmalla puolella on ”Public Library” -kyltti, jota ei ole käännetty suomeksi, 

vaikka oven edustalla oleva tiedote ”Lukutuokio tänään! Klo 11.00” on. 

Jälkimmäinen kyltti ilmoittaa selkeästi paikan olevan kirjasto, tiedote taas kertoo 

tapahtumasta, joka on alkamassa kyseisessä rakennuksessa. Tapahtuman 

merkin, joka koostuu sovituista symboleista ja jotka tarjoavat tietoa, voisi 

sijoittaa myös kirjakaupan ovelle ja ilman seinässä olevaa kirjastokylttiä paikkaa 

voisi luulla kirjakaupaksi, sillä sieltä tulee ulos ihmisiä kirjoja käsissään. 

 

Joissain kuvituksissa kirjaston ulkopuolen kuvaaminen rajoittuu vieläkin 

selkeämmin eli kirjastosta kuvataan vain hyvin pieni alue, joka ei välttämättä 

kata edes rakennuksen ulkoseinää. Tällainen kuvituskuva voi kuitenkin hyvin 

piirrettynä tarjota yhtä paljon tai jopa enemmän tietoa kuin laajemmalta alueelta 

piirretyt vastikkeensa. Tällainen hyvin niukka kuvitus esiintyy kuvakirjassa Ter-

Mari ja koralli (2007), jossa itse kirjastorakennuksesta kuvataan vain sen erittäin 

yksityiskohtaisesti piirretty sisäänkäynti, jonka takaa pilkistää lyhyt, korkeuksiin 

kurottava tiiliseinän pätkä. Sisäänkäynnin yläpuolelle on sijoitettu seinään 

poikittain kiinnitetty kirjasto tekstillä varustettu pieni kyltti, merkki, joka löytyy 

monista tutkimuksesta mukana olevista kuvakirjoista. Kirjaston sisäänkäyntinä 
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toimiva, puinen ja jykevä ovi on jaettu reunoilla kolmeen osaan. Yläosa on 

kolmion muotoinen ja keskiosaa koristaa suuri pöllön kuva. Pöllö on symboli 

viisaudelle sekä tiedolle ja sen merkitys on peräisin jo antiikin Kreikasta. Tämän 

vuoksi se sopii hyvin koristamaan kirjaston ovea, sillä kirjastoa on pidetty jo 

antiikin ajoista saakka tiedon kehtona. Oven alaosassa on palautusluukku sekä 

sen alapuolella kyltti, johon on merkitty yksinkertaisesti ”9-20”, mikä kuvaa 

kirjaston aukioloaikoja. Viikonpäiviä, milloin aukioloaika on voimassa, ei 

kuitenkaan ole esitetty millään tavalla eli jää lukijan mielikuvituksen varaan 

miettiä, minä päivinä kirjasto on auki klo. 9-20 välillä. 

 

Aukioloajat on esitelty selkeämmin kuvakirjassa Calvin Can’t Fly – The Story of 

a Bookworm Birdie (2010), jossa ne on merkitty kahdelle eri paperille kirjaston 

sisäänkäynnin viereen. Ylemmässä paperissa on kerrottu aukioloajat 

päiväsaikaan eri viikonpäivinä ja alemmassa paperissa puolestaan yöajan 

aukioloajat samalla periaatteella. Koska kuvakirjan henkilöhahmot ovat eläimiä, 

kirjasto pystyy tällä tavoin palvelemaan eri asiakasryhmiä tasapuolisesti. Lisäksi 

laput representoivat oikeiden kirjastojen aukioloajoista tiedottamisen käytäntöä. 

Edellä mainittu ratkaisu on esitetty alla olevassa kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 5. Aukioloaikojen representaatio. (Lähde: Calvin Can’t Fly – The Story of 

a Bookworm Birdie 2010.) 
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Kuvituksissa on esitelty myös kokonaisia kirjastorakennuksien representaatioita, 

jotka eivät rajoitu vain pieniin sisäänkäyntiä ja sen ympäristöä kuvaaviin 

katsauksiin. Tällainen on esimerkiksi kuviossa 6 esiintyvä kirjasto, joka esiintyy 

kuvakirjassa Little Bo Peep’s Troublesome Sheep (2009). 

 

 

Kuvio 6. Pikku Bo Peep matkalla kirjastoon. (Lähde: Little Bo Peep’s 

Troublesome Sheep 2009.) 

 

Kuviossa 6 nähdään paimentyttö, joka on matkalla kirjastoon. Kirjasto sijaitsee 

mäen päällä ja sinne johtaa pitkä, muttei kovin jyrkkä, portaikko. Rakennus on 

kaksikerroksinen ja se henkii entisaikojen tyyliä, sillä se on suuri ja hieman 

kartanomainen. Kirjaston sisäänkäynnin päällä on pylväiden tukema holvikaari, 

johon on kirjoitettu teksti ”Library”. Tästä merkistä rakennuksen tunnistaa 

kirjastoksi helposti. Erilaisia kaaria on sijoitettu myös pienistä ruuduista 
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koostuvien ikkunoiden ylle, eli ne noudattavat kirjaston yleistä visuaalista 

ilmettä. Tämä vahvistaa myös käsitystä siitä, että kirjasto sijaitsee syrjäisessä 

paikassa kaukana kaikesta modernista, sillä sen lähettyvillä ei näy muita 

rakennuksia, vaan aukeaa niittyä sekä metsiä. 

 

On olemassa myös kirjastorakennuksia, jotka eivät representoi kirjastoa 

suoraan, vaikka kuvakirjan tarina kertoo hahmojen menevän kirjastoon 

vierailulle. Tällainen kirjasto löytyy tutkituista kuvakirjoista Maisa käy kirjastossa 

(2005) teoksesta, jossa Maisa-hiiri esittelee lukijoille kirjastoa ja sen toimintoja. 

Tämä kuvakirja on suunnattu hieman nuoremmille lapsille, joten sen kuvitukset 

ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Kuviossa 7 esitellään Maisan lähikirjasto. 

 

 

Kuvio 7. Onko kyseessä koulu vai sittenkin kirjasto? (Lähde: Maisa käy 

kirjastossa 2005.) 

 

Kuviossa 7 nähdään Maisa, joka kulkee kirja kädessä kohti rakennusta, joka 

näyttää aivan koululta. Kyseessä on kuitenkin kirjasto, vaikka kuvan 
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representoima rakennus muistuttaakin enemmän koulua sen seinällä olevan 

kellon ja yksinkertaisten piirteiden vuoksi. Kuvakirjan nimi viittaa siihen, että 

Maisa on esittelemässä tarinan lukijalle kirjastoa eikä koulua. Sen sijaan 

kuvituksesta tätä asiaa ei voi millään tavalla päätellä, koska siitä puuttuvat 

kaikki tyypilliset kirjastosta muistuttavat merkit. Toisaalta tästä rakennuksesta 

löytyvät myös joillekin kirjastoille tyypilliset kaari-ikkunat, jotka jäljittelevät 

holvikaarityyliä, mutta ainoastaan niistä kirjastoa ei voi yksiselitteisesti tunnistaa 

kirjastoksi, koska ne eivät ole selkeitä, sovittuja merkkejä. Lisäksi Maisa kantaa 

kädessään kirjaa, jonka voisi tulkita helposti koulukirjaksi, ellei pieni valkoinen 

suikale sen selkämyksessä paljastaisi, että kyseessä on kirjaston kirja. Tämä 

valkoinen suikale on symboloiva merkki, sillä se osoittaa kirjan olevan peräisin 

kirjastosta. Tätä pientä yksityiskohtaa on kuitenkin vaikea huomata ja näiden 

asioiden takia kyseinen kuvitus tarvitsee tuekseen tarinan tekstiosan, joka 

kertoo lukijalle, mihin Maisa on oikeasti menossa.  

 

Toinen kirjastoa epäsuorasti representoiva kuvitus löytyy kuvakirjasta Anteeksi 

vaan, täti Lainamo (1989), jossa päähenkilö kävelee kohti puista, omakotitalon 

näköistä rakennusta, jonka luukuilla varustetuista ikkunoista kurkistelee ulos 

kissa ja laatikollinen joulukoristeita. Kokonaisuus henkii tavallisen 

asuinrakennuksen tunnelmaa, varsinkin kun oven vieressä on nojallaan 

lumilapio, joka on tarkoitettu kahden portaan kulkukelpoisena pitämiseen 

lumisateen keskellä. Rakennus paljastuu kirjastoksi vasta seuraavassa 

kuvassa, jossa päähenkilö on mennyt sen sisäpuolelle ja tutkii esille nostettujen 

kirjojen valikoimaa sekä lainaa mukaansa yhden kirjan. Rakennuksen ulkonäkö 

kuvituksessa ei siis aina kerro suoraan sitä, mihin tarkoitukseen se on lopulta 

luotu. 

 

Myös keskeneräiset rakennusrepresentaatiot voidaan tunnistaa kuvituksesta 

kirjastoksi, varsinkin jos niihin on liitetty tunnistamista helpottavia merkkejä. 

Tällainen rakenteilla oleva, täysin uusi kirjasto löytyy kuvakirjasta Wild About 

Books (2007), jossa eläintarhan eläimet rakentavat oman sivukirjaston 

toimipisteen. Kuvituksessa kirjastosta, jota rakennetaan punaisista tiilistä, 
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valmiina ovat julkisivu sekä sisätilat, ainoastaan katto sekä pieniin ruutuihin 

jaettujen ikkunoiden asennus on kesken. Rakennuksen sisäänkäynti 

noudattelee yleistä holvikaari-mallia eli oviaukko on holvikaaren muotoinen ja 

sen päällä on koristeellinen, suurikokoinen laatta, johon on kirjoitettu teksti 

”Zoobrary”. Tästä merkistä rakennuksen tunnistaa helposti kirjastoksi, vaikka 

tekstiä on hieman muunneltu, jotta se sopisi paremmin tarinaan. Lisäksi 

rakennuksen sisätiloja kohti kannetaan suuria kirjapinoja ja tuoleja, joista 

voidaan päätellä rakennuksen tulevan kirjaston käyttöön.  

