
 

Pro gradu -tutkielma 

Oulun yliopisto  

Humanistinen tiedekunta 

Kirjallisuus 

Lokakuu 2017

Kani, joka meni kauppaan, osti tupakkaa ja varasti kaalinpäitä 

Eläinhahmojen ihmismäiset piirteet Beatrix Potterin tarinoissa

Anna-Kaisa Parviainen



Sisällysluettelo 

1. Aluksi 3 .................................................................................................................

2 Lastenkirjallisuus 1800- ja 1900-luvun Englannissa 10 ..........................................

2.1 Kenneth Grahame – The Wind in the Willows 12 ...........................................

2.2 A. A. Milne – Winnie-the-Pooh 15 ..................................................................

2.3 Lewis Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland 16 ...................................

3. Kaniinin tarina sadan vuoden takaa 21 ...................................................................

3.1 Beatrix Potterin maailma pähkinänkuoressa 21 ..............................................

3.2 Johdatus Beatrix Potterin eläinsatuihin 23 ......................................................

4 Kuvakirjan kerronnalliset keinot 27 ........................................................................

4.1 Sanoista kokonainen maailma 28 ....................................................................

4.2 Kuvitukset kerronnan ohjaajana 30 .................................................................

4.3 Kuvan ja sanan vuorovaikutus 38 ....................................................................

5 Kuvakirja syntyy kuvasta ja sanasta 43 ...................................................................

6 Analyysi 49 ..............................................................................................................

6.1 Ihmismäiset tavat 53 ........................................................................................

6.1.1 Vaatteet tekevät hitaan miehen 56 ............................................................

6.1.2 Ihmisen äly, eläimen mieli 64 ..................................................................

6.2 Kumppanuksina eläin ja ihminen 68 ...............................................................

6.3 Eläinten luonnollinen käyttäytyminen 73 ........................................................

7 Lopuksi 77 ...............................................................................................................

Lähteet 80...................................................................................................................

!2



1. Aluksi 

Luonto ja eläimet olivat hyvin tärkeitä Beatrix Potterille. Monet hänen satuhahmoistan-

sa pohjautuvat Potterin omiin lemmikkieläimiin, mutta myös satujen miljööt saivat vai-

kutteita maisemista, joissa Beatrix Potter itse vietti aikaa (Koski 2011, 188). Esimerkik-

si sadut The Tale of Ginger and Pickles (suom. Inkivääri ja Pikkelssi) sekä The Tale of 

the Pie and the Patty-Pan (suom. Piirakka ja peltivuoka) ovat tarinoita, joiden kuvituk-

sissa esiintyvät tapahtumapaikat ovat pohjautuneet englantilaiseen Sawreyn kylään. 

Beatrix Potterin tarinoiden eläinhahmot eivät ole tavallisia metsäneläimiä ja lemmikke-

jä, joita olemme tottuneet näkemään, sillä henkilöhahmoille on tyypillistä ihmismäiset 

piirteet. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Beatrix Potterin satujen 

henkilöhahmojen ihmismäisyyttä ja ihmismäisyyden näyttäytymistä Potterin ajattomissa 

kertomuksissa. Perehdyn myös ihmisen fyysisen olemassaolon ilmenemiseen saduissa. 

Koska lastenkirjallisuudessa kuvitukset ovat tärkeitä viestinvälittäjiä, otan tutkielmassa-

ni huomioon satujen lisäksi Beatrix Potterin luomat alkuperäiset kuvitukset. 

Beatrix Potter on luonut laajan satukirjon, johon kuuluu yhteensä 23 tarinaa. Lisäksi hän 

on kirjoittanut ja kuvittanut muita julkaisuja. Satujen suuren määrän vuoksi rajaan tut-

kittavan aineistoni koskemaan kuutta satua. Näiden kuuden sadun lisäksi käytän esi-

merkkeinä myös muita Beatrix Potterin satuja. Aineistoni kuusi satua ovat: The Tale of 

Peter Rabbit (1902, suom. Petteri Kaniini), The Tailor of Gloucester (1903, suom. Tari-

na räätälistä), The Tale of Benjamin Bunny (1904, suom. Penna Pupu), The Tale of Mrs. 

Tiggy-Winkle (1905, suom. Rouva Siiri Sipinen), The Tale of Ginger and Pickles (1909, 

Inkivääri ja Pikkelssi) sekä The Tale of Little Pig Robinson (1930, Pikkupossu Robin-

son). Näitä kyseisiä satuja tutkin kolmesta eri näkökulmista: 1) kuinka eläimet muistut-

tavat käytökseltään sekä olemukseltaan ihmistä, 2) kuinka ihmisen ja eläimen suhde 

näyttäytyy tarinoissa sekä 3) miten eläinhahmojen luonnollinen käyttäytyminen ilmenee 

saduissa ja vaikuttaako eläinten luonnollisen käyttäytymisen puutteellisuus henkilö-

hahmoihin. Satujen lähteenä käytän Potterin saduista julkaistua kokoelmaa Beatrix Pot-

ter The Complete Tales (2012). Koska tutkin nimenomaan englanninkielisiä satuja, käy-

tän tarinoista ja henkilöhahmoista niiden englanninkielisiä nimityksiä.  
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Beatrix Potterin sadut ovat jääneet Suomessa vaille suurempaa menestystä, mutta esi-

merkiksi Amerikassa ja kotimaassaan Englannissa Potterin eläinhahmot ovat saavutta-

neet suuren suosion. Tämä on näkyvillä muun muassa erilaisina uudelleentuotantoina ja 

fanituotteina. Tunnettavuus on myös näkyvillä erilaisten tutkimusten määrässä – suoma-

laisia tutkimuksia Beatrix Potterista ja hänen saduistaan on hyvin vähän, vain muuta-

mia. Amerikkalaisia ja englantilaisia tutkimuksia on puolestaan huomattavasti enem-

män. Ulkomaalaisia Potter-aiheisia artikkeleita ja internet-sivustoja on julkaistu myös 

mittava määrä. Beatrix Potterin tärkeys kotimaalleen näkyy etenkin hänen kunniakseen 

perustettuna seurana. The Beatrix Potter Society on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tu-

kee Potterista käsittelevien tutkimusten tekemistä sekä arvontantoa hänen elämäänsä ja 

työtään kohtaan. Tätä kuuluisaa lastenkirjailijaa ei tunneta kotimaassaan pelkästään las-

tenkirjailijana ja kuvittajana vaan myös maiseman ja luonnon taiteilijana, päiväkirjan 

kirjoittajana, maanviljelijänä ja luonnonsuojelijana (The Beatrix Potter Society 2017). 

Seuran tarkoituksena on opettaa ja antaa tietoa Beatrix Potterista muun muassa järjes-

tämällä erilaisia luentoja. The Beatrix Potter Society on kustantanut niin kirjoja ja muita 

myyntituotteita, kuten kangaskasseja, kortteja ja uutiskirjeitä. 

Potterin tarinoille on tyypillistä eläinten asettaminen luontaisia vihollisiaan vastaan, 

mutta myös näiden yhteiselo. Esimerkiksi tarinassa The Tailor of Gloucester ja The Tale 

of Samuel Whiskers or The Roly-Poly Pudding (1908, suom. Samuli Viiksinen eli Kis-

sanpoikapiirakka) kissa ja hiiri jahtaavat toisiaan, toisaalta tarinassa The Tale of the Pie 

and the Patty-Pan koira ja kissa ovat ystävykset. Ääripäänä tähän asetteluun eläimen 

jopa vaarallisin vihollinen, ihminen, on liitetty osaksi henkilöhahmoja. Tällä tarkoitan 

eläinhahmojen ihmismäisyyttä, joka näkyy muun muassa pukeutumisena ihmisten vaat-

teisiin, ruoan hankkimista kaupasta ja työnteko. Tarinoissa käy ilmi, että ihmismäinen 

käytös on suotavaa ja eläimelliset vietit pahamaisia ja rangaistavia. Saduissa on selvästi 

esillä ihmismäiset eläimet sekä eläimelliset eläimet sekä näiden hybridi. Esimerkiksi 

Peter Rabbit on ihmismäinen eläin, joka pyrkii noudattamaan eläimellistä viettiään. Pe-

terin äiti, rouva Rabbit, näkee tämän piirteen uhmana ja tottelemattomuutena. 
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Päinvastoin kuin 1900-luvun alun aikakauden eläinsaduissa oli yleistä, ei Beatrix Potte-

rin tarinoissa eläimet olleet riippuvaisia ihmisistä. Esimerkki tällaisesta aikalaissadusta 

on A.A. Milnen satuhahmo Nalle Puh, joka on toiminnassaan riippuvainen Risto Reip-

paan nokkeluudesta. (Koski 2011, 191.) Beatrix Potterin saduissa lähes aina ihminen 

toimii sivuhenkilönä tai tarinan taustalla. Vaikka ihminen on mukana eläinhahmojen 

elämässä monin tavoin, ovat eläimet silti itsenäisiä yksilöitä. Vain harvassa Potterin sa-

dussa ihminen on päähenkilönä. Esimerkiksi satujen The Tailor of Gloucester sekä The 

Tale of Johnny Town-Mouse (1908, suom. Joonas kaupunkihiiri) eläinhahmot elävät ih-

misten maailmassa ja elävät sen mukaan, mutta ovat silti vastuussa omista toimistaan. 

Sadussa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle pieni Liisa-tyttö puolestaan pääsee tutustumaan 

eläinten maailmaan. 