 

Samassa edellä mainitussa kuvakirjassa esitellään myös kirjastoauto, jollaisia 

näkee yleisesti vanhoissa amerikkalaisissa valokuvissa. Kirjastoauto koostuu 

kuljettajan kopista ja takaosa on varattu kirjoille, joihin pääsee käsiksi auton 

sivuille asennettujen, suurten luukkujen sekä oven kautta. Kirjastoauton 

kyljessä lukee selkeästi ”Public Library Bookmobile”, mikä on merkki siitä, että 

kyseessä on kirjastoauto eikä esimerkiksi tavallinen pakettiauto. Lisäksi 

tekstissä tarkennetaan kirjastoauton kiertävän Springfieldin kaupunkiin kuuluvia 

alueita. Kun kirjastoauto on avoinna asiakkaille, sen kyljissä olevat kaksi suurta 

luukkua avataan tuetusti ylöspäin. Lisäksi oven eteen on asetettu portaat, jotta 

auton takaosaan pääsee tarvittaessa sisälle. Koska kirjastoauto on täynnä 

kirjoja, lainauspiste on pystytetty ulos ja sen virkaa ajaa auton perältä esiin 

taitettava pöytä, johon voidaan asettaa läppäri lainaamista varten. Tämän 

tyyppinen kirjastoauton representaatio voi olla tuntematon monille lukijoille, 

koska se edustaa amerikkalaista kirjastoautoperinnettä, joten erilaiset 

tunnistamista helpottavat merkit, kuten teksti auton kyljessä ja avatuista 

luukuista näkyvät kirjarivit, ovat tarpeen. 

 

 

5.1.3 Kirjaston sisätilat 

 

Tutkimukseen valituista kuvakirjoista jokaisessa esiintyi jonkinlainen 

sisätilakuvitus kirjastosta. Niiden perusteella kirjastojen sisätilat ovat hyvin 

monipuolisia ja niiden sisään mahtuu kaikennäköisiä ja -kokoisia alueita. 
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Loputtomista, korkeista kirjahyllyistä koostuvaa kirjastoa esitellään esimerkiksi 

kuvakirjassa Sivistynyt susi (1998), jossa kirjaston sisätilat on ahdettu täyteen 

korkeita hyllyjä sekä kortistoja. Kirjaston sisäpuolen yleisilme on hieman ahdas 

ja nuhjuinen, koska kirjat on ahdettu hyllyihin päällekkäin sekä poikittain ja ne 

myös näyttävät vanhoilta. Hyllyjen korkeuden vuoksi tilaan on ahdettu myös 

yhdet korkeat tikapuut sekä matalampi porrasjakkara, joiden avulla myös 

ylähyllyillä oleviin kirjoihin sekä kortistoihin pääsee käsiksi. Nämä kaikki asiat 

kuitenkin liitetään usein kirjastoja koskeviin mielikuviin ja lisäksi korkeat ja 

täydet kirjahyllyt representoivat myös oikeiden kirjastojen tilannetta. Kortistot 

edustavat tosin jo vanhaa, mennyttä aikaa oikeissa kirjastoissa, kuten myös 

kuvituksissa vahvasti edustettuina olevat erilaiset leimasimet, mutta kuvakirjojen 

kuvituksessa niitä näkee vielä jonkin verran. 

 

Tietokoneet ovat mukana joissain lasten kuvakirjojen kirjastojen sisätilojen 

kuvituksissa. Yhteensä 14 kappaleessa tutkimuksen kuvakirjoista esiintyy 

vähintään yksi tietokone. Näistä kuvakirjoista kolmessa tietokone oli piirretty 

vain asiakaskäytössä olevaksi. Viidessä kuvakirjassa sekä henkilökunnalle että 

asiakkaille oli kuvitukseen piirretty omat tietokoneet ja kuudessa kuvakirjassa 

tietokone oli piirretty vain henkilökunnan käyttöön. Henkilökunnan käytössä 

olevat tietokoneet erottuvat asiakaskoneista sijoittelunsa puolesta eli ne on 

sijoitettu usein tiskille tai sitten henkilökunnalle tarkoitettuun, erilliseen 

työhuoneeseen kirjaston asiakkailta suljettuihin tiloihin. Lisäksi osassa 

tutkimuksen kuvakirjoista tietokoneen ruudulla oli henkilökuntakäytössä tietoa 

esimerkiksi lainatuista ja palautetuista kirjoista. Asiakaskäytössä olevat 

tietokoneet erottaa siitä, että niiden ääressä istuu useimmissa kuvakirjoissa 

henkilö, joka ei näytä henkilökuntaan kuuluvalta. Lisäksi ne sijaitsevat usein 

paikoissa, jotka on varattu lukutiloiksi eli alueella on pöytiä ja tuoleja, joiden 

ääressä voi lukea sanomalehtiä tai kirjoja sekä tehdä koulu- tai muita töitä joko 

tietokoneella tai muuten vain. Erilaiset luku- ja työskentelytilat liitetään vahvasti 

oikeista kirjastoista vallitseviin mielikuviin, joten ne ovat sen vuoksi vahvasti 

esillä myös kuvakirjojen kuvituksissa. 
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Tutkituista kuvakirjoista perinteinen lainaustiski löytyi vain niistä kuvakirjoista, 

joissa kirjasto on merkittävässä roolissa tarinan kannalta tai joissa koko 

kuvakirjan tarina sijoittuu kirjastoon. Tiski on kirjaston alueista ensimmäinen, 

johon asiakkaat törmäävät kirjastoon saapuessaan. Esimerkiksi kuvakirjoissa 

Ter-Mari ja koralli (2006), Tuomo Tapiiri ja kadonneen kirjan arvoitus (1997) ja 

Winston the Book Wolf (2006) ensimmäinen asia, jonka kirjan henkilöhahmot 

näkevät kirjaston sisätiloista on lainaustiski, joka sijaitsee sisäänkäynnin 

välittömässä läheisyydessä. Myös muissa tutkimuksen kuvakirjoissa, joissa 

lainaustiski esiintyy, se on sijoitettu joko heti sisäänkäynnin viereen tai sen 

välittömään läheisyyteen, jos sisäänkäynnin vierellä ei ole tarpeeksi tilaa. 

Lainaustiski on kirjaston näkyvimpiä elementtejä ja kuten kirjastoja, myös niitä 

esiintyy kuvakirjoissa monen näköisinä ja kokoisina kuvituksesta riippuen. 

Koska lainaustiskit ovat myös oikeiden kirjastojen vahvoja symboleita ja ne 

myös liitetään vahvasti kirjastoihin, niiden esiintyminen kuvakirjoissa ei ole 

mikään yllätys. 

 

Korkeita kirjahyllyjä käytetään kuvakirjoissa usein erottamaan lasten ja aikuisten 

osastot toisistaan erityisesti silloin, kun erottelua ei ole tehty tekstissä tai silloin, 

kun kuvituksesta ei löydy kylttiä tai vastaavaa tekstiä kertomassa asiasta. Tätä 

tehokeinoa käytetään useissa tutkimuksessa mukana olevissa kuvakirjoissa. 

Kuvakirjassa SE on totta vieköön minun kirjani (2010) Samu ja Salla kulkevat 

aikuisten osaston kautta lasten puolelle ja eron näiden kahden välillä huomaa 

nopeasti: aikuisten puolella on korkeita, täysiä kirjahyllyjä eikä minkäänlaisia 

pöytiä tai lukualueita ole kuvattu lainkaan. Lapsille suunnatulla alueella seinät 

on sen sijaan koristeltu julisteilla, hyllyt ovat matalia, jotta lapset saavat kirjat 

helposti käsiinsä ja lisäksi lattialle on asetettu säkkituoleja, joissa kirjoja voi 

lukea rauhassa. Myös erikoisen näköisillä hyllyillä voidaan erottaa lasten kirjat 

aikuisten kirjoista, jos lapsille ei ole varattu omaa nurkkaansa. Esimerkiksi 

kuvakirjassa Book! Book! Book! (2002) lasten kirjoja sisältävät laatikot on 

järjestetty junan muotoon ja samaa keinoa on käytetty myös kuvakirjassa Carlo 

and the Really Nice Librarian (2004), jossa se on yksi representaatio monista 

erilaisista hyllyistä. Kuvakirjassa Homer the Library Cat (2012) lasten osasto on 
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puolestaan erotettu aikuisten osastosta käyttämällä hyväksi sen hyllyjä 

tilanjakajana eli kirjahyllyt rajaavat alueen, jossa lasten kirjat sijaitsevat ja jossa 

lapset voivat viettää aikaa. Kuvakirjoissa lapsille suunnatut osastot ovat usein 

värikkäämpiä ja kotoisampia kuin aikuisille suunnatut osastot, sillä niissä on 

panostettu mukavuuteen esimerkiksi juuri matalien tai erikoisen näköisten 

hyllyjen, seinillä olevien julisteiden, lapsille suunniteltujen kalusteiden sekä 

pieniin yksityiskohtiin panostamisen avulla. Tämä johtuu osittain siitä, että 

kirjaston halutaan näyttäytyvän lapsille mukavana paikkana, jotta he käyttäisivät 

sitä myös oikeassa elämässä. Kuvitukset myös representoivat jonkin verran 

oikeissa kirjastoissa olevia lastenosastoja, jotka ovat usein värikkäitä ja jossa 

lapset saavat toteuttaa itseään. 

 

Useissa tutkimuksen kuvakirjoista on erotettu oma alueensa tai jopa huoneensa 

erilaisten tapahtumien, kuten satutuntien, pitämiseen. Kuvakirjassa Kirjaston 

Leijona (2007) satutuntia pidetään puoliympyrän muotoisen porrastasanteen 

keskellä, jolloin satua voi kuunnella portailla istuen. Lattialle on aseteltu 

säkkituoli ja satutunnin pitäjää varten sen tilalle tuodaan tuoli. Kuvakirjassa 

Winston the Book Wolf (2006) satutuntia varten varattu alue sijaitsee 

kirjahyllyjen takana ja se koostuu suuresta, keltaisesta matosta, joka toimii 

lasten istumapaikkana sekä isosta, vanhanaikaisesta nojatuolista, jossa 

satutunnin pitäjä istuu. Kuvakirjoissa Dewey – There’s a Cat in the Library! 

(2010) sekä Utelias Vili kirjastossa (2011) satutunti pidetään erillisessä 

huoneessa, jossa säilytetään myös lasten kirjoja eli ne toimivat samalla myös 

lasten osastoina. 

 

Joissain tutkimuksen kuvakirjoissa kirjaston sisäkuvan kuvitus rajoittui usein 

vain yhteen kirjahyllyyn. Tällainen tilanne on esimerkiksi kuviossa 8, jossa 

esitellään Wolves (2005) kuvakirjan ratkaisu kirjaston sisäkuvan 

representoimiseen. Kuten kuviosta 8 nähdään, kirjaston sisäkuvan voi esittää 

hyvin minimalistisena. Tässä tapauksessa se koostuu taustalla olevasta, 

täydestä kirjahyllystä sekä etualalla olevasta suuresta ”Shh!” -kyltistä. Hiljaisuus 

on indeksinen merkki, sillä se liitetään vahvasti kirjastoista vallitseviin mielikuviin 
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niin oikeassa elämässä kuin myös kirjastoista tehdyissä tutkimuksissa sekä 

asiakkaille suunnatuissa kyselyissä, joissa nousee usein esille kaipuu hiljaisesta 

kirjastosta. Tässä tutkimuksessa mukana olleista kuvakirjoista tämän kaltaisia 

hiljaisuuskylttejä löytyy representoituna kuvituksessa vain kolmesta eri 

teoksesta, mutta niiden lisäksi tekstissä kehotetaan hiljaisuuteen kirjaston 

sisätiloissa noin puolessa tutkimuksen kuvakirjoista. 

 

 

Kuvio 8. Minimalistinen sisäkuva. (Lähde: Wolves 2005.) 

 

Samankaltainen tilanne kuin kuviossa 8 esiintyy myös Hikka hukassa (2004) 

kuvakirjassa, jossa kirjaston sisäkuva koostuu yhdestä suuresta kirjahyllystä 

sekä sen edessä olevasta jakkarasta, jonka avulla hyllyn yläriveille voidaan 

kurkottaa. Kirjahyllyn rivien reunoille on kuitenkin sisällytetty aakkosmerkkejä, 

joiden avulla kirjat on helppo laittaa omille paikoilleen. Nämä ovat sellaisten 

merkkien representaatioita, joita esiintyy myös oikeiden kirjastojen kirjahyllyissä. 

Myös kirjoissa voidaan käyttää samankaltaista tunnistamista helpottavaa tyyliä. 

Kuvakirjoissa Library Mouse (2007) ja Library Mouse: A Friend’s Tale (2010) 

kaikkien kirjojen selkämyksessä on lappu, mihin on merkitty luokka, johon kirja 

kuuluu sekä aakkoset, jonka mukaan kirja hyllytetään oikealle paikalleen. 
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Näiden merkit ovat indeksisiä, sillä ne representoivat oikeissa kirjastoissa 

käytettyjä lappuja ja lisäksi niissä on käytetty symbolisia, sovittuja merkkejä. 

Kyseessä on siis monipuolinen representaatio oikeista kirjaston kirjoista, joissa 

on samanlainen tietoa sisältävä lappu selkämyksessä. Kuvituksen tarkoituksena 

on siis opettaa lapsia tunnistamaan, miltä oikean kirjaston kirjat näyttävät ja 

miten ne luokitellaan hyllyihin. Lisäksi edellä mainituissa Library Mouse -

kuvakirjoissa kirjahyllyjen reunoihin on liitetty kylttejä, joissa lukee esimerkiksi 

”BIOGRAPHY” tai ”FICTION”. Näiden eri merkkiluokkien sekoituksen avulla 

asiakkaat voivat suunnistaa kirjastossa helposti oikean hyllyn luokse. Myös 

kuvakirjassa The book that eats people (2009) kirjahyllyn päädyssä on pieni, 

suorakaiteen muotoinen lappu, jonka tarkoituksena on ohjata asiakkaat oikeaan 

paikkaan. Tällaisia kirjahyllyissä olevia kylttejä esiintyy myös oikeissa 

kirjastoissa eli kuvakirjoissa käytetään hyödyksi niistä sopivaa representaatiota, 

joiden avulla lapsia voidaan opastaa oikeiden kirjastojen käytössä. 

 

Erilaisia muita kylttejä löytyy tutkimuksen kuvakirjoista runsaasti. Näihin 

kuuluvat esimerkiksi ”Lainaus” ja ”Palautus” -kyltit, joiden avulla selviää, mitä 

toimintoja asiakkaat voivat tehdä milläkin tiskillä. Edellä mainitut kyltit esiintyvät 

esimerkiksi kuvakirjassa Minttu kirjastossa (2000), jossa ne roikkuvat tiskin 

yläpuolella. Kylttien avulla voidaan myös ilmaista, missä satutunti pidetään tai 

mikä paikoista on varattu satutädille. Esimerkiksi kuvakirjassa Winston the Book 

Wolf (2006) satutuntialueen yläpuolella roikkuu kyltti, jossa lukee ”Story Time” ja 

satutunnin pitäjän nojatuolin viereen on asetettu kyltti, jossa lukee ”the Story 

Lady”. Näille kylteille ei välttämättä aina löydy vastinetta oikeista kirjastoista, 

mutta niiden tarkoituksena on representoida lapsille, miten erilaiset kyltit 

toimivat sekä mitä kuvassa tapahtuu. Kylttejä käytetään hyödyksi erityisen 

monipuolisesti kuvakirjassa Carlo and the Really Nice Librarian (2004), jonka 

kylttejä esitellään tarkemmin kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Monenlaisia kylttejä. (Lähde: Carlo and the Really Nice Librarian 

2004.) 

 

Kuviossa 9 nähdään joukko erilaisia kylttejä, joilla on monenlaisia tehtäviä. 

Keskimmäiseen kuvaan on kuvattu taulu, johon on kirjoitettu teksti tervetuloa 

kirjastoon. Taulu on ikoninen muoto ja jokainen tunnistaa sellaisen nähdessään, 

mutta tässä taulussa yleensä oleva kuva on korvattu symboleilla eli tekstillä, 

jonka tarkoituksena on saada asiakkaat tuntemaan olonsa tervetulleeksi. 

Oikealla olevassa kuvassa esiintyy runsaasti erilaisia, katosta roikkuvia kylttejä. 

Ylimmäisen kyltin nuolen muoto on ikoninen, sillä nuolien avulla on ohjattu 

ihmisiä oikeaan paikkaan vuosisatojen ajan ja samalla se on myös indeksinen, 

koska sillä on sovittu tehtävä eli asiakkaan opastaminen oikealla osastolle. 

Viereisessä kyltissä hyödynnetään samoja piirteitä kuin edellisessä kyltissä, 

tässä nuoli on tosin piirretty kylttiin eikä kylttiä itseään ole muotoiltu sen 

mukaan. Alimmaisella kyltillä on yksinkertaisesti vain tarkoitus toivottaa 

asiakkaat tervetulleeksi kirjastoon. Vasemmalla kuvassa olevalla kyltillä 

ilmaistaan kirjastonhoitajan työpisteen sijaintia. Sen avulla asiakkaat voivat 

löytää kirjastonhoitajan nopeasti, jos he tarvitsevat apua jossain asiassa. 

 

 

5.2 Kirjaston henkilökunta 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kirjaston henkilökuntaa, joka esiintyy lasten 

kuvakirjoissa. Henkilökunnasta tarkastellaan ulkonäön ja luonteeseen liittyvien 

asioiden lisäksi ammattinimikkeitä, joita heistä käytetään sekä työtehtäviä, joita 
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he tekevät. Englanninkieliset ammattinimikkeet käännetään suomeksi ja 

tarvittaessa englanninkielinen alkuperäistermi asetetaan näkyviin, jos se on 

sekaannusten välttämiseksi tarpeen. 

 

Tutkimuksessa mukana olleissa kuvakirjoissa esiintyy siis yhteensä 34 kirjaston 

henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä 24 kuvakirjassa. Näistä henkilöistä 28 ovat 

varsinaisia henkilökunnan jäseniä ja kuusi erilaisia vapaaehtoisia työntekijöitä. 

Henkilökunnan jäsenistä reilusti yli puolet eli 23 henkilöä ovat naisia ja 10 

henkilöä ovat miehiä. Yhden henkilön sukupuolta ei voi määritellä, koska hän 

esiintyy vain asiakkaalle lähetetyssä kirjeessä tulkitsemattoman nimikirjoituksen 

kautta. Library Mouse -kuvakirjoissa yksi kirjastohenkilökuntaan kuuluva jäsen 

esiintyy molemmissa kirjoissa, joten hänet on laskettu mukaan kokonaislukuun 

vain kerran. Neljässä kuvakirjassa kirjaston henkilökuntaa ei kuvata 

kuvituksessa tai tekstissä millään tavalla, joten nämä on jätetty tutkimuksen 

tämän osion ulkopuolelle. Vaikka kirjasto on alkuaikoina ollut myös miesten 

työpaikka, nykyään enemmistö sen työntekijöistä on naisia miesten määrän 

ollessa pieni. Tämä heijastuu selkeästi myös lasten kuvakirjojen maailmoihin, 

jossa tilanne on samantapainen kuin oikeissa kirjastoissa eli niissä esitellään 

enemmän naisia kuin miehiä kirjastojen työntekijöinä. Tutkituista kuvakirjoista 

löytyy yhteensä 28 kappaletta erilaisia ammattinimikkeitä eli kaikkien kirjaston 

henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden ammattinimikettä ei ole kerrottu, vaan 

kuusi heistä jää ilman niitä. Näistä kuudesta yksi on selkeästi kirjastossa 

työskentelevä apulainen, loput oikeita henkilökunnan jäseniä.  

 

Ammattinimikettä vaille jäävät henkilökunnan jäsenet esiintyvät ovat 

kuvakirjoissa sekä aktiivisessa roolissa että vain taustalla. Kuvakirjassa Ter-

Mari ja koralli (2006) kirjaston tiskin takana työskentelee Mopiksi kutsuttu nuori, 

hieman hipin näköinen mies, jonka vaaleat hiukset sojottavat joka suuntaan. 

Hän käyttää lukulaseja ja pukeutuu sateenkaariraidoitettuun t-paitaan sekä 

sinisiin farkkuihin. Mopilla on kuvakirjassa aktiivinen rooli, sillä hän auttaa Ter-

Maria etsimään tietoa koralleista, mutta hänen ammattinimikettään ei mainita 

missään, vaikka hän on luultavasti kirjastonhoitaja tai -virkailija. Myös kuvakirjan 
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Anteeksi vaan, täti Lainamo (1989) täti Lainamoksi kutsuttu, keski-ikäinen, 

silmälaseja käyttävä, pitkät, oranssit hiukset omaava ja vaihtelevasti värikkäisiin 

asuihin pukeutuva nainen jää vaille ammattinimikettä, vaikka hänen roolinsa 

kuvakirjassa on myös aktiivinen. Hän odottaa kärsivällisesti takaisin kirjaa, 

jonka eräs poika kuvakirjan alussa lainaa ja palauttaa lopulta takaisin täti 

Lainamolle vuoden kuluttua. Hän näyttää työskentelevän kirjastossa yksin 

kissan kanssa, joten hän on joko kirjastonhoitaja tai- johtaja. Aktiivinen rooli on 

myös kuvakirjan Homer the Library Cat (2012) hiljaiseksi (quiet lady) kutsutulla, 

keski-ikäisellä naisella, jonka pitkät, ruskeat hiukset ovat ponihännällä ja joka 

pukeutuu kukalliseen mekkoon. Hän toimii luultavasti kirjaston satutätinä, sillä 

hän on lukemassa lapsille Jörö-Jukkaa Homerin kävellessä sisään kirjastoon. 