The Tale of Peter Rabbit kertoo kanista nimeltä Peter. Tarina alkaa, kun Petterin äiti 

rouva Rabbit on lähdössä kauppaan. Hän lähettää lapsensa Peterin sekä kolme tämän 

siskoa niitylle leikkimään. Rouva Rabbit kieltää lapsiaan menemästä herra McGregorin 

puutarhaan, sillä lasten isä on joutunut siellä rouva McGregorin piirakkaan. Peterin sis-

kojen kerätessä karhunvatukoita lähtee Peter suorinta tietä kielletylle puutarhalle ja syö 

vatsansa kipeäksi. Peterin pahaksi onneksi törmää tämä herra McGregoriin, joka lähtee 

ajattamaan Peteriä. Pakomatkalla pieni kaniini pudottaa kenkänsä sekä jää takistaan 

kiinni verkkoon. Peter saa kuin saakin itsensä kiemurreltua takistaan ulos ja päästyä her-

ra McGregoria piiloon. Pieni kani yrittää kuumeisesti etsiä tietään ulos puutarhasta. 

Monen mutkan ja epätoivoisen hetken jälkeen hän viimein pääsee pujahtamaan portin 

alitse turvalliseen metsään. Peterin vaatteista herra McGregor tekee linnunpelättimen.  

Tarinat The Tale of Peter Rabbit ja Tale of Benjamin Bunny ovat Beatrix Potterin saduis-

ta ainoat, joiden tapahtumat liittyvät toisiinsa. Vaikka monien satujen henkilöhahmot 

vierailevat muissa saduissa sivuhenkilöä, eivät muut sadut ole tekemisissä toistensa 

kanssa yhtä kiinteästi. The Tale of Benjamin Bunny alkaa sadun The Tale of Peter Rabbit 

seuraavasta aamusta. Benjamin Bunny löytää serkkunsa Peterin puun alta surkean nä-

köisenä pelkkä punainen taskunenäliina ympärillään. Peter kertoo seikkailustaan herra 

McGregorin puutarhassa ja hukanneensa vaatteensa sinne. Yhdessä serkukset lähtevät 
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puutarhaa kohti hakemaan Peterin vaatteita variksenpelättimen päältä. Vaatteet päälle 

saatuaan suuntaavat serkukset keräämään sipuleita Peterin tuomaan taskunenäliinaan, 

minkä jälkeen ovat Peter ja Benjamin aikeissa palata metsään. Matka ei kuitenkaan suju 

mutkitta. Vastaan tulee herra McGregorin kissa, jota sipulien tuoksu houkuttaa. Peter ja 

Benjamin jäävät moneksi tunniksi loukkuun korin alle, sillä herra McGregorin kissa on 

nukahtanut korin päälle. Benjaminin isä, herra Benjamin Bunny, saapuu etsimään poi-

kaansa, huomaa kissan korin päällä ja ajaa tämän pois. Benjaminia ja Peteriä herra Ben-

jamin Bunny rankaisee huitelemalla vitsalla takamukselle. 

The Tailor of Gloucester -sadussa eletään Gloucesterin kaupungissa. Tarinassa rutiköyhä 

räätäli saa tehtäväkseen valmistaa takin ja liivin kaupungin pormestarille. Päivä kääntyy 

illaksi ja räätäli lähtee kotiinsa kissansa Simpkinin luokse. Liian väsyneenä menemään 

kauppaan räätäli antaa rahaa kissalleen ja käskee tätä tuomaan leipää, maitoa, makkaraa 

sekä kirsikanväristä napinläpisilkkiä. Simpkinin lähdettyä ei räätäli ehdi istua kauaa ta-

kan lämmössä, kun keittiöstä alkaa kuulumaan outoa ääntä. Teekuppien, kulhojen ja va-

tien alle Simpkin on päivän aikana pyydystänyt joukoittain hiiriä, joita räätäli nyt pääs-

tää vapaaksi. Kiitollisina hiiret kuuntelevat tarkasti räätälin mutinoita sekä huolia liivin 

työohjeista ja valmistumisesta. Pian Simpkin palaa takaisin kotiin ostoksien kanssa ja 

huomaa heti hiirien kadonneen. Kissa on räätälille hyvin vihainen ja piilottaa juuri os-

tamansa silkkilangan teekannuun. Sinä yönä räätäli sairastuu. Hän ei kykene työskente-

lemään seuraavina päivinä, mikä kasvattaa hänen huoltaan pormestarin vaatteiden val-

mistumisesta. Saapuu jouluaatto, ja Simpkin löytää hiiret räätälin verstaalta ompelemas-

sa loppuun räätälin aloittamaa liiviä. Kun Simpkin on nähnyt hiirien hyväntahtoisuuden, 

lähtee tämä takaisin kotiinsa, noukkii teekannusta silkkilankavyyhdin ja vie sen räätälin 

sängylle. Räätäli tervehtyy yön aikana ja lähtee hän heti aamulla tekemään työtään lop-

puun. Verstaalla räätäliä odottaa yllätys. Leikattujen kangaspalojen tilalle on ilmestynyt 

napinläpeä vaille valmis oleva takki ja kirjoliivi. Hiirien avun ansiosta räätälin vaatteista 

tulee ihailtuja, ja hän pääsee pois köyhyydestä. 

Satu The Tale of Ginger and Pickles kertoo kellertävän Ginger-kissan ja Pickles-terrie-

rin pienen pienestä kyläkaupasta. Vaikka kauppa käy paremmin kuin kilpailevalla Tabit-
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ha Twitchitin putiikilla, on Gingerillä ja Picklesillä rahahuolia. Kaikkien ostaessa ostok-

sensa luotolla ei Gingerin ja Picklesin kaupan kassassa ole yhtään rahaa. Vuosi vaihtuu 

seuraavaan ja on Picklesin aika maksaa koiravero. Pian poliisi tuo laskun myös valtion- 

ja kunnanveroista. Ainoa ratkaisu velkoihin on sulkea kauppa ja muuttaa pois. Pickles 

löytää uuden ammatin riistanvartijana, kun taas Ginger muuttaa kaniinien läheisyyteen 

asumaan. Koska kylälle tarvitaan kiperästi uutta kauppiasta avaa Sally Henny-Penny 

Gingerin ja Picklesin kaupan uudelleen. Avajaispäivästä tulee menestys, löytyyhän kau-

pasta jokaiselle jotakin. 

Sadussa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle pieni tyttölapsi Lucie etsii kolmea nenäliinaansa 

ja pinniä, minkä vuoksi hän löytää läheiseltä kummulta oven. Lucie astuu ovesta sisään 

ja päätyy rouva Tiggy-winklen kotitaloon. Rouva Tiggy-winkle on siili, joka hoitaa 

kaikkien lähialueen eläinten pyykinpesun. Lucie seuraa rouva Tiggy-winklen toimia ja 

toivoo löytävänsä Tiggy-winklen luota omat kadonneet pyykkinsä, jotka yksitellen tule-

vat esiin. Kaiken työn ja auttamisen jälkeen rouva Tiggy-winkle ja Lucie jakavat metsän 

asukkaille puhtaat pyykit. Tarina päättyy, kun Lucien huomaamatta rouva Tiggy-winkle 

on muuttunut tavalliseksi siileksi, joka kipittää mäenrinnettä ylöspäin jättäen Lucien 

aivan yksin ihmettelemään. 

Taina The Tale of Little Pig Robinson on Beatrix Potterin tarinoista uusin ja pitkin. Tari-

na kertoo possusta nimeltä Robinson, joka asuu Piggery Porcombe -nimisellä maatilalla 

Devonshiressä. Maatilalla Robinson asuu yhdessä tätiensä neiti Dorcas ja neiti Porcas. 

Eräänä päivänä tädit haluavat markkinoille kaupunkiin, mutta koska he eivät mahdu 

kulkemaan laidunmaan porras- ja kääntöporteista, lähettävät he veljenpoika Robinsonin 

yksin matkaan. Robinson saa mukaansa myytäviä tavaroita sekä tehtäväkseen tuoda 

mukanaan tarpeellisia ostoksia. Stymouthin markkinoilla väkeä on pilvin pimein, mutta 

onneksi Robinson löytää itselleen myyntipöydän. Robinson saa myytyä kaikki tuotteen-

sa nopeasti ja lähtee etsimään tarvitsemiaan ostoksia. Matkalla satamalaiturille törmää 

Robinson merimieheen, joka lupaa esitellä possulle Pound of Candles -nimisen laivan. 

Laivalla Robinson tapaa laivakissan sekä laivan kapteenin Barnabas Butcherin. Meri-

mies, joka paljastuu laivakokiksi, syöttää pikkuiselle possulle kaikkia herkullisia syötä-
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viä niin paljon, että Robinson nukahtaa. Robinsonin herättyä huomaa tämä laivan ole-

van keskellä merta. Kuluu muutama päivä, kunnes Robinson alkaa viihtyä laivassa – 

syötetäänhän häntä niin paljon kuin possu vain jaksaa syödä. Myöhemmin Robinsonille 

paljastuu, että merimiehillä on aie syödä possu kapteenin syntymäpäivänä. Laivakissan 

avulla pääsee Robinson yhdellä laivan soutuveneellä karkuun. Hän rantautuu seuraava-

na päivänä saarelle, joka on täynnä ruokaa. Pikkupossu on niin onnellinen, että jää asu-

maan saarelle koko loppuelämäkseen. 