Kuvakirjoissa representoidaan siis myös aitoja lasten kirjoja. 

 

Taustalla olevat, ammattinimekettä vaille jäävät hahmot esiintyvät yleensä vain 

yhdessä tai kahdessa kuvituksessa. Tämä on totta esimerkiksi When the 

Library Lights Go Out (2006) kuvakirjan kirjastoa sulkevan, lyhythiuksisen, 

konservatiivisesti pukeutuvan ja keski-ikäiseltä näyttävän naisen kohdalla, joka 

esitellään kuviossa 10. Hän on selkeästi kirjaston henkilökunnan jäsen, koska 

kirjasto on mennyt kiinni eikä siellä ole enää muita kuin iltavuoron työntekijä, 

joka sammuttaa kirjaston valot lähtiessään kotiin. Kotiin lähtöön viittaa naisen 

olkapäältä roikkuva, ruskea laukku sekä se, että hän on sammuttamassa 

viimeistä päällä olevaa lukulamppua. 
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Kuvio 10. Anonyymi kirjastotyöntekijä sulkee kirjaston. (Lähde: When the 

Library Lights Go Out 2006.)   

 

Taustalle jää myös Maisa käy kirjastossa (2005) kuvakirjan riikinkukko, joka 

seisoo tiskin takana Maisan ja kumppaneiden lainatessa kirjoja häneltä. 

Riikinkukko on kuitenkin selkeästi kirjaston henkilökuntaa, koska hän seisoo 

tiskin takana ja hoitaa lainaamisen. Calvin Can’t Fly – The Story of a Bookworm 

Birdie (2010) kuvakirjan nuoren näköinen ja silmälaseja käyttävä 

harmaahaikara, joka seisoo puunrunkoon rakennetun kirjaston tiskin takana ja 

neuvoo asiakkaita, esiintyy puolestaan kahdessa kuvituskuvassa taustalla, kun 

Calvin on joko matkalla kirjastoon tai kirjastossa lukemassa. Eläinhahmojen 

sukupuolta on usein vaikeaa tunnistaa, jos heitä ei erikseen nimetä tekstissä, 

mutta riikinkukko ja harmaahaikara näyttävät molemmat enemmän miehiltä 

olemuksensa vuoksi, joten ne myös määritellään miehiksi. 

 

Ammattinimekettä vaille jääneiden kirjastotyöntekijöiden sukupuoli jakaantui 

tasaisesti molempiin sukupuoliin. Viidestä vapaaehtoisesta kirjastotyöntekijästä 

sen sijaan niukka enemmistö eli kolme työntekijää on miehiä ja kaksi naisia. 

Toinen naisista on nuori ja hänen työnimekkeensä on apulaisharjoittelija, sillä 

hän vastaa kirjaston toiminnasta kirjastonjohtajan loman ajan. Toinen naisista 
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on perinteinen satutäti, joka vetää lasten satutunteja. Naiset liitetään satutädin 

rooliin hyvin vahvasti, sillä kuvakirjassa Winston the Bookwolf (????) 

miespuolinen Winston susi on saanut porttikiellon kirjastoon aiempien 

tekojensa, mutta hän palaa sinne takaisin naamioituneena vanhaksi naiseksi, 

joka haluaa pitää satutunteja lapsille ja saa luvan jäädä tehtävään. Samassa 

kuvakirjassa esiintyy myös vanhempi mies, jonka työnimeke on ”library helper” 

eli kirjastonapulainen vaikka hän käytännössä hoitaa vartijan töitä. Viimeinen 

kirjastoapulainen on nuori poika kuvakirjassa Utelias Vili kirjastossa (2011), joka 

vastaa kirjojen hyllyttämisestä. 

 

Kuvakirjoissa esitellään myös neljä kirjastonjohtajaa, joista kaksi on naisia ja 

yksi on mies. Lisäksi kuvakirjassa Wolves (2005) esiintyy kirjastonjohtaja, joka 

kutsuu itseään nimellä L. Brerian. Tämän kirjastonjohtajan henkilöllisyys jää 

anonyymiksi, koska hänen nimensä esiintyy vain kuvion x kirjeessä, mistä 

tulkintaa ei voida tehdä. Kuvion 4 oikeassa reunassa nähdään kuvakirjan Sirkus 

saapuu kirjastoon (2011), kirjastonjohtaja.  Hän on keski-ikäisen näköinen mies, 

joka pukeutuu ruskeaan puvuntakkiin ja punaiseen solmioon, raidallisiin 

housuihin sekä ruskeaan silinterihattuun. Lisäksi hänellä on silmälasit ja mustat, 

puolipitkät ja hieman rasvaisen näköiset hiukset. Hän on pukeutunut siis 

asemansa mukaan arvokkaasti eli vaatetuksen avulla voidaan viestiä 

arvoasemasta. Library Mouse -kuvakirjoissa esiintyvä kirjastonjohtaja rouva 

Forrester sen sijaan pukeutuu arkisemmin, koska hän viettää paljon aikaa 

asiakkaiden kanssa. Rouva Forrester on keski-ikäinen nainen, jolla on vaaleat, 

puolipitkät hiukset sekä lukulaseina toimivat silmälasit. Hän on ystävällinen 

asiakkailleen ja neuvoo heitä mielellään. Kuvakirjassa Kirjaston Leijona (2007) 

sekä kuviossa 11 esiintyy kirjastonjohtaja neiti Nukarinen, joka nimestään 

huolimatta on iältään jo yli viidenkymmenen vuoden. Hänellä on silmälasit ja 

harmaat hiukset, jotka ovat tiukalla nutturalla. Neiti Nukarinen pitää ankarasti 

kiinni kirjaston säännöistä, joista joustaa vasta kuvakirjan loppupuolella. Hän 

siis edustaa sitä mielikuvaa, joka on esitelty aiemmin niin elokuvissa kuin 

muissa materiaaleissa. 
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Kuvio 11. Kirjastonjohtaja Neiti Nukarinen ja kirjastonhoitaja Herra Herhilä. 

(Lähde: Kirjaston Leijona 2007). 

 

Selkeä enemmistö kirjastonhoitajista, jotka esiintyvät tutkimukseen valituissa 

kuvakirjoissa, on naisia. Kirjastonhoitajista vain kolme on miehiä, joista kaksi 

esiintyy kuvituksissa vain pikaisesti. Ainoa nimetty mieskirjastonhoitaja on Herra 

Herhilä, joka esiintyy kuviossa 11 ja kuvakirjassa Kirjaston Leijona (2007). 

Herra Herhilällä on siiliksi ajettu, ruskea tukka sekä silmälasit ja hän on keski-

ikäinen. Päällään hänellä on usein puvuntakki, rusetti sekä suorat housut ja 

käytännölliset kengät. Luonteeltaan hän on säännöistä kiinnipitävä sekä hieman 

epäystävällinen, ennen kuin häneen tutustuu paremmin. Kaksi muuta 

kirjastonhoitajina kuvattua miestä ovat molemmat keski-ikäisiä. Kuvakirjassa 

Book that eats people (2009) esiintyvä mieskirjastonhoitaja on hieman lihava, 

hänellä on ruskea, siisti parta ja ruskeat hiukset, jotka tosin ovat antaneet 

päälaella tietä pälvikaljulle. Myös hän pukeutuu puvuntakkiin, lisäksi hänen 

kaulassaan on pilkullinen solmio, kädessään salkku ja jalassaan suorat, mustat 

housut. Nimettömäksi jäävä, mustat, lyhyet hiukset omaava mieskirjastonhoitaja 

kuvakirjassa Library Mouse (2007) pukeutuu myös suoriin housuihin ja käyttää 

solmiota, mutta hänellä ei ole päällään puvuntakkia vaan kauluspaita, jonka 
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hihat on rullattu ylös. Myös hän on keski-ikäinen ja käyttää silmälaseja. 

Kirjastoissa työskentelevät miespuoliset henkilöt pukeutuvat siis melko 

yhtenevästi, jos heidän virkanimikkeensä on kirjastonhoitaja tai -johtaja. 

Yhteneväisyys pitää sisällään hyvin asiallisen pukeutumistyylin, joka henkii 

ammattilaisuutta sekä osaamista. 

 

Naiskirjastonhoitajien pukeutumistyyliin kuuluu kuvakirjoissa yleensä vähintään 

polviin asti ulottuva mekko tai hame ja siihen yhdistetty siisti pusero ja vain 

harvat naiskirjastonhoitajat käyttävät housujen ja siistin paidan yhdistelmää. 

Tämän on ehkä tarkoitus korostaa naisellisuutta eli saada hahmo 

samaistumaan muihin samankaltaisiin henkilöihin. Naiskirjastonhoitajien 

ikäluokat vaihtelevat enemmän kuin mieskirjastonhoitajien, joista kaikki olivat 

keski-ikäisiä. Selkeästi keski-ikäistä nuorempia, noin 20–35 vuotiaita 

kirjastonhoitajia esiintyy esimerkiksi kuvakirjoissa Minttu kirjastossa (2000), 

Delilah Darling is in the Library (2006), Wild About Books (2007) sekä Dewey – 

There’s a Cat in the Library! (2010).  Kuvakirjassa Minttu kirjastossa (2000) 

kirjastonhoitajalla on lyhyet, vaaleat hiukset, vihreät silmät ja ystävällinen ilme. 

Hän on pukeutunut vihreään jakkutakkiin ja violettiin paitaan, kaulassa hänellä 

on koru. Hän myös tekee Mintulle kirjastokortin ja toivottaa tämän tervetulleeksi 

seuraavana päivänä esitettävään nukketeatterinäytökseen. Hänet esitellään 

kuviossa 12. 

 

 

Kuvio 12. Minttu ja kirjastonhoitaja. (Lähde: Minttu kirjastossa 2000.) 
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Nuorien kirjastonhoitajien lisäksi naiskirjastonhoitajista osa on myös selkeästi 

keski-ikäistä vanhempia eli noin 55+ vuotiaita. He esiintyvät kuvakirjoissa 

Tuomo Tapiiri ja kadonneen kirjan arvoitus (1997), Winston the Book Wolf 

(2006) sekä Little Bo Peep’s Troublesome Sheep (2009). Kuvakirjassa Winton 

the Book Wolf (2006) kirjastonhoitaja on lyhyt ja hieman pyöreä, vanha nainen, 

jonka silmät, korvat ja suu ovat hyvin pienet pään kokoon verrattuna. Hän 

pukeutuu pitkähihaiseen pitsipaitaan, jonka päälle on vedetty harmaa, pitkä 

mekko. Kaulassaan hänellä on solki, jossa on kirjan kuva. Hänestä käytetään 

nimitystä ”fierce librarian”, koska hänen ilmeensä on vihainen ja tuima. Sen 

sijaan kuvakirjassa Tuomo Tapiiri ja kadonneen kirjan arvoitus (1997), 

kirjastonhoitaja on vanha, mutta ystävällinen rouva Kerttu Kirjanen, joka 

pukeutuu kukalliseen, pitkään mekkoon, jossa on syvä kaula-aukko. Hän 

käyttää lukulaseja tarvittaessa. Kerttu on kuvattu eläinhahmoksi, mikä on 

kuvakirjoissa yleistä ja hänet esitellään kuviossa 13. Eläinhahmoiksi kuvatuista 

kirjastonhoitajista kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa. 

 

 

Kuvio 13. Rouva Kerttu Kirjanen suree kadonnutta kirjaa. (Lähde: Tuomo Tapiiri 

ja kadonneen kirjan arvoitus 1997.) 

 



65 
 

Yhteensä neljä naiskirjastonhoitajaa on kuvattu eläinhahmoiksi kuvakirjojen 

kuvituksissa. Yksi heistä on kuviossa 13 esitetty Kerttu Kirjanen, josta kerrottiin 

enemmän aikaisemmassa kappaleessa. Häntä ja Mother Goosea (Little Bo 

Peep’s Troublesome Sheep 2010) lukuun ottamatta kaksi jäljelle jäävää, 

eläimiksi kuvattua, kirjastonhoitajaa on keski-ikäisiä. Molemmat ovat rouvia. 

Rouva Del Rubio on Piedmont Public Library kirjaston uusi kirjastonhoitaja ja 

hänet on kuvattu haikaraksi (Beverly Billingsly Borrows a Book 2002). Hän on 

nuorekas ja pukeutuu sekä jakkupukuun että mekkoon. Hänellä on muodikkaat 

silmälasit ja hän on luonteeltaan ystävällinen ja avulias. Kuvakirjassa Carlo and 

the Really Nice Librarian (2004) kirjastonhoitajana toimii rouva Chinca, joka on 

krokotiili. Myös hän näyttää nuorekkaalta, mutta toisin kuin Rouva Del Rubio tai 

muut eläinhahmoiset kirjastonhoitajat, hän kävelee neljällä jalalla eikä pidä 

päällään vaatteita. Hänet siis erottaa naiseksi vain pitkistä silmäripsistä ja 

tekstissä kerrotusta nimestä. Eläimeksi piirretyt kirjastonhoitajat ovat yleisiä 

sellaisissa kuvakirjoissa, joissa kaikki muutkin hahmot on piirretty eläimiksi. 

Näin he sopeutuvat kuvakirjan maailmaan ja tarinaan paremmin. 

 

Keski-ikäisiä naiskirjastonhoitajia esiintyy kuvakirjoissa kohtuullisen paljon. Yhtä 

lukuun ottamatta kaikki pukeutuvat hameisiin tai mekkoihin. Suurin osa heistä 

esiintyy taustakuvissa eli heistä ei kerrota enempää kuin on tarinan kannalta 

tarpeen. Tämän vuoksi heidän luonteensa jää piiloon, vaikka ulkonäkö onkin 

esillä. Merkittävimmissä rooleissa keski-ikäiset kirjastonhoitaja naiset ovat vain 

kuvakirjoissa Ilona ja Muffa kirjastossa (1998), Hikka hukassa (2004) ja Utelias 

Vili kirjastossa (2011). Kuvakirjassa Ilona ja Muffa kirjastossa (1998) 

kirjastonhoitaja on keski-ikäinen nainen, jonka silmät ja punaisella huulipunalla 

maalatut huulet ovat suuria verrattuna pään kokoon. Hänellä on lisäksi 

jousikiharoilla oleva, tumma tukka ja päällä punainen, polvimittainen mekko ja 

punaiset korkokengät. Hän auttaa Muffaa etsimään kirjastoon kadonnutta Ilonaa 

ja tarjoutuu myös soittamaan poliisin paikalle, jos tyttöä ei löydy, jonka vuoksi 

hän on aktiivinen hahmo. Kuvakirjassa Hikka hukassa (2004) kirjastonhoitajana 

toimii keski-ikäinen, pitkät, mustat hiukset ja riippurinnat omaava 

silmälasipäinen nainen, joka supattaa koko puheenvuoronsa ajan. Hän yrittää 
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auttaa karhua löytämään apua hikkaansa huonoin tuloksin ja kauhistuu, kun 

luulee karhun syöneen kirjaston kirjan. Hän edustaa elokuvissa yleistä vanha 

piika kirjastonhoitajan tyyppiä, joka pitää hiljaisuudesta ja jonka ulkonäkö ei ole 

kovin houkutteleva. Kuvakirjassa Utelias Vili kirjastossa (2011) kirjastonhoitaja 

nostaa sormensa suun eteen hiljaisuuden merkiksi, kun Vili aiheuttaa melua 

kirjastossa. Sormi suun edessä on symbolinen merkki, sillä sen on sovittu 

tarkoittavan hiljaisuutta aina, kun sitä ei voida sanallisesti ilmoittaa. Usein siihen 

liittyy myös indeksinen merkki ”Hysss”, joka liittyy eleen kanssa tehtävään 

ääneen. 

 

Kirjaston henkilökuntaa voidaan siis esittää monilla erilaisilla tavoilla monissa 

erilaisissa työtehtävissä. Yleisin ammattinimeke kuvakirjojen kirjastossa on 

kirjastonhoitaja ja koska suurin osa oikeissa kirjastoissa työskentelevistä 

henkilöistä on ammatiltaan kirjastonhoitajia, ovat kuvakirjat kuvanneet 

työtilannetta tarkasti. Kuvakirjoissa esiteltiin myös erilaisia apulaisia sekä 

kirjastonjohtajia, jotta lukijat saavat monipuolisen kuvan erilaisista työtehtävistä, 

joita kirjastoissa tehdään. Hahmojen ulkonäköön ammattinimeke ei oikeastaan 

vaikuttanut suuresti, ainoastaan vapaaehtoiset työntekijät pukeutuivat hieman 

arkisemmin kuin ammattinimekkeen omaavat työntekijät. 

 

5.3 Kirjastojen työtehtävät sekä niiden tarjoamat palvelut 

 

Tämän luvun alaluvuissa esitellään niitä työtehtäviä, joita kuvakirjoissa tehdään 

kirjastossa. Lisäksi kerrotaan kirjaston asiakkaille tarjoamista palveluista, jotka 

eivät tule esille työtehtävistä kertovassa osiossa, kuten erilaisista tapahtumista. 

Luvun tarkoituksena on antaa kokonaiskuva siitä, miten kirjastotyöstä kerrotaan 

lasten kuvakirjoissa. 
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5.3.1 Työtehtävät kirjastossa 

 

Kirjastoissa tehdään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä ja vaikka vain osa niistä 

on asiakkaille näkyvää työtä, kaikella on suuri merkitys kirjaston arjen 

pyörimiseen. Kuvakirjojen kirjastossa nämä samat työtehtävät esiintyvät 

representoituina lukijalleen niin, että hän saa kuvia tutkimalla tai kirjaa lukemalla 

käsityksen siitä, mitä oikeissa kirjastoissa tapahtuu päivittäin. 

 

Yleisimmät kirjaston työtehtävät ja samalla palvelut, jotka esiintyvät kuvakirjojen 

sivuilla ovat kirjojen lainaaminen sekä palauttaminen. Nämä ovat kirjaston 

perusaktiiviteetteja, sillä sen aineisto on tarkoitettu siihen, että asiakas saa 

lainata niitä mielensä mukaan, kunhan hän palauttaa lainaamansa aineiston 

ajoissa kirjastoon. Ilman näitä tehtäviä kirjasto ei olisi kirjasto, vaan kokoelma 

aineistoa, jonka käyttötarkoitus on hyllyjen täyttäminen. Lainaamista tapahtuu 

kuvakirjoissa palauttamista useammin, koska kuvakirjojen hahmot tulevat 

kirjastoon yleensä etsimään itselleen lukemista eikä aineiston palauttaminen 

sovi aina tarinan juoneen. Kaikissa kuvakirjoissa lainaamista ei esitetä suoraan, 

vaan se voi käydä ilmi esimerkiksi tekstin kautta, jossa asiakas etsii tietynlaista 

kirjaa kotiin vietäväksi. Tällöin voidaan olettaa, että hän myös lainaa jotain. 

Lainaaminen tapahtuu kuvakirjoissa yllättävän usein vanhalla, oikeista 

kirjastoista kadonneella tavalla: leimaamalla. Kuvakirjan julkaisuvuosi ei vaikuta 

leimaamisen yleisyyteen millään tavalla, sillä sitä esiintyy yhtälailla niin 1980- ja 

1990-luvuilla ilmestyneissä kirjoissa, jolloin tietokoneet eivät olleet niin yleisessä 

käytössä kuin 2000- ja 2010-luvuilla. Uudemmissa kirjoissa leimaamisen 

käyttämisen syynä voi olla kuvakirjan tekijän tai kuvittajan vanhentunut 

mielikuva nykyaikaisista kirjastoista, erityisesti silloin, kun tietokone on sijoitettu 

tiskille, mutta sitä ei käytetä lainaustarkoituksiin. Näin on esimerkiksi 

kuvakirjassa Kirjaston Leijona (2007). Tietokone on kuitenkin hiljalleen 

ilmestynyt kirjastoihin osaksi lainaus- ja palauttamistapahtumia, näistä 

esimerkkinä voidaan mainita kuvakirjat Carlo and the Really Nice Librarian 
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(2004) ja Minttu kirjastossa (2000), jossa tietokonetta käytetään hyödyksi sekä 

kirjojen lainaamisessa että palauttamisessa. 

 

Kirjojen palauttamiseen liittyy myös työtehtävä, jota tehdään esimerkiksi 

kuvakirjoissa Beverly Billingsly Borrows a Book (2002) ja Wolves (2005) eli 

myöhästyneiden lainojen sakkojen periminen. Jos asiakkaan kirja on myöhässä 

kuvakirjassa, hänelle kertyy sakkoja, jotka täytyy maksaa pois, kuten 

oikeissakin kirjastoissa. Kuvakirjassa Wolves (2005) asiakkaalle on lähetetty 

kirje, jossa kerrotaan hänen kirjansa olevan myöhässä ja sakkojen olevan 10,93 

punnan suuruiset. Kirjeessä muistutetaan myös, että sakkosumma kasvaa 

jokaiselta lisäpäivältä suuremmaksi. Kirje esitellään tarkemmin kuviossa 14.  