Käytän tutkielmassani tutkimusmenetelminä narratologista tekstianalyysiä ja kuva-ana-

lyysiä. Tärkeimmät teokset, joiden avulla perehdyn kuvan ja sanan vuorovaikutukseen 

ovat Kai Mikkosen Kuva ja sana – Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, ku-

vataiteessa ja ikonoteksteissä (2005) sekä Maria Nikolajevan ja Carole Scottin How 

Picturebooks Work (2006). Visuaaliseen ja verbaaliseen narratologiaan perehdyn Mik-

kosen ja Nikolajeva & Scottin teoksien lisäksi Joseph. H. Schwarcz teoksen Ways of the 

Illustrator – Visual Communivation in Children’s Literature (1982) avulla.  

Aloitan tutkimukseni kartoittamalla aiheeni historiallista kontekstia perehtymällä 1800-

luvun ja 1900-luvun alun englantilaiseen lastenkirjallisuuteen ja tutustumalla kolmeen 

kuvitettuun lastenkirjaan. Kolmannessa luvussa käsittelen Beatrix Potterin elämää, sekä 

johdatan lukijan hänen satujensa maailmaan. Neljännessä luvussa tarkastelen verbaalista 

ja visuaalista narratologiaa, kun taas viidennessä luvussa otan selvää, kuinka kuva ja 

sana ovat vuorovaikutuksessa lastenkirjallisuudessa toistensa kanssa. Haluan etenkin 

tietää, mikä on kuvitusten rooli lastenkirjoissa. Kuudennessa luvussa peilaan lukujen 4 

ja 5 teoriaa Beatrix Potterin tuotantoon. Analysoin Potterin tarinoita kolmesta eri näkö-

kulmista. Aluksi pohdin kuinka ihmismäisyys ja ihmismäiset tavat näyttäytyvät satujen 

henkilöhahmoissa. Tarkemmin tutkin vaatteiden tarkoitusta ja eläinhahmojen ihmis-

mäistä älykkyyttä. Seuraavaksi tarkastelen ihmisen ja eläimen suhdetta tarinoissa, sekä 

millä tavoin eläinten luonnollinen käyttäytyminen tai sen puutos näyttäytyy kertomuk-

sissa. Lopuksi kokoan löydökseni tiiviiseen pakettiin. 
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Tutkimukseni kannalta tärkeimpiä käsitteitä ovat lastenkirjallisuuden sekä kirjan kuvi-

tuksen määritteleminen. Näiden lisäksi kuvan ja tekstin kerronnallisten keinojen tunte-

mus auttaa analysoimaan tutkimuskohdetta tutkimuskysymysten vaatimalla tavalla. Ei 

tule tietenkään unohtaa kuvan ja sanan suhteen merkityksen ymmärtämistä. Kuvien ja 

tekstin välinen vuorovaikutus on merkittävässä roolissa tutkimuksessani, kuvat voivat 

olla tekstin kanssa symmetrisiä, täydentää tekstiä tai teksti voi täydentää kuvia. Kuva-

kirjoissa kuva ja sana luovat kokonaisuuden, jolloin merkityksen ymmärtääkseen täytyy 

pystyä katsomaan kuvaa ja sanaa rinnakkain.  

!9



2 Lastenkirjallisuus 1800- ja 1900-luvun Englannissa 

1700-luvun lopun ja 1800-luvun alkupuolen kuvitetut lastenkirjat olivat lähinnä kuvitet-

tuja aapisia, loruja ja runoja tai opetuksellisia pamfletteja, joissa kuvitus ei toiminut 

saumattomasti yhteen tekstin kanssa (Kutzer, M. Daphne 2003, 1). Kuvan ja sanan vuo-

rovaikutus otettiin kuvakirjoissa haltuun viimeistään 1920-luvulla muun muassa Beatrix 

Potterin ja Babar the Elephant (1931) -teoksien kirjoittajan ja kuvittajan Jean de Brun-

hoffin toimesta. Käytännössä tämä kuvan ja sanan vuorovaikutus tarkoitti esimerkiksi 

kuvien asettelua aukeamilla, informaatiota luovia kuvia sekä kuvia, joiden välillä on 

merkitys. Näiden lisäksi esityskeinoina alettiin tietoisesti käyttämään niin kirjan fyysistä 

muotoa ja sidontaa kuin sanan ja kuvien sommittelua. (Mikkonen 2005, 351–352.) 

1800-luvun alussa kirjapainotaidon kehittymisen, kuten uudenlaisten sidostapojen, kir-

jan kansissa käytetyn nahan korvaaminen kankaalla sekä höyryllä toimivan painoko-

neen, ansiosta pystyttiin tuottamaan enemmän teoksia edullisemmin. Tämän edistysas-

keleen ansiosta kirjallisuudesta tuli mahdollista laajemmalle käyttäjäkunnalle. Vuosisa-

dan viimeisellä neljänneksellä mekaaninen kirjapainotaito jatkoi kehittymistään niin, 

että pystyttiin uudelleenpainamaan värillisiä kuvia. Tätä ennen värilliset kuvitukset oli 

täytynyt värittää käsin. 1800-luvun loppupuolella kuvitusten laatu oli poikkeuksellista 

muun muassa kuvittajien John Tennielin, Charles Bennettin ja Randolph Caldecottin 

ansiosta, joista viimeinen on ollut merkittävässä roolissa modernin kuvakirjan kehitty-

misessä. (Briggs & Butts 1995, 162–165.) 

1800-luvun lastenkirjallisuudelle oli tyypillistä teosten kohderyhmien jakautuminen sel-

västi tytöille tai pojille, mikä vaikutti entisestään lastenkirjallisuuden määrän kasvuun 

(Briggs & Butts 1995, 162). Erityisesti pojille suunnattua kirjallisuus, kuten miehiset 

toverisuhteet, matka- ja koulutarinat, seikkailut kaukaisiin paikkoihin, historialliset ker-

tomukset, olivat suosiossa (Briggs 1995, 189). Tytöille ja pojille suunnatun kirjallisuu-

den lisäksi oli tavanomaista, että joidenkin kirjailijoiden teoksien kohderyhmä oli keski-

luokka tai köyhät (Briggs & Butts 1995, 162).  
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Lasten asema yhteiskunnassa muuttui 1800-luvun lopulla, mikä muutti lastenkirjalli-

suuden laatua huomattavasti. Aikuiset alkoivat ihannoida lapsia näiden elinvoimaisuu-

tensa vuoksi. Myös lasten hengellinen oivalluskyky nähtiin aikuisten haluilta saastumat-

tomana. Toisaalta lapsen impulsiivisuus yhdistettiin seksuaalisuuteen, joka ei vielä oh-

jannut lasta. Toisin sanoen ihminen on lapsena Eedenissä, josta tämä karkoitetaan mur-

rosikään saapuessaan. Siinä missä aikuinen nähtiin syyllisenä tietoisiin haluihin, nähtiin 

lapsi seksuaalisesti viattomana kohteena. Tämän vuoksi lastenkirjallisuudessa pyrittiin 

erottamaan toisistaan seksuaalisuus sekä lapsen fyysiset tarpeet ja halut romanttisesta 

rakkaudesta, joka usein näyttäytyi lapsellisina rakkaustarinana. Lapsi nähtiin aikuistu-

van eri vaiheiden avulla. Tämä ajatus lapsen olemisesta täysin vastakkaisessa olotilassa 

kuin aikuinen muuttui evoluutioteorian myötä. Lapsi alettiin näkemään niin biologisesti, 

yhteiskunnallisesti kuin älyllisesti alkukantaisena, josta lapsi muuttuu sivistyneeksi ai-

kuiseksi koulutuksen avulla. (Briggs 1995, 167–170.) 

1800-luvun lopulla lapsen oppimiseen huomattiin vaikuttavan olennaisesti mielikuvitus. 

Moraaliset kertomukset alkoivat muuttamaan muotoaan yhä enemmän vitsikkäiksi ja 

parodioiviksi tarinoiksi. Kertomuksista tuli yhä enemmän kekseliäämpiä, sillä kerto-

musten inspiraatio saatiin mielikuvituksesta. Lapsille oli nyt sallittua käyttää mielikuvi-

tustaan niin leikkiessään kuin satuja lukiessaan. Erityisesti lastenhuone oli tärkeä vikto-

riaanisten lasten leikkipaikka, mikä on näkynyt myös monissa tunnetuissa lastensaduis-

sa. (Briggs 1995, 172–173.) 1900-luvun myötä nostalgia nousi kiinnostavaksi aiheeksi 

lastenkirjallisuudessa yhteiskunnallisten olojen ollessa keskellä muutosta muun muassa 

sotien, vaurastumisen ja ihmisoikeuksien suhteen, minkä vuoksi yhteiskuntarealismi 

vaihtui satuihin, ‘Kaunis lapsi’ -kulttiin ja runoihin (ibid, 194–195, 198.). 