 

 

Kuvio 14. Myöhästymiskirje. (Lähde: Wolves 2005, takasisäkansi.) 

 

Myöhästymiskirjeitä asiakkaille lähetetään myös Kirjaston Leijona (2007) 

kuvakirjassa osana päivittäistä työrutiinia. Sen sijaan Beverly Billingsly Borrows 
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a Book (2002) kuvakirjassa Beverly ei ehdi saada myöhästymiskirjettä kotiin, 

vaan hän palauttaa kirjan myöhässä kirjastoon ja maksaa sakkonsa siellä ilman 

muistuttamista. Kirjojen palauttaminen ei siis aina ole mutkaton prosessi. 

Kuvakirjassa Little Bo Peep’s Troublesome Sheep (2009) kirjojen 

merkitseminen palautetuksi tapahtuu puolestaan paljon huomaamattomammin. 

Bo Peepin saapuessa kirjastoon, kirjastonhoitajan pöydällä on suuri pino kirjoja, 

joita hän hiljakseen leimaa ja siirtää syrjään. Kun Bo Peep on löytänyt 

etsimänsä kirjan ja menee lainaamaan sitä, pöydällä ollut kirjapino on kutistunut 

vain muutaman kirjan kokoiseksi. Kirjastonhoitaja siis palauttaa kirjat samalla, 

kun Bo Peep etsii tarvitsemaansa teosta kirjastosta. Palauttamista ei esitellä 

lukijalle sen kummemmin missään kuvakirjassa, joten se on 

huomaamattomampaa toimintaa kuin lainaaminen. 

 

Aineiston lainaamisen, palauttamisen ja myöhästymiskirjeiden lähettämisen 

lisäksi kirjaston henkilökunnan työtehtäviin kuuluu myös aineiston järjestyksen 

ylläpitäminen eli sen hyllyttäminen. Kuvakirjoissa hyllyttämisen hoitavat 

useammin kirjastonhoitajat itse, vain kuvakirjassa Utelias Vili kirjastossa (2011) 

sen hoitaa vapaaehtoistyöntekijä. Tämä siis poikkeaa jonkin verran oikeiden 

kirjastojen käytännöstä, jossa hyllyttäminen kuuluu yleensä joko 

kirjastovirkailijoiden tai -harjoittelijoiden tehtäviin kirjastonhoitajien tehdessä 

hankintoja tai muuta vastaavaa työtä. Hyllyttäminen tapahtuu perinteiseen 

tyyliin käsin, apuvälineenä saattaa joissain kuvakirjoissa olla hyllytyskärry, johon 

kirjat on lastattu väliaikaisesti hyllyttämistä odottamaan. Se on myös työ, jonka 

tekemisen voi keskeyttää helposti, jos asiakas tarvitsee apua jossain asiassa. 

Näin käy esimerkiksi kuvakirjassa Delilah Darling is in the Library (2006), jossa 

Delilah keskeyttää kirjastonhoitaja Annen hyllyttämisen kysyäkseen tältä jotain. 

 

Myös kirjaston avaaminen ja sulkeminen kuuluvat kirjaston henkilökunnan 

työtehtäviin, vaikka niitä on kuvattu vain kahdessa kuvakirjassa: When the 

Library Lights Go Out (2006) sekä Sirkus saapuu kirjastoon (2011). Kuvakirja 

When the Library Lights Go Out (2006) alkaa kirjaston sulkemisella, joka 

tarkoittaa valojen sammuttamisen lisäksi sitä, että kirjasto on tyhjennetty 
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asiakkaista ja kaikki koneet on sammutettu yötä varten. Kuviossa 10 on kuvattu 

valojen sammuttaminen kyseisessä kirjastossa. Kuvakirjassa Sirkus saapuu 

kirjastoon (2011) on kuvattu sekä kirjaston avaaminen että sulkeminen. 

Avaamisen aikana oveen laitetaan siitä kertova lappu ja ovi avataan niin, että se 

ei sulkeudu kesken päivän. Kuviossa 4 esitellään, kuinka apulaisharjoittelija 

avaa kirjaston. Sulkemisaikana kirjasto tyhjennetään, ovi suljetaan ja siinä 

roikkuva lappu vaihdetaan kertomaan kirjaston sulkeutumisesta. Lisäksi 

kirjaston valot ja laitteet sammutetaan. 

 

Erilaisten asiakaspalvelutehtävien kuvaaminen on myös yleistä lasten 

kuvakirjoissa. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen ja 

heidän neuvomisensa, kirjaston säännöistä muistuttaminen sekä kirjastokorttien 

tekeminen. Kirjastokortteja tehdään erityisesti uusille kirjastossa kävijöille, jotka 

ovat kuvakirjoissa usein kohderyhmänsä mukaisesti lapsia. Ensimmäisiä 

kirjastokortteja tehdään muun muassa Mintulle kuvakirjassa Minttu kirjastossa 

(2000), Carlolle kuvakirjassa Carlo and the Really Nice Librarian (2004) sekä 

Beverlylle kuvakirjassa Beverly Billingsly Borrows a Book (2002). Korttia 

tehdessä aikuinen on kaikissa tapauksissa mukana tilanteessa hyväksymässä 

lapsensa kirjastokortin saannin eli kuvakirjoissa tarvitaan myös huoltajan 

suostumus kortin saamiseen samalla tavalla kuin oikeissa kirjastoissa. Samalla 

lapsille kerrotaan myös kirjaston säännöt, joita tulee noudattaa. Säännöistä 

muistuttaminen on myös yleistä kuvakirjojen kirjastoissa. Esimerkiksi 

kuvakirjassa Delilah Darling is in the Library (2006) Delilahille kerrotaan, ettei 

kirjastossa saa esimerkiksi syödä omia eväitä, huutaa, juosta ympäriinsä tai 

kiipeillä kirjahyllyjen reunoilla. Kun Delilah kertoo, että hänen 

mielikuvituskirjastossaan tehdään näitä kaikkia asioita, kirjastonhoitaja Anne 

sanoo, että tässä kirjastossa säännöt ovat erilaiset. Hiljaisuudesta 

muistuttaminen on sääntö, josta huomautetaan asiakkaita eniten, niin toisten 

asiakkaiden kuin henkilökunnankin taholta. Hiljaisuus on siis vahvasti 

kirjastoihin liitetty merkki, jonka säilyttämisestä ovat kiinnostuneet sekä osa 

asiakkaista että osa henkilökunnasta. 
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5.3.2 Kirjaston tarjoamat palvelut ja tapahtumat asiakkaille 

 

Kuvakirjoissa esitellään monia erilaisia tapahtumia ja palveluita, joista asiakkaat 

saavat lisää sisältöä kirjastokäyntiinsä. Suurin osa näistä tapahtumista ja 

palveluista on suoria representaatioita oikeiden kirjastojen tapahtumista, kuten 

satutunnit sekä tietokoneiden käyttömahdollisuus kirjaston tiloissa. 

 

Satutunnit ovat kirjaston yleisin yleisötapahtuma, sillä kuvakirjat on suunnattu 

juuri sen ikäisille lapsille, jotka ovat satutuntien pääyleisöä myös oikeissa 

kirjastoissa. Kuvakirjojen tarkoituksena on siis opettaa lapsille, että kirjaston 

satuhetki on kaikille avoin tapahtuma, joka on myös erityisesti heille suunnattu. 

Kuvakirjoissa satutunteja pidetään vaihdellen. Kuvakirjassa Winston the Book 

Wolf (2006) satutunti pidetään kerran viikossa, Minttu kirjastossa (2000) sekä 

Utelias Vili kirjastossa (2011) kuvakirjoissa satutunti on puolestaan juuri 

kuvakirjan juonta varten luotu tapahtuma, jonka toistuvuudesta ei ole mainintaa 

satutunnista kertovassa kyltissä tai kuvakirjan tekstiosiossa. Joissain 

kuvakirjoissa satutunti on jo meneillään, kun päähenkilö saapuu kirjastoon, 

joten sen toistuvuudesta tai kestosta ei sen vuoksi ole mainintaa missään 

kuvakirjan osiossa. Tällaisia keskeneräisiä satutunteja esiintyy esimerkiksi 

Dewey – There’s a Cat in the Library! (2010) sekä Homer the Library Cat (2012) 

kuvakirjoissa. Satutuntien suosio on kuvakirjoissa suuri, sillä niitä on 

kuuntelemassa runsas joukko lapsia kaikissa tutkimuksen kuvakirjoissa, joissa 

niitä esiintyy. Tämä korreloi myös oikeiden kirjastojen satutuntien kanssa, sillä 

ne ovat myös hyvin suosittuja asiakkaiden keskuudessa. 

 

Erilaisia muita tapahtumia järjestetään kuvakirjojen kirjastossa aika ajoin. 

Tällainen on esimerkiksi kuvakirjassa Library Mouse (2007) esiintyvä ”Meet the 

Author Day” eli mahdollisuus tavata kirjailija kirjastossa tiettynä päivänä. 

Tapahtuman kutsu on esillä kirjaston ilmoitustaululla, jotta kaikki kiinnostuneet 

voivat nähdä sen. Kuviossa 15 esitellään tarkemmin tapahtuman kutsukirje. 

Erilaisia kirjailijavierailuja järjestetään myös oikeissa kirjastoissa, joten 
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kuvakirjat ovat mukana ajan hermolla kutsuessaan kirjailijoita vierailulle 

kirjastoon.  

 

 

Kuvio 15. ”Meet the Author Day” -kutsukirje. (Lähde: Library Mouse 2007.) 

 

Library Mouse (2007) kuvakirjan jatko-osassa Library Mouse: A Friend’s Tale 

(2010) esitellään samassa kirjastossa kerran viikossa kokoontuva ”Writers and 

Illustrators Club”, jossa lapset kokoontuvat kirjastonjohtajan ohjaamana 

kirjoittamaan ja kuvittamaan omia tarinoitaan pareittain. Kerho sopii kirjaston 

palveluihin, sillä se kannustaa heitä luovuuteen ja omien tarinoiden tekemiseen 

sekä samalla tietysti kirjojen lukemiseen. Kuvakirjassa Minttu kirjastossa (2000) 

kirjastossa järjestetään erikoistapahtumana nukketeatteriesitys, joka ei kuulu 

satutunnin piiriin. Kirjaston tilat sopivat siis monenlaisten tapahtumien 

järjestämiseen myös kuvakirjojen maailmassa. 
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Kirjasto tarjoaa tapahtumien ohella myös erilaisia palveluita asiakkailleen. 

Suurin osa näistä palveluista on samoja kuin oikeissa kirjastoissa eli kuvakirjat 

ovat myös niiden osalta siirtyneet nykyaikaan. Yleisimmät kirjaston tarjoamat 

palvelut tutkimuksen kuvakirjoissa ovat lehtisali, mahdollisuus hyödyntää 

kirjaston tiloja opiskelussa ja tietokoneiden sekä muiden laitteiden 

käyttömahdollisuus. Joissain kuvakirjoissa tarjotaan lisäksi ylimääräisenä 

palveluna esimerkiksi mahdollisuus musiikin kuuntelemiseen kirjaston tiloissa. 

Lisäksi kuvakirjassa Sirkus saapuu kirjastoon (2011) myydään kokoelmasta 

poistettuja kirjoja asiakkaalle, mikä on hyvin yleistä myös oikeissa 

suomalaisissa kirjastoissa. Kirjastoon tullaan usein myös vain oleskelemaan eli 

kiertelemään hyllyjen välejä ja tutkimaan uutuuksia ilman aikomusta lainata 

aineistoa.  

 

Kuvakirjoissa esitellään siis monipuolisesti erilaisia kirjastossa järjestettäviä 

tapahtumia sekä kirjaston tarjoamia palveluja. Representoiduista tapahtumista 

suosituimpia ovat erilaiset satutunnit tai -hetket, jotka ovat suosittuja myös 

oikeissa kirjastoissa. Lisäksi kuvakirjojen kirjastoissa järjestetään myös jonkin 

verran erikoisempia tapahtumia, joille kaikille löytyy vastine myös oikeiden 

kirjojen tapahtumista. Palveluista eniten esille nousee mahdollisuus kirjaston 

tiloissa työskentelemiseen, lehtien lukemiseen sekä tietokoneen käyttöön. Myös 

muita palveluita esitellään jonkin verran. Kaikille palveluille löytyy vastine 

oikeista kirjastoista, sillä kuvakirjat pyrkivät yleensä melko tarkkaan 

representaatioon oikeista kirjastoista ja niiden sisällöstä, sillä niiden 

tarkoituksena on kiinnittää lasten huomio ja kiinnostus kirjaston palveluita ja 

kirjastoja kohtaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Tutkimustuloksien johtopäätökset 

 

Tutkimusaineistona toimineista 28 kuvakirjasta löytyi yhteensä 31 kirjastoa, 

joista yksi kirjasto sijoittui kahteen eri kuvakirjaan eli yhteensä erilaisia kirjastoja 

esiintyi tutkimuksessa 30 kappaletta. Lähtökohtanani oli tutkia, miten kirjasto ja 

kirjaston henkilökunta esitetään lasten kuvakirjoissa. Lisäksi pyrittiin 

huomioimaan, millaisilla semioottisilla merkeillä näitä representaatioita 

rakennettiin. Näitä asioita tarkasteltiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla, jotka 

liittyvät edellä mainittuihin asioihin. 

 

Aluksi keskityttiin tarkastelemaan, millaisia erilaisia kirjastotyyppejä kuvakirjoista 

löytyy. Kuvakirjoista löytyi vain yleisiä kirjastoja, sillä niissä kuvataan usein 

lasten kirjastonkäyttöä. Tämän vuoksi niissä ei ole tarpeen kuvata esimerkiksi 

yliopiston kirjastoja. Yleisiä kirjastoja ei jaettu erikseen kaupungin- tai 

kunnankirjastoiksi, koska kirjaston sijaintiympäristö ei yleensä antanut vihjeitä 

siitä, millaisessa paikassa se sijaitsee. Lisäksi osaan kirjastoista viitattiin vain 

tarinassa ilman sen kummempia määrittelyjä, jonka vuoksi olisi ollut vaikeaa 

alkaa selvittämään, mihin kirjasto on lopulta sijoitettu. Kirjastotyyppien 

tunnistamista helpottamaan oli osassa kuvituksista liitetty symbolisia merkkejä, 

kuten tekstiä tai kylttejä, joiden avulla kirjastotyypin pystyi helposti 

tunnistamaan. Joissain kuvakirjoissa voitiin myös indeksisesti päätellä hahmon 

olevan kirjastossa, jos edellisellä sivulla oli sanottu hänen menevän sinne. 

 

Tämän jälkeen keskityttiin tarkastelemaan sitä, miltä kirjasto näyttää. 

Ulkopuolelta kuvattuja kirjastoja löytyi 17 kuvakirjasta yhteensä 18 kappaletta ja 

nämä kuvat jakautuivat selkeästi kahteen ikoniseen alaryhmään eli maan 

tasalla olevaan, moderniin ja helposti lähestyttävään kirjastoon sekä 

koristeellisempaan, portaikolla ja usein myös holvikaarilla, pylväillä sekä 

patsailla varustettuun kirjastoon. Kirjaston ulkokuva rajoittui suurimassa osassa 
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materiaalia kuvaamaan vain sisäänkäynnin välitöntä ympäristöä, vaikka 

muutamissa kuvituksissa kuvattiin myös kokonainen kirjastorakennus. Tämä 

johtuu siitä, että kirjastoon ollaan joko vasta menossa tai sieltä ollaan tulossa 

pois. Sisätilat muodostuivat kuvituksissa ikonisesti hyvin yhteneväisiksi eli se 

koostui lähes poikkeuksetta erilaisista kirjahyllyistä, jotka olivat täynnä kirjoja. 

Muuta materiaalia, kuten sanomalehtiä tai musiikkiaineistoa, esitettiin vain 

harvoissa kuvakirjoissa. Kirjahyllyjen lisäksi kuvissa kuvattiin usein myös muita 

kirjastoihin liitettäviä elementtejä, kuten lainaustiski henkilökunnalle, pöydistä ja 

tuoleista koostuvia lukutiloja asiakkaille sekä tietokoneita molempien käyttöön. 

Lisäksi muutamasta kuvituskuvasta löytyi vanhoja kortistokaappeja. Kirjaston 

sisäkuvat olivat melko monipuolisia, sillä useammat tarinat keskittyivät 

nimenomaan kirjaston tiloihin, jonka vuoksi niitä voitiin kuvata laajasti. Erilaisista 

muista tiloista esiteltiin muun muassa satutuntien pitoon tarkoitettuja alueita 

sekä henkilökunnan työhuone. 

 

Kolmantena kysymyksenä tutkimuksessani oli kirjaston henkilökunnan 

tarkastelu heidän ammattinimikkeidensä, ulkonäkönsä ja työtehtäviensä kautta. 

Tämän tutkimuksen tulokset noudattivat Yontzin (2002) tutkimuksen tuloksia eli 

suurin osa kirjaston henkilökunnasta oli kuvattu naisiksi. 24 kuvakirjassa esiintyi 

yhteensä 34 kirjaston henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä, joista 23 oli naisia, 10 

miehiä ja yhden sukupuolta ei voitu määritellä. Enemmistö henkilökunnan 

jäsenistä oli ammattinimekkeeltään kirjastonhoitajia, lisäksi kuvakirjoissa oli 

mukana myös neljä kirjastonjohtajaa ja viisi vapaaehtoistyöntekijää. Kuuden 

henkilökunnan jäsenen ammattinimekettä ei kerrottu lainkaan tekstissä tai 

kuvituksessa, mutta heidän tehtäviensä avulla voitiin määritellä yhden olevan 

selkeä vapaaehtoistyöntekijä ja loppujen erilaisia henkilökunnan jäseniä. 

Vapaaehtoistyöntekijöiden kategoria kattaa erilaiset satutädit ja kirjastossa 

työskentelevät apulaiset sekä harjoittelijat. 

 

Miehet oli kuvattu melko samankaltaisiksi, virallisiksi hahmoiksi jokaisessa 

kuvituskuvassa suorien housujen, puvuntakkien sekä solmioiden ja rusettien 

avulla. Vain vapaaehtoistyöntekijä pukeutui rennommin t-paitaan ja pitkiin 
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shortseihin, koska hän oli nuori poika. Naishahmoista osa toi mieleen 

Wideniuksen (2000, 158–160) mainitsemia kirjastonhoitajiin liitettyjä 

stereotyyppejä, koska heillä oli nutturat, silmälasit ja he pitivät tiukasti kiinni 

säännöistä ja hiljaisuudesta kirjastossa. Sen sijaan enemmistö hahmoista oli 

kuvattu muulla tavalla ystävällisiksi ja trendikkäästi pukeutuneiksi, vaikka osalla 

olikin silmälasit. Naiskirjastonhoitajat tunnistetaan usein myös joko hameesta tai 

mekosta, sillä housupukuja oli päällä vain muutamilla naiskirjastonhoitajilla. 

Työtehtävistä esille nostettiin kirjojen lainaamisen ja palauttamisen lisäksi 

sakkomaksukirjeiden lähettäminen sekä niiden periminen, kirjojen hyllyttäminen, 

asiakkaiden neuvominen ja heidän kysymyksiinsä vastaaminen sekä kirjaston 

avaaminen ja sulkeminen. Työtehtävät kävivät ilmi sekä tekstissä että 

kuvituksessa. 

 

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kirjaston tarjoamia palveluita ja tapahtumia 

asiakkaille. Palveluista kerrottiin tekstissä ja kuvituksen ikoniset ja indeksiset 

merkit tukivat viestiä. Kirjastoa käytettiin yleisesti läksyjen ja töiden 

tekopaikkana, lisäksi siellä luettiin kirjoja tai oleiltiin muuten vain. Palveluista 

tarjolla oli myös esimerkiksi tietokoneiden käyttömahdollisuus sekä musiikin 

kuunteleminen kirjaston tiloissa. Lisäksi kirjastosta tietysti lainattiin aineistoa 

kotiin vietäväksi. Tapahtumista esille nousivat erityisesti satutunnit, mutta myös 

yksittäisesti kirjailijavierailut, kerhot ja muut tapahtumat. Kirjasto näyttäytyi 

tutkimuksessa sekä paikkana, jossa vain käytiin pikaisesti etsimässä tietoa tai 

lainaamassa kirjoja että paikkana, jossa vietetään aikaa muuten vain erilaisten 

tapahtumien parissa. 