Saduissa ihmisten lisäksi seikkaili yhä enemmän eläimiä. 1800-luvun lopulla lastenkir-

jallisuuden sankarit alkoivat muuttumaan ihmisistä eläimiksi sekä leluiksi, mikä näkyi 

erityisesti 1900-luvulle tultaessa. Esimerkiksi englantilaisen kirjailijan Rudyard Kiplin-

gin teos The Jungle Book (1894, Viidakokirja) vaikutti Edgar Rice Burroughs’n teok-

seen Tarzan of the Apes (1914, Tarzan, apinain kuningas) sekä A. A. Milnen teokseen 

Winnie-the-Pooh (1926, Nalle Puh). (Briggs 1995, 179–180.) 
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2.1 Kenneth Grahame – The Wind in the Willows 

The Wind in the Willows (1908, suom. Kaislikossa suhisee) on Kenneth Grahamen kir-

joittama sarja eläinsatuja hänen pojalleen Alastairille. Sadut saivat alkunsa, kun Graha-

me kertoi pojalleen iltasatuja rauhoittaakseen pojan arvaamatonta mieltä. Varsinainen 

kertomus muodostui kirjeissä, jotka yhdessä luovat satukokoelman The Wind in the Wil-

lows. Alastair, jota kutsuttiin näkövammansa vuoksi nimellä Mouse, oli esikuvana sadun  

hahmolle herra Toad. Kuten Alastair, myös herra Toad on luonteeltaan niin rehentelevä 

kuin uhkarohkea, mutta myös katuvainen ja muserrettu. Satukokoelman alkuna voi-

daankin nähdä henkilöhahmon herra Toadin luominen, kenestä A. A. Milne kirjoitti 

vuonna 1929 näytelmän Toad of Toad Hall. Kenneth Grahamen teoksesta on tehty myö-

hemmin myös useita näytelmiä sekä elokuvia. (Sibley, 1998, 18, 27–28.) 

Satu The Wind in the Willows alkaa, kun Mole tapaa Ratin, joka pyytää Molea muutta-

maan luokseen. Rat esittelee Molen herra Toadille, joka asuu suuressa Toad Hall -nimi-

sessä talossa. Herra Toad, jolla on monenlaisia harrastuksia, suostuttelee Ratin ja Molen 

liittymään hänen ensimmäiseen seikkailuunsa. Kolmikko lähtee matkaan hevosen vetä-

mällä karavaanilla, mutta jo seuraavana päivänä matkaan tulee ongelmia. Valtatiellä hei-

tä vastaan ajaa auto, minkä johdosta karavaani suistuu ojaan ja menee rikki. Herra Toad 

haltioituu tästä autosta, eikä kumpikaan Rat tai Mole saa häntä muuttamaan mieltään. 

Kuukausia myöhemmin Mole päättää löytää Mr. Bargerin, mutta hän eksyy matkallaan. 

Rat huomaa pian Molen lähteneen, joten hän rientää Molen perään. Pitkän etsinnän jäl-

keen Rat löytää viimein Molen. He suuntaavat takaisin kotiin, mutta lumi estää heidän 

matkansa. Tunteja kierreltyään he päätyvät Mr. Bargerin ovelle. Rat ja Mole viipyvät 

herra Bargerin luona muutaman päivän, jonka aikana herra Barger kertoo vierailleen 

suunnitelmastaan koskien herra Toadin holtittomia ja kalliita ajotapoja. Kun myöhem-

min talvella Mole ja Rat ovat matkalla takaisin kotiin, Mole aistii oman kotinsa olevan 

lähellä, jossa he viettävät seuraavan yön. Kotona ollessaan Mole tajuaa rakastavansa 

kotiaan edelleen hyvin paljon. Hän kuitenkin haluaa asua mieluummin ulkona luonnos-

sa Ratin kanssa, joten he jatkavat yhdessä matkaa yhteiseen kotiinsa. Keväällä herra 
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Barger, Mole ja Rat toteuttavat suunnitel-

mansa koskien herra. Toadin ajoinnostusta. 

Tämä johtaa kuitenkin siihen, että herra 

Toad lähtee läheiselle majatalolle, jonka 

pihasta hän varastaa auton ja lopulta kola-

roi. Tämän johdosta herra Toad joutuu 

kahdeksi vuodeksi vankilaan, mutta hän 

karkaa sieltä vanginvartijan tyttären avus-

tuksella. Vankilan pyykinpesijän vaatteet 

yllään herra Toad yrittää päästä junan kyy-

tiin. Herra Toad ei ehdi olla junassa kauaa, 

sillä pian poliisi saapuu junaan. Pakomatka 

jatkuu proomulle, josta herra Toad heite-

tään ulos. Tämän jälkeen hän varastaa he-

vosen, jonka herra Toad myy kulkukauppiaalle ylihintaan. Lopulta herra Toad liftaa ai-

kaisemmin varastamansa auton kyytiin, jonka hän kolaroi uudelleen. Seuraavaksi herra 

Toad lentää jokeen, josta Rat kalastaa hänet . Tarina päättyy siihen, kun herra Toad, her-

ra Barger, Rat ja Mole ajavat Toad Hallin vallanneet kärpät pois ja järjestävät juhlat. 

 

Teoksen The Wind in the Willows alkupe-

räinen julkaisu ei sisältänyt lainkaan ku-

vitusta. Vasta myöhempiin painoksiin li-

sättiin muun muassa Paul Bransomin 

(1913), Arthur Rackhamin (1940) ja Ro-

bert Ingpenin (2007) kuvituksia. Teoksen 

ehkä jopa tunnetuin kuvitus on E. H. 

Shephardin luoma vuoden 1933 julkais-

tussa painoksessa. (Briggs 1995, 182.) 

Alkuperäiset mustavalkoiset viivapiirus-

tukset E. H. Shepard puolestaan väritti vuoden 1969 painokseen (Sibley, 1998, 33). 
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Kuva 1. E. H. Shephardin väritetty kuvitus.

Kuva 2. Teoksen Wind in the Willows alkupe-
räinen kuvitus.



E. H. Shepardin tyyliin kuuluu hienovarainen, mutta runsas viivojen käyttö. Paikoitellen 

synkät piirustukset pääsevät heräämään kunnolla henkiin myöhemmin lisättyjen värien 

ansiosta. Värit ovat kutsuvia, ne helpottavat kuvien lukemista sekä herättävät myös 

pienten lasten mielenkiinnon kirkkaudellaan. Kuvien koko vaihtelee pienistä, vain muu-

taman rivin korkuisista kuvista aina koko sivun kokoisiin kuviin. Pääosin kuvat ovat 

kehyksettömiä, mutta yhdessä kuvassa on kehysten kaltainen linja kuvan vasemmalla ja 

oikealla reunalla sekä yläpuolella (ks. kuva 3). Kuvan alareuna on siis kehyksetön. Ke-

hyksistä huolimatta suttuinen piirustus sekä värit jatkuvat kehysten ulkopuolelle.   

Koska alkuperäinen tarina ei ole sisältänyt kuvituksia, toimii teksti itsenäisesti. Kuvitus-

ten rooli tarinassa onkin elävöittää ja tuoda esiin tärkeimpiä kohtauksia sekä kuvata 

henkilöhahmoja. Toisin kuin John Tennielin kuvitus teokseen Alice’s Adventures in 

Wonderland (1965, suom. Liisan seikkailut ihmemaassa), ei E. H. Shepardin kuvituksis-

sa henkilöhahmojen kasvojen ilmeet ole niin yksityiskohtaisesti kuvattu. Shepard tunne-

taan myös vuonna 1926 ilmestyneen A. A. Milnen klassikkoteoksen Winnie-the-Pooh 
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Kuva 3. Rajattu rajaamaton kuva teoksessa The Wind in the Willows.



kuvituksesta, josta on nähtävillä monia samanlaisia piirteitä kuin teoksen The Wind in 

the Willows kuvituksissa. 

2.2 A. A. Milne – Winnie-the-Pooh 

Alunperin A. A. Milne kirjoitti klassikkoteoksensa Winnie-the-Pooh (1926, suom. Nalle 

Puh) ja tämän jatko-osa, The House at Pooh Corner (1928, suom. Nalle Puh rakentaa 

talon) pojalleen Christoper Robinille. Milne sai inspiraation tarinoidensa eläinhahmoi-

hin poikansa pehmoleluista (Tyzack, 2015). Kertomusten päähenkilö, pieni karhu nimel-

tä Winnie-the-Pooh on saanut Pooh-nimensä 

Christopher Robinin Pooh-joutsenelta sekä 

nimen Winnie Lontoon eläintarhan karhulta 

nimeltä Winnie (Milne, 2007, IX–X). A. A. 

Milnen teoksia elävöittämässä on E.H. She-

pardin  hienovaraiset viivapiirustukset. Kuten 

monia muita klassikkoja, myös Milnen Win-

nie-the-Pooh on uudelleenpainettu, käännetty 

useille kielille sekä tuotu moderneihin esit-

tämisen muotoihin, kuten radioon, televi-

sioon ja elokuviin. Vielä tänäkin päivänä 

Milnen satuja luetaan, kuunnellaan ja katso-

taan monien lasten ja aikuisten toimesta. 

Teos Winnie-the-Pooh koostuu kymmenestä toisistaan riippumattomista tarinoista. Kirja 

kerto pehmolelunallesta nimeltä Winnie-the-Pooh ja tämän seikkailuista Hundred Acre 

Woodsissa yhdessä ystävänsä Chrispother Robinin kanssa. Winnie-the-Poohista käyte-

tään myös nimityksiä Pooh ja Edward Bear. Kertomuksissa tavataan myös Rabbit, 

Piglet, Eeyore, Owl, Kanga ja Baby Roo. Tiger puolestaan esitellään teoksessa The 

House at Pooh Corner. Teoksen Winnie-the-Pooh tarinoissa Winnie-the-Pooh muun 

muassa juuttuu Rabbitin kodin oviaukkoon syötyään liian paljon hunajaa, yrittää pyy-
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Kuva 4. Alkuperäinen E. H. Shepardin 
kuvitus teokseen Winnie-the-Pooh 
(1926).



dystää Pigletin kanssa Heffalumpin käyttäen hunajaa syöttinä ja menee tutkimusmatkal-

le Pohjoisnavalle kaikkien Hundred Acre Woodin asukkaiden kanssa.

Saduissa on käytetty huumoria, joka saattaa 

ilmentyä kerronnan tehokeinona tekstin ja 

kuvan yhdistymisenä. Kuvitukset leikkivät 

tekstin kanssa niin, että tekstistä tulee osa 

kuvaa, mutta teksti myös itsessään kuvaa 

kuvassa näkyvän tilanteen (ks. kuva 5). 

Teksti ja kuva ovat tällöin vuorovaikutuk-

sessa toistensa kanssa symmetrisesti. Sekä 

teksti että kuva täydentävät toistensa ker-

ronnallisia ja kuvaavia elementtejä. Tekstin 

kuvailun leikkisyys näkyy muun muassa 

kerrontatavassa: “The Sun was still in bed, 

but there was a lightness in the sky over the

Hundred Acre Wood which seemed to show 

that it was waking up and would soon be 

kicking off the clothes”  (Milne 1926, 74). 1

Aurinko personifioidaan ihmisenkaltaiseksi, joka nukkuu sängyssä ja on pukeutunut 

vaatteisiin. Tällainen kerronna leikkisyys tekee lukukokemuksesta viihdyttävän, eikä 

lukija halua keskeyttää lukemista. Kielen ollessa hyvin kuvailevaa ovat kuvitukset pie-

niä ja yksinkertaisia, usein vain henkilöhahmon esittäviä.  

2.3 Lewis Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland

Lastenromaanit Alice’s Adventures in Wonderland (1965, suom. Liisan seikkailut ihme-

maassa) sekä tämän jatko-osa Through the Looking-Glass, and What Alice Found There

Suom. “Aurinko oli silti vuoteessaan, mutta Puolen hehtaarin metsän yllä oli hieman valoa, 1

josta pystyi päättelemään Auringon heräilevän ja pian heittävän vaatteensa yltään.”
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Kuva 5. Teoksen Winnie-the-Pooh (1926)
teksti leikittelee kuvitusten kanssa.



(1871, suom. Liisan seikkailut peili-

maailmassa) ovat Lewis Carrollin kir-

joittamia fantasiatarinoita, joita on uu-

delleenpainettu useita kertoja sekä ku-

vitettu uudestaan useiden eri kuvittajien 

toimesta. Alkuperäiseen tarinaan kuvi-

tuksen on luonut John Tenniel. Uudel-

leenpainoksien lisäksi sadusta on tehty 

lukuisia uusia versioita eri formaattei-

hin, kuten sarjakuviksi, televisiosarjaksi 

ja elokuvaksi, joista luultavasti tunne-

tuin on Walt Disneyn Pictures’n tuot-

tama ja Tim Burton’n ohjaama vuonna 

2010 julkaistu elokuva. 

Kertomuksessa päähenkilö Alice tippuu kaninkoloon seurattuaan valkoista, liiviin ja 

taskukelloon sonnustautunutta kania. Pitkän pudotuksen jälkeen Alice joutuu käytävälle, 

jossa on useita erikokoisia lukittuja ovia. Alice 

yrittää epätoivoisesti keksiä keinoa saada avat-

tua edes yksi ovi, joten hän kutistaa ja suuren-

taa itsensä käytävällä olevien juoman ja leivok-

sen avulla. Mikään ei auta, minkä vuoksi Alice 

itkee niin paljon, että hänen kyyneleensä muo-

dostavat meren. Alicea vastaan ui hiiri, joka 

johdattaa Alicen rannalle, jonne monet muut 

eläimet ovat kokoontuneet. Liisa säikyttää 

eläimet pois tarinoilla kissastaan. Pian Alice 

tapaa White Rabbitin, joka lähettää Alicen ta-

lolleen. Talolla Alice erehtyy juomaan pullosta, 

joka tekee Alicesta koko huoneen kokoisen. 

Eläimet rientävät apuun ja heittävät Alicea ki-
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Kuva 6. Tennielin luoma maailma on 
hyvin yksityiskohtainen.

Kuva 7. Yksityiskohdat näkyvät myös kasvojen 
ilmeissä.



villä. Taloon osuttuaan kivet muuttuvat kakuiksi, joista yhden syötyään Alice kutistuu 

jälleen pieneksi. Tämän jälkeen Alice tapaa perhosentoukan, the Duchess’n sekä the 

Cheshire Catin. Cheshire Cat neuvoo Alicea menemään the March Haren talolle, minkä 

jälkeen tämä katoaa. Talolla the March Hare, the Mad Hatter sekä the Dormouse ovat 

pitämättä teekutsuja. Kaikki kolme ovat Alicelle epäkohteliaita, joten Alice jatkaa mat-

kaansa metsään, josta hän löytää oven. Ovi johdattaa Alicen takaisin suureen eteiseen. 

Hän ottaa pöydältä avaimen ja kutistaa itsensä pieneksi sienen avulla aivan kuin perho-

sentoukka häntä neuvoi. Oven takaa paljastuu the Queen of Heartsin puutarha. Puutar-

hassa the Queen of Hearts on pelaamassa krokettia, jossa flamingot ovat mailoja ja siilit 

ovat palloja. Alice liittyy mukaan tähän hullunkuriseen peliin. Pian Alice on matkalla 

the Mock Turtlen luo, sillä the Queen of Hearts haluaa Alicen kuulevan the Mock Turt-

len tarinan. Alice saa saattajakseen the Gryphonin. Taina päättyy siihen, kun Alice on 

seuraamassa The Knave of Heartsin oikeudenkäyntiä. 

Oikeudenkäynnin todistajanlausunnot tuntuvat olevan 

järjettömiä, minkä vuoksi Alice protestoi The King of 

Heartsin tulkintaa. Tämän vuoksi the Queen of Hearts 

määrää Alicen mestaukseen. Kun the Queen of Hearts 

armeija on ottamassa Alicea kiinni, kasvaa Alice kokoa 

niin, ettei kuningattaren armeijalla ole mahdollisuuksia 

häntä vastaan. Yhtäkkiä Alice herää siskonsa sylistä 

joenrannasta. 

Lewis Carrollin teoksessa on kahteen edelliseen las-

tenkirjaan nähden varsin vähän kuvia. Toisaalta John 

Tennielin piirtämät mustavalkoiset kuvitukset ovat lä-

hes aina puolen sivun kokoisia, kun taas teoksessa 

Winnie-the-Pooh kuvitukset ovat usein hyvin pieniä. 

Tennielin yksityiskohtaisien viivapiirustuksien tyyli 

vaihtelee kehyksettömistä kuvista kehystettyihin ku-

viin. Kehyksettömät kuvat osoittavat kulloisenkin ti-

lanteen henkilöhahmon sekä taustasta vain sen, mikä 
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Kuva 8. Viivapiirustukset voi-
vat tuntua jopa ahdistavilta.



on kohtaukselle oleellisinta. Kehystetyt kuvat puolestaan näyttävät maisemaa hieman 

enemmän, mutta tällaisten kuvien määrä sadussa on kuitenkin melko vähäinen. Tennie-

lin kuvitukset ovat yksityiskohtaisia, minkä vuoksi erilaiset kasvojen ilmeet on nähtävil-

lä hyvin selvästi. Lukijan onkin helppo eläytyä tarinan tapahtumiin, kun hän pystyy tar-

kasti näkemään henkilöhahmojen suhtautumisen tilanteisiin. Tunnelma on käsinkoske-

teltava. Toisaalta realistiset ja hyvin kontrastiset kuvitukset voivat vaikuttaa paikoitellen 

ahdistavilta etenkin, kun vertaa Tennielin piirustustyyliä hyvin samankailtaiseen E. H. 

Shepardin piirustustyyliin ja hänen kuviensa tunnelmaan. 

Teosten The Wind in the Willows ja Winnie-the-Pooh alkuun on sijoitettu kartta, josta 

lukija voi nähdä tapahtumapaikkojen sijainnit. Karttoihin on merkitty, missä henkilö-

hahmot asuvat sekä muut tärkeät tapahtumapaikat, kuten kyliä, siltoja ja jokia. Tällainen 

samanlainen kartta löytyy myös Beatrix Potterin satukokoelmasta Beatrix Potter The 

Complete Tales (2012). Kartan avulla lukijan on helppo päästä tarinan sisään, kokemaan 

itse tapahtumia tarinoita lukiessaan. Kartta antaa myös illuusion tarinoiden totuuden-

mukaisuudesta. Esimerkiksi Beatrix Potter on käyttänyt tarinoidensa tapahtumapaikkoi-

na oikeita englantilaisia kyliä. Oikeasta kartasta voidaankin löytää samannimisiä kyliä, 
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Kuva 9. Beatrix Potterin satumaailman kartta.



mutta myös tarinoiden kuvitteellinen kartta vastaa lähes täydellisesti oikeaa karttaa. 

Luonnon lisäksi eläinhahmojen kotien pihat ja sisätilat, kuten keittiö, takka ja portaikko, 

on piirretty Potterin oman Sawreyssa sijaitsevan Hill Top maatilansa mukaan (Meyer 

1983, 138–139). Myös sadun Winnie-the-Pooh metsä Hundred Acre Wood on saanut 

inspiraationsa Englannissa sijaitsevassa Ashdown-metsästä (The Telegraph 2017), kun 

taas sadun The Wind in the Willows tapahtumapaikka Berkshiren maaseudusta (Sibley, 

1998, 31.).  
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3. Kaniinin tarina sadan vuoden takaa 

Beatrix Potterin ensimmäinen julkaistu satu The Tale of Peter Rabbit täyttää vuonna 

2017 116-vuotta. Tämä yli sata vuotta lasten ja aikuisten rakastama kaniini on ajaton 

vaihtoehto iltasaduksi, ja hänen tarinaansa onkin kerrottu sukupolvelta toiselle. Mutta 

kuka on kirjailija tämän hellyyttävän satuhahmon takana? Entä millaisia ovat muut 

Beatrix Potterin sadut hänen lähes 30-vuotisen lastenkirjailijauransa ajalta? 