 

Kuvakirjoissa voidaan kuvata kirjan pituuden tai muodon puitteissa millaisia 

asioista tahansa. Ne ovat usein opettavaisia, sillä melkein kaikkiin tarinoihin 

sisältyy jokin opetus, joka esitetään usein teoksen loppupuolella. Lisäksi 

kuvakirjoissa voidaan kuvata esimerkiksi kirjaston erilaisia osastoja joko hyvin 

monipuolisesti, jos koko tarina sijoittuu kirjaston tiloihin tai sitten vain niiden 

muutaman kuvituskuvan ajan, jotka hahmo kirjastossa viettää. 
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6.2 Tutkimusmenetelmän ja -aineiston johtopäätökset 

 

Kuvakirjat ovat paitsi yleisesti tunnettuja myös laajasti kaikkien saatavilla, joko 

niin, että ne ostetaan omaksi kotiin tai lainataan kirjastosta, kaverilta tai 

muualta. Tämän vuoksi ne ovat mielenkiintoisia tarkastelukohteita siihen, miten 

kirjastoja niissä representoidaan ja millaisia mielikuvia lukijoille niistä 

muodostuu. Kuvakirjat tarjoavat monipuolisen materiaalin tutkimuksen pohjaksi, 

sillä niissä hyödynnetään monenlaisia eri esitystapoja, joista erilaisia merkkejä 

on helppo tutkia. Tämän vuoksi materiaalia on myös pakko rajata ja tässä 

tutkimuksessa tehty rajaus vain kirjastoihin liittyviin merkkeihin oli onnistunut. 

Aineiston rajaaminen oli myös onnistunut, sillä tutkimusaineiston koko ei 

kasvanut liian suureksi laadullisen tutkimusotteen toimimisen vuoksi. 

Kuvakirjoista ei ole mahdollista tutkia kaikkia kirjastoon liittyviä asioita yhden pro 

gradu -tutkielman puitteissa sen monipuolisen ilmaisutavan vuoksi. 

 

Koska semiotiikka ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan siihen liittyy 

näkökulmiltaan hyvin monenlaisia metodeja, jotka ovat lähestulkoon 

vastakkaisia toisiensa kanssa. Tämän vuoksi semiotiikka on hieman hankala, 

mutta samalla palkitseva lähtökohta tutkimukselle. Tutkimusmenetelmäni 

pohjaksi valitsin Peircen pragmaattisen semiotiikan, sillä erilaisia semiotiikan 

metodeja on aiemmin sovellettu onnistuneesti muissa kuvakirjoihin liittyvissä 

tutkimuksissa (ks. esim. Flannery Quinn 2009). Tutkimusmenetelmä osoittautui 

sopivaksi myös tähän tutkimukseen, sillä ikonit, indeksit ja symbolit sopivat sekä 

kuva- että tekstimateriaalin analysointiin. Lisäksi semiotiikan avulla pystyttiin 

tunnistamaan kirjastoihin liittyviä merkkejä ja vastaamaan tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimusta olisi voinut lähestyä myös muista näkökulmista. Esimerkiksi 

narratologia voisi tarjota tutkimukselle tukea tuomalla esille tarinoiden tasolla 

tapahtuvia, kirjastoon liittyviä asioita, sillä tässä tutkimuksessa tarina vain tuki 

kuvituksesta löydettyjen merkkien varmistamista eikä sitä analysoitu sen 

syvemmin. Toisaalta taas määrällisen tutkimusotteen avulla aineiston koko olisi 
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voinut olla huomattavasti suurempi, mutta aineiston tarkastelu olisi jäänyt 

laadullista tutkimusotetta suppeammaksi. Erilaisten tutkimusmenetelmien 

yhdistelmiä on suosittu paljon kuvakirjoihin liittyvässä tutkimuksessa (Flannery 

Quinn 2009), mutta tämän työn puitteissa useampien tutkimusmenetelmien 

käyttö ei ollut mahdollista aineiston koosta sekä työn pituudesta johtuen. 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa tutkimusmenetelmien käyttöä voisi sen sijaan 

kehittää eteenpäin. 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa on pyritty raportoimaan tutkimuksen asettelun, 

aineiston ja sen keräämisen, tutkimuksen kulun sekä sen perusteella saadut 

tulokset mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, mikä lisää tämän tutkimuksen 

luotettavuutta ja toistettavuutta. Lisäksi olen pyrkinyt osoittamaan havaintojani 

ja perustelemaan sekä pohtimaan niiden pohjalta tehtyjä ratkaisuja. 

Tutkimukseen valitut kuvakirjat ovat myös julkista materiaalia, jotka ovat 

kaikkien saatavilla. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisäävät siihen liitetyt, 

kuvakirjoista poimitut kuvitukset, joiden avulla tutkimuksessa tehdyt 

johtopäätökset voi joko hyväksyä tai hylätä. Tässä tutkimuksessa käytetty 

tutkimusaineisto on vain pieni otos kaikista mahdollisista kirjastoja tai kirjastojen 

henkilökuntaa kuvaavista kuvakirjoista, joten saadut tulokset eivät ole suoraan 

yleistettävissä kaikkiin kuvakirjoihin. 

 

6.3 Johtopäätöksiä kirjaston mielikuvasta 

 

Kirjastoja koskevaa mielikuvaa rakennetaan kuvakirjoissa pääsääntöisesti 

kuvituksen kautta tekstin toimiessa tarvittaessa tukena tulkinnoille. Kirjastojen 

ulkokuvaa hallitsee kaksi erityyppistä kuvitusratkaisua eli moderni, katutasossa 

sijaitseva tila tai vanhaa, amerikkalaistyyppinen rakennus portaikkoineen ja 

pylväineen. Nämä vahvistavat kirjastosta mielikuvaa paikkana, joka voi olla joko 

moderni tai vanha, mutta kuitenkin tuttu ja turvallinen. Lisäksi symbolisten 

kylttien avulla lisätään kirjaston tunnistettavuutta ulkopuolelta. Sisätiloissa 

mielikuvaa hallitsee edelleenkin täyteen ahdettujen kirjahyllyjen rivistöt, mitkä 

on liitetty kirjastoihin jo hyvin pitkään. Mielikuva kirjastoista on kuitenkin 
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muuttumassa kuvakirjoissa, sillä esimerkiksi vanhat kortistokaapit on jo joissain 

kuvakirjoissa korvattu tietokoneilla, joita on laitettu myös asiakkaiden 

käytettäväksi. Kuvakirjoissa mielikuva kirjastoissa on siis muuttumassa 

moderniin suuntaan erilaisten elektronisten apuvälineiden myötä. 

 

Kirjaston henkilökunnasta suurin osa oli naisia, kuten kirjastoissa yleensäkin. 

Vähäisen miespuolisten henkilökunnan jäsenten mielikuvaa hallitsivat pitkät 

housut ja puvuntakit tai kauluspaidat eli heistä pyrittiin tekemään hyvin virallisia 

hahmoja. Naiskirjastonhoitajien kuva on sen ulkonäöllisesti monipuolinen, 

stereotyypin mukaisia, nutturapäisiä ja säännöistä kiinni pitäviä naisia löytyy 

vain muutamista kuvakirjoista. Vaikka suurin osa kirjaston työntekijöistä on 

keski-ikäisiä tai vanhempia, myös nuoria kirjaston työntekijöitä on tutkimuksen 

kuvakirjoissa mukana jonkin verran. Luonteeltaan he ovat pääosin ystävällisiä ja 

auttavaisia asiakkaitaan kohtaan, erityisen ankaria kirjaston henkilökunnan 

jäseniä esiintyi vain muutamissa tutkimuksen kuvakirjoista. Kuvakirjoissa 

kirjaston henkilökunnasta välittyvä mielikuva on siis muuttumassa vanhan 

naisen nutturapään imagosta kohti uutta, monipuolisempaa kuvaa, jossa on 

sijaa myös nuoremmille kirjastonhoitajille. 

 

Asiakkaille kirjasto näyttäytyy paikkana, jossa järjestetään monipuolisesti 

erilaisia tapahtumia ja jossa voi opiskella, tehdä töitä tai lukea lehteä rauhassa. 

Hiljaisuus on sääntö, joka elää vielä joissain kuvakirjojen kirjastoista ja sen 

kiinnipitämisestä huolehtivat sekä asiakkaat että henkilökunta. Kirjastoista 

välittyvä mielikuva kuvakirjoissa on siis pääosin positiivinen ja monipuolinen, 

vanhoja mielikuvia välitetään lähinnä tutkimusaineiston vanhimmissa 

kuvakirjoissa, mikä selittyy niiden iällä. Erilaisten tapahtumien järjestäminen on 

hiipinyt oikeista kirjastoista myös kuvakirjojen sivuille, tuoden esiin uutta puolta 

kirjastoista ja sen henkilökunnasta. Mielikuva kirjastoista on siis monipuolistunut 

kuvakirjoissa eikä se enää usein näyttäydy paikkana, jota hallitsevat loputtomat 

kirjahyllyrivit ja tylyt työntekijät, vaan paikkana, joka on moderni ja haluaa antaa 

asiakkailleen hyvän mielen. 
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6.4 Aiheita jatkotutkimukseen 

 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista laajentaa aineistoa koskemaan 

myös vanhempia kuvakirjoja eli sellaisia, jotka ovat ilmestyneet vuoden 1989 

jälkeen, mistä tämän tutkimuksen vanhin kuvakirja oli peräisin. Lisäksi 

tutkimusta voisi laajentaa koskemaan myös sellaisia kuvakirjoja, joissa on 

kirjastoviittauksia, vaikka niitä ei ole erikseen asiasanoissa mainittu. Näin 

voitaisiin tutkia muun muassa sitä, onko kirjastoja koskevissa kuvituksissa 

tapahtunut suuria muutoksia eri vuosikymmenien välillä vai onko kuva pysynyt 

samana aikojen kuluessa ja sitä, miten kirjastojen kuvitustyyli eroaa sellaisten 

kuvakirjojen välillä, jossa kirjasto on vain osa tarinaa verrattuna kuvakirjoihin, 

joissa kirjasto on tapahtumien pääpaikka. Lisäksi voitaisiin tutkia myös kirjaston 

henkilökuntaa koskevia muutoksia, esimerkiksi sukupuolijakaumaa, ulkonäköä 

koskevia asioita sekä myös työtehtäviä eli onko niihin tullut paljon muutoksia 

aikojen saatossa.  

 

Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla kirjastoa ja sen henkilökuntaa koskevan 

tutkimuksen ulottaminen myös lasten helppolukuisiin kirjoihin. Helppolukuiset 

kirjat ovat usein kuvakirjoja seuraavia teoksia, jotka on suunnattu juuri 

lukemaan oppineille lapsille. Niiden tunnusmerkkeinä ovat usein väljät 

tekstivälit, suurehko ja selkeä kirjasintyyppi sekä kuvituksen ja sanojen 

saumaton yhteistyö (Heikkilä-Halttunen 2011). Koska myös helppolukuisissa 

lastenkirjoissa on jonkin verran kuvitusta tukemassa lasten itsenäistä lukemista, 

on niiden vertailu esimerkiksi kuvakirjoihin helppoa. Lisäksi lasten 

helppolukuiset kirjat jäävät yleensä lasten- ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen 

ulkopuolelle, sillä niissä tarkastellaan usein jo sujuvasti lukeville ja hieman 

vanhemmille lapsille välittyviä mielikuvia. 
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