3.1 Beatrix Potterin maailma pähkinänkuoressa 

Beatrix Potter on englantilainen lastenkirjailija ja kuvittaja, luonnontieteilijä ja luonnon-

suojelija, joka tunnettiin erityisesti myöhemmällä iällä nimellä rouva Heelis. Potter syn-

tyi vuonna 1866 Lontoossa (Koski 2011, 186). Viktoriaanisen Englannin sääty-yhteis-

kunnasta huolimatta hän pystyi luomaan itselleen merkittävän uran kirjailijana. Potterin 

perhe oli vakavarainen, joten hänen isänsä ei tarvinnut tehdä työtä. Tämän sijasta herra 

Potter vietti paljon aikaa klubilla muiden englantilaisten herrasmiesten tavoin. Beatrix 

Potterilla oli lastenhoitajia sekä kotiopettajia, mutta hänen koulutuksensa loppui Potte-

rin ollessa teini-iässä – samaan aikaan kun hänen viisi vuotta nuorempi pikkuveljensä 

lähetettiin kouluun. Beatrix Potterista kasvoi ujo, varautunut ja ulkopuolista maailmaa 

vierastava. Vaikka naisten oli tapana avioitua nuorena, kihlautui Potter vasta 47 vuoden 

iässä. (Koski 2011, 186–187, 190.) Onni ei kestänyt kauaa, vaan kolme kuukautta kih-

lauksen jälkeen sulhanen kuoli leukemiaan vuonna 1905 (Meyer 1983, 136). Potter 

avioitui uudestaan vuonna 1913 yhdysvaltalaisen asianajajan William Heelisin kanssa 

(Eccleshare 2008, 12), jolloin Beatrix Potter vaihtoi nimensä rouva Heelisiksi (Meyer 

1983, 140).  

Kaiken kaikkiaan Beatrix Potterin lapsuus oli yksinäistä (Eccleshare 2008, 11). Isältään 

perittyä taiteellista lahjakkuuttaan Potter harjoitti jo hyvin nuorella iällä. Hän vietti pal-

jon aikaa veljensä Bertramin kanssa luonnossa piirtäen ja maalaten kaikkea mitä he nä-

kivät. (Koski 2011, 187.) He myös keräsivät niin eläviä kuin kuolleita eläimiä ja hyön-
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teisiä sekä tutkivat niitä tarkemmin huoneissaan. Kuolleet eläimet sisarukset nylkivät, 

tutkivat mikroskoopin alla sekä keittivät, jotta liha irtoaisi luista. Näitä eläinten eri osia 

sisarukset piirsivät ja maalasivat yhdessä. Elävät eläimet jäivät sisaruksille lemmikiksi – 

esimerkiksi satuhahmojen Peter Rabbitin ja Benjamin Bunnyn esikuvana on toiminut 

belgianjänikset Benjamin Bunny ja Peter. (Meyer 1983, 130–131.)  

Potterien perhe vietti kesät Skotlannissa ja myöhemmin Lake Districtin alueella Luo-

teis-Englannissa. Sisarukset saivat vapaasti tutkia loma-asuntojen ympäröivää luontoa. 

(Eccleshare 2008, 11.) Beatrix Potter vieraili myös Lontoon museoissa tarkoituksenaan 

piirtää fossiileja ja täytettyjä eläimiä. Veljensä ollessa koulussa Beatrix Potter teki tut-

kimuksen sienistä, johon hän sisällytti yli 250 maalattua näytettä. Tämä tutkimus kysee-

nalaistettiin Linnaean Society of Londonin eräässä kokouksessa, jossa tutkimusseuran 

jäsenet näkivät Potterin kehittäneen liian monta omaa teoriaansa. (Meyer 1983, 130–

131.) 

Beatrix Potter alkoi 26-vuotiaana piirtämään eläinaiheisia kuvia kirjeisiin, joita hän lä-

hetti tutuille lapsille (Meyer 1983, 132). Hän myös kuvitti kuusi onnittelu- sekä joulu-

korttia, jotka hän sai julkaistua vuonna 1890 (Koski 2011, 187, 189). Beatrix Potter ku-

vitti paljon kani-aiheisia kuvia jo ennen sadun The Tale of Peter Rabbit julkaisua. Potte-

rin alter egon voidaankin nähdä kaniinina etenkin hänen uransa ensimmäisessä vaihees-

sa. Luonteeltaan Beatrix Potter oli kipakka, mutta ujo, minkä vuoksi hän viihtyi omissa 

oloissaan aivan kuten kanit. (Kutzer, M. Daphne 2003, 38.)  

Peter Rabbitin tarina sai alkunsa Beatrix Potterin lähettämistä kirjeistä hänen entisen 

kotiopettajattaren sairaalle lapselle Noël Moorelle (Eccleshare 2008, 12). Tämä samai-

nen tarina ja Beatrix Potterin ensimmäinen satukirja The Tale of Peter Rabbit julkaistiin 

omakustanteena vuonna 1901 Potterin ollessa 35-vuotias. Painoksen laajuus oli 250 ni-

dettä (Meyer 1983, 133). Teos menestyi hyvin nopeasti, minkä vuoksi satukirjaa painet-

tiin 250 nidettä lisää (Alderson 2009, 35). Seuraavana vuonna kustantamo Warne & Co. 

teki sopimuksen tästä aikaisemmin kuuden kustantajan hylkäämästä teoksesta (Koski 
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2011, 190.) Sopimuksen yhtenä ehtona oli vaihtaa omakustanteessa olevat mustavalkoi-

set kuvitukset värillisiin kuviin (Eccleshare 2008, 12). 

Kaiken kaikkiaan Beatrix Potter kirjoitti 23 satukirjaa vajaassa 30 vuodessa sekä muita 

julkaisuja. Hän oli ostanut tuona aikana maata Luoteis-Englannista. Kirjallisen uransa 

jälkeen Beatrix Potter muutti yhdessä miehensä William Heelisin kanssa Castle Cotta-

geen, joka sijaitsi aivan Hill Topin maatilan vieressä. Täällä hänen oli helppo hylätä en-

tinen elämänsä. Viimeisinä vuosinaan hän osti yhteensä 1 600 hehtaaria maata, jonka 

hän testamenttasi National Trust -ympäristönsuojelujärjestölle. Beatrix Potter kuoli 77-

vuotiaana Sawreyssa vuonna 1943. (Meyer 1983, 140). 

3.2 Johdatus Beatrix Potterin eläinsatuihin 

Kuvakirjoja on ollut jo ainakin 1700-luvulla, mutta Beatrix Potterin tarinoiden tekstin ja 

kuvituksen suhde oli aivan omaa luokkaansa satukirjojen ilmestyttyä 1900-luvun alussa. 

Tämä ilmeni siten, että Potterin kirjoittamissa ja kuvittamissa tarinoissa teksti ei toimi 

ilman kuvia ja kuvat eivät toimi ilman tekstiä. Kuvien luonne on siis kommentoiva ja 

informaatiota lisäävä. Saatamme tietää tekstistä vain muun muassa Peter Rabbitin takin 

olevan vaaleansininen tai Glousesterin räätälin olevan harmaapäinen. Henkilöhahmojen 

ja tapahtumapaikkojen kuvaus tapahtuu kuvia katselemalla – joskaan kuvat eivät näytä 

ympäristöä kovinkaan laajasti. Monet kuvituskuvista on rajattu niin, että vain henkilö-

hahmo ja mahdollinen tärkeä esine ovat nähtävillä. Näin on erityisesti mustepiirustuk-

sissa. Vesivärimaalausket ovat puolestaan luonnollisempia kuvauksia taustoineen. Kuvi-

tuskuvat ovat kuitenkin melko aukkoisia suhteessa toisiinsa, joten kuvat tarvistevat teks-

tin rinnalleen, jotta tarinan juoni on ymmärrettävä. Pääsääntöisesti kuvitukset kuvaavat 

tarinoiden maailmaa hyvin alhaalta; kaniinin, hiiren sekä pienen lapsen silmin (Lurie 

1990, 94). 

Beatrix Potterin lähes kahdesta tusinasta tarinasta löytyy satuja sekä pienille kuunteli-

joille sekä isommille lukijoille, sillä satujen pituus ja juonen monimutkaisuus vaihtelee 
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sadusta riippuen. Beatrix Potterin kirjoittamat ja kuvittamat sadut julkaistiin alunperin 

pieninä kuvakirjoina, joita erityisesti pienten lasten on helppo pitää kädessään. Potter 

sisällytti tarinoihin vähintään yhden vaikean sanan, jotta lasten halu ja tarve oppia täyt-

tyisi (Lurie 1990, 94). Esimerkiksi saduissa The Tale of Peter Rabbit, Appley Dapply’s 

Nursery Rhymes (1917, suom. Omppu Pompun lastenlorut) ja The Story of Miss Moppet 

(1906, suom. Siru-kissan hiirileikki) tekstiä on hyvin vähän. Yksinkertainen ja lyhyt 

lauserakenne tekee tarinoista selvästi pienille lapsille tarkoitetun.  

Sadussa The Story of Fierce Bad Rabbit (1906, Tuima tuhma kaniini) kertomuksen ope-

tus on selvästi esillä. Tarinassa hyvällä kaniinilla on porkkana, jonka paha kaniini tulee 

ottamaan epäkohteliaasti itselleen: “He doesn’t say ‘Please.’ He takes it!”  (The Story of 2

Fierce Bad Rabbit, 134). Lopussa pahaa kaniinia ammutaan, minkä seurauksena hän 

menettää niin viiksensä, tupsuhäntänsä kuin porkkanansa. Teksti kertoo suoraan lukijal-

le tietyn tapahtuman aiheuttavan surullisen mielen: “The good Rabbit creeps away, and 

hides in a hole. It feels sad”  (The Story of Fierce Bad Rabbit, 134). Vaikka tarina vai3 -

kuttaa olevan liian raaka pienimmille lapsille, opettaa se selkeästi, että paha saa aina 

palkkansa. Pienille lapsille tarkoitetuissa saduissa opetuksen lisäksi teksti esittelee sel-

västi kuka kuvassa on tai mitä kuvassa tapahtuu.  

Varttuneimmille lukijoille tarkoitetuissa saduissa, kuten The Tale of The Pie and The 

Patty-Pan, The Tale of Little Pig Robinson ja The Tale of Samuel Whiskers or The Roly-

Polu Pudding teksti täyttää lähes koko aukeaman. Kertomuksissa aikarakenteet ovat 

selvästi edellä mainittuja satuja haastavammat sekä kerronta saatetaan esittää monesta 

eri näkökulmasta. Haastavammissa saduissa kuvitusta on selvästi vähemmän kuin yk-

sinkertaisemmissa ja lyhyissä saduissa. Näille kertomuksille on myös tyypillistä, että 

kuvitus on usein vesivärimaalauksien sijasta mustepiirustuksia. On kuitenkin huomioi-

da, että esimerkiksi tarinan The Tale of Peter Rabbit alkuperäinen kuvitus on mustepii-

rustuksin toteutettu, jotka kustantajan toimesta vaihdettiin vesivärimaalauksiksi – voi 

 “Hän ei pyydä. Hän vain ottaa sen!”2

 “Hyvä Kaniini ryömii pois ja piiloutuu koloon. Se tuntuu surulliselta.”3
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olla, että Beatrix Potter on omasta tahdostaan halunnut luoda mustavalkoisen kuvituk-

sen. 

Syy, minkä vuoksi Beatrix Potterin sadut viihdyttävät lasten lisäksi aikuislukijaa, on sa-

tujen vakava sekä ironinen ja sukkela luonne (Kutzer, M. Daphne 2003, 2). Esimerkiksi 

sadussa The Tale of Peter Rabbit Peter hakeutuu vaarallisiin tilanteisiin, joista yhdessä 

hänen isänsä on kuollut. Peter Rabbit ei ole Potterin ainoa hahmo, joka on vaaratilan-

teessa, sillä esimerkiksi Robinson-possu, tosin tahtomattaan, joutuu hengenvaaralliseen 

seikkailuun. Myös tarinoiden suhde lapsihahmoihin ja luottamus heidän pärjäämiseensä 

pelottavissa ja monimutkaisissa tilanteissa on ollut syy Potterin tarinoiden suosioon vie-

lä yli 100-vuotta ensimmäisen teuoksen ilmestymisen jälkeen. Potter sisällytti tarinoi-

hinsa jonkin verran poliittista sekä yhteiskunnallista huolestuneisuutta. Erityisesti tällai-

sia aiheita olivat levottomuus, vivahteet yhteiskunnallisesta hierarkiasta ja käytöstavat. 

(Kutzer, M. Daphne 2003, 2-3.) 

Lastenkirjallisuudessa on yleistä, että henkilöhahmot ovat eläimiä. Beatrix Potterin sa-

duissa hahmoina voi nähdä pienen pieniä hiiriä, kaniineja ja oravia, kissoja ja koiria, 

ankkoja, mäyrän ja ketun, possuja sekä monia muita eläimiä. Aikuisten kirjallisuudessa 

eläinhahmot ovat huomattavasti harvinaisempia kuin lastenkirjallisuudessa, mutta niitä 

käytetään usein allegoriaan ja satiiriin. Syy, minkä vuoksi eläinhahmot esiintyvät usein 

lastenkirjallisuudessa on se, että aikuisten näkökulmasta lapset muistuttavat käytöksel-

tään enemmän eläimiä kuin sivistyneitä ihmisiä. Tämän vuoksi kuvakirjoissa eläinhah-

mot voidaan nähdä naamioiduksi lapsiksi. Usein eläinhahmoja antropomorfoidaan eli 

ihmisenkaltaistetaan ihmisille ominaisilla piirteillä, kuten puheella, sosiaalisella statuk-

sella ja vaatteilla. Eläinhahmojen käyttö ihmisten sijaan on kirjailijan tapa luoda etäi-

syyttä ja muuttaa juoni lapselle tutuksi. (Nikolajeva, Scott 2006, 89, 92.) Toisaalta eläin-

lasten käyttö henkilöhahmoina ihmislapsien sijaan antaa mahdollisuuden mahdollisim-

man monen lapsen samaistumiselle. Kun henkilöhahmot eivät ole sidottuna tiettyyn 

kansallisuuteen tai etniseen taustaan, useampi lapsista voi tuntea olevansa Peter Rabbit, 

Jemina Puddle-duck tai Ginger.  
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Perinteiset eläinsadut ja faabelit pyrkivät kohentamaan moraalia. Tähän verrattuna Beat-

rix Potterin sadut olivat poikkeuksellisia, sillä Potter on piilottanut tavanomaiseen mo-

raaliin epätavanomaisen viestin. Esimerkiksi satu The Tale of Peter Rabbit vaikuttaa  

suosittelevan kuuliaisuutta ja itsehillintää, mutta tarinan piilotettuna moraalina toimii 

sanoma, että tutkimusmatkailu ja tottelemattomuus ovat hauskempia kuin hyvä käytös. 

Satu myös osoittaa, että vaikka jonkin sanotaan olevan vaarallista, ei se sitä välttämättä 

ole. (Lurie 1990, 95.) Potterin saduille on myös tyypillistä tasapainoilla halun muutok-

sen ja kapinoinnin sekä näiden pelon ja inhon välillä (Kutzer, M. Daphne 2003, 31). 

Monet Beatrix Potterin satujen päähenkilöistä ovat miespuoleisia, mutta esimerkiksi 

saduissa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle, The Tale of Jemina Puddleduck (1908, suom. 

Rosina Ankkanen maailmalla) ja The Tale of Mrs. Tittlemouse (1910, suom. Hanna-hii-

ren kuokkavieraat) päähenkilöt ovat naisia. 

Tapahtumapaikat Beatrix Potterin saduissa ovat niin metsässä kuin pienissä kylissä, 

sekä sisällä kodeissa että ulkona luonnossa. Poikkeuksena tietenkin satu The Tailor of 

Gloucester, joka sijoittuu Gloucesterin kaupunkiin. Potterin luomissa kuvituksissa ta-

pahtumapaikkojen representointi vaihtelee taustattomista muotokuvista maisemallisiin 

vesivärimaalauksiin. Maiseman kuvauksella voi olla symbolisia merkityksiä, kuten jän-

nitteen ja suunnan esittäminen virtaavan veden avulla, muutosta merellä ja vuodenajoil-

la sekä ikuisuutta vuorijonolla ja autiomaalla. Tällaiset elementit syventävät lasten mie-

likuvituksellista kokemusta vahvistamalla lasten ymmärrystä samaistumisesta heidän 

henkilökohtaiseen maailmaansa, kuuluvuudesta sekä kauneudesta. (Schwarcz 1982, 55.)  
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4 Kuvakirjan kerronnalliset keinot 

Sadut tarjoavat lapselle viihdyttävyyttä, mutta myös oivan tavan kehittää lapsen psyy-

kettä. Kasvava lapsi voi oppia saduista arkipäiväisistä tilanteista sekä suhteista ja kuinka 

konflikteja voi ratkaista. Parhaimmillaan sadut antavat lapselle ymmärrystä ja voimaa 

kohdata todellisuus. (Schwarcz 1982, 106.) Lapsi käsittää noin 15–18 kuukauden iässä 

kuvan esittävän jotain, mutta esimerkiksi noin kahden viikon ikäiset lapset katselevat 

mielellään yksinkertaisia muotoja, kuten tikkataulun ympyröitä tai šakkilaudan ruutuja.  

Myös ihmiskasvot ja etenkin silmiä muistuttavat kuviot ovat lapselle ensimmäisiä tuttu-

ja muotoja. Värejä lapsi oppii erottamaan vasta kolmannen ikävuoden tienoilla. (Vaijär-

vi 1972, 13–14.)  

Lapsuudessa kuullut tai luetut satukirjat vaikuttavat lapsiin monin tavoin. Esimerkiksi 

lapsena kuultu tarina eläimistä, baletista tai historiasta voi vaikuttaa ammatinvalintaan 

tai muuttua harrastukseksi (Spink 1989, 37).  Ei ole myöskään tavatonta, jos tarinat ovat 

yksilölle tärkeässä roolissa vielä aikuisiällä, sillä tarinoiden tuttuus tai tietyt henkilö-

hahmot voivat tuoda lämpöä, hellyyttä ja lohtua elämän vaikeina aikoina (Spitz 1999, 

5). Erityisesti kaksi- ja kolmevuotiaat lapset pyytävät lukemaan samaa tarinaa aina uu-

destaan ja uudestaan, sillä he pitävät tarinoiden tuttuuden tuomasta turvallisuudesta. 

Tästä hieman vanhemmat lapset puolestaan suosivat tarinoita, joista voi löytää saman 

yksinkertaisen teeman useissa eri muodoissa. (Vaijärvi 1972, 16.) Tarinat voivat vaikut-

taa yksilön käyttäytymismalleihin, kuten ruokatottumuksia tai sulattaa kovetetun sydä-

men (Spitz 1999, 3–4), mutta myös auttaa seksuaaliseen, etniseen, kulttuuriseen ja 

maantieteelliseen identiteettiin sekä uskonnollisuuteen ja moraalisuuteen. Saduista luki-

ja voi saada tukea ja opastusta, sillä kertomukset osoittavat muidenkin kokevan saman-

laisia tilanteita. (Spink 1989, 37–38.) 
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4.1 Sanoista kokonainen maailma 

Lastenkirjallisuuden tarkoituksena on opettaa lasta kulttuurista, kuten sukupuolesta ja 

luokasta, mutta myös moraalista ja elämyksistä (Spitz 1999, 14). Opettavaisten tarinoi-

den kirjo on hyvin laaja – tarinat voivat muistuttaa oma-apu-kirjallisuutta (self help) tai 

opetus voi olla piilotettu symboleihin ja metaforiin. Erityisesti self help -kirjallisuus on 

hyödyllistä, kun vanhempi haluaa opettaa ja keskustella lapsen kanssa tietystä kivuliaas-

ta tilanteesta. (Spitz 1999, 9–10.) 

Juoni ohjaa ja vie tarinaa eteenpäin tarkoitusperäisesti. Toisinaan juoni voi kuitenkin 

olla rajoittunut niin, ettei se tarjoa henkilöhahmoille kovinkaan paljoa kehitysmahdolli-

suuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöhahmojen litteyttä ja muuttumattomuutta 

(Nikolajeva & Scott 2006, 82). Tällainen henkilöhahmo pysyy koko tarinan ajan sama-

na. Vastakohta litteälle ja muuttumattomalle henkilöhahmolle on dynaaminen ja pyöreä 

henkilöhahmo, joka kehittyy kronologisesti sekä ajan että kokemuksen seurauksena. 

Dynaamisen ja pyöreän henkilöhahmon kehittyminen on verrattavissa aikuistumiseen. 

(Golden, Joanne Marie 1990, 42.) 

Verbaalisessa narratologiassa henkilöhahmoja kuvataan useilla eri tekniikoilla. Yksin-

kertaisimmillaan narratologinen kuvaus käsittää ulkoiset eli visuaaliset yksityiskohdat, 

kuten henkilöhahmojen ulkonäkö ja vaatetus sekä emotionaaliset, filosofiset ja psykolo-

giset ominaispiirteet. Yksinkertaista narratiivia voimakkaammin lukija kykenee saa-

maan arvion henkilöhahmon olemuksesta tämän tekojen ja käytöksen kautta. Tämä joh-

tuu siitä, että paikalleen pysähtynyt, analyyttinen kuvaus ei pysty kertomaan henkilö-

hahmon näkökantaa yhtä välittömästi kuin henkilöhahmon käytös sekä suora ja epäsuo-

ra puhe. Lisää informaatiota päähenkilöstä saadaan hänen oman monologinsa sekä pää-

henkilön ja muiden henkilöhahmojen välisen vuoropuhelun avulla. Vuoropuhelut eli 

dialogit tarjoavat uuden tavan ymmärtää henkilöhahmon dynamiikkaa. Myös toistolla ja 

vertaamisella voidaan välittää lukijalle tietoa henkilöhahmon piirteistä. Usein kontrasti 

tuodaan hyvä-paha-asettelulla tai epäsuorasti kertomalla, kuten nimien kautta. (Nikola-

jeva & Scott 2006, 81–82). Esimerkiksi Beatrix Potterin suomennetuissa saduissa on 

!28



käytetty henkilöhahmojen niminä sanoja, jotka kuvailevat hahmojen luonnetta, kuten 

Kuhnastelija ja Nokkela. Myös Disneyn piirroselokuvassa “Lumikki ja seitsemän kää-

piötä” (1937) henkilöhahmoja on nimetty vahvimman luonteenpiirteensä mukaan esi-

merkiksi Ujoksi, Lystikkääksi ja Jöröksi. 

Verbaalisessa narratologiassa näkökulmalla (point of view) on metaforinen eli vertaus-

kuvallinen merkitys, joka ilmaisee niin kertojan, henkilöhahmon sekä implisiittisen lu-

kijan aseman. Näkökulma luo dilemman kertomisen ja näyttämisen, verbaalisen ja visu-

aalisen kommunikaation sekä perinteisten ja ikonisten  merkkien välillä. Täytyy huo4 -

mioida, että kirjaimellinen näkökulma eli kenen silmin tapahtuma on esitetty, kuvaan-

nollinen näkökulma eli ideologian tai maailmankuvan esilletuonti sekä siirretty näkö-

kulma eli kertojan saama hyöty tarinan kertomisesta ovat kaikki erilaisia näkökulmia. 

Tästä huolimatta nämä kaikki kolme näkökulman muotoa voivat vaihdella yhdessä teks-

tissä. (Nikolajeva & Scott 2006, 117–118.) 

Tarinan fokalisoijaa ja kertojaa ei tule sekoittaa toisiinsa. Romaaneissa näkökulman eli 

näkijän ja kertojan äänen eli puhujan välinen ero on metafyysinen, kun taas kuvakirjois-

sa ensisijaisesti teksti ilmaisee kertojan ääntä ja kuvat näkökulmaa. On kuitenkin mah-

dollista, että teksti saa näkökulman juuri fokalisaation kautta. Siinä missä joku henkilö-

hahmoista voi kertoa tarinaa, on kertomuksen fokalisoija tietyn tapahtuman näkijä tai 

kokija (Mikkonen 2005, 188). Fokalisointi on eräänlainen näkökulma, joka esitetään 

jonkun muun kuin kertojan näkökulmasta. Tämän vuoksi fokalisoimattoman tekstin ker-

toja mielletään kaikkitietäväksi – tekstissä ei ole tiettyä henkilöä, kenen näkökulmasta 

voidaan tapahtumaa kertoa. Ulkopuolisessa fokalisoinnissa puolestaan seurataan yhden 

henkilön näkökulmaa objektiivisesta näkökulmasta. Fokalisointi voi myös olla sisäistä, 

henkilöhahmon ajatuksia sekä tunteita lukevaa eli introspektiivistä. Kertojan huomaa 

helpoiten henkilöhahmojen sekä tapahtumapaikan kuvauksesta, henkilöhahmojen toi-

mista ja tapahtumien yhteenvedosta, joista kaksi viimeistä ilmaistaan lähinnä verbaali-

sesti. Kerrontaa voidaan kuitenkin piilottaa esimerkiksi mono- ja dialogilla sekä erilai-

 Semantiikassa ikoninen tarkoittaa merkkiä, joka muistuttaa jollain tavoin kohdettaan.4
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silla todellisilla tai kuvitteellisilla sanomalehtileikkeillä ja dokumenteilla. (Nikolajeva & 

Scott 2006, 117–118.) 

Kun tarinan ajanjakson ja diskurssin ajanjakson kesto on sama, on kyseessä kohtaus. Jos 

diskurssin ajanjakso on lyhyempi kuin tarinan ajanjakso, kerrotaan silloin lyhennelmää. 

Tauko on silloin, kun esimerkiksi kommentoimalla tai selittämällä tarinan aikaa ei enää 

ole, mutta diskurssin aika jatkuu. (Nikolajeva & Scott 2006, 157.) Kielessä kerronta ta-

pahtuu ajassa, jolloin ymmärrämme tapahtumat lineaarisesti. Kuvassa puolestaan 

voimme nähdä useita samanaikaisia tapahtumia, jolloin lineaarinen ajan ymmärtäminen 

katoaa. Tällöin näemme pinnan, joka laajentaa kokonaisuudeksi kerronnan yksittäiset 

tapahtumat. Toisaalta lukiessamme yhdistämme kertomuksen lauseet, sivut ja kappaleet 

yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin pystymme näkemään mielessämme kokonaiskuvan 

teoksen tapahtumista. Kokonaiskuvan katsominen ei myöskään ole yksinkertainen ta-

pahtuma vaan kuvan nähtyämme alamme tarkentamaan katsettamme pienempiin kuvan 

elementteihin ja tapahtumiin, jolloin pystymme luomaan kokonaiskuvan tapahtumista ja 

niiden ajankohdista. (Schwarcz 1982, 9.) 

4.2 Kuvitukset kerronnan ohjaajana 

Yleisesti hyväksyttyjen kerronnan traditioiden, kuten kielen, juonen ja runomitan, tai 

vakiintuneiden avaruudellisien rajoitteiden, kuten näyttämön, valaistuksen tai kiinteän 

ajallisen alueen, avulla pystytään luomaan merkitseviä kokemuksia lukijalle sekä kuuli-

jalle (Spitz 1999, 17). Siinä missä verbaalinen narratologia puhuttelee suoraan lukijaa ja 

kommentoi tiettyä henkilöhahmoa tai tapahtumaa ei visuaalisessa narratologiassa ole 

tällaista päällekäyvää ja auktoritatiivista kertojaa. Sanallisessa kerronnan ominaisuutena 

on, että kertoja määrää omalla kerronnallaan mitä lukija saa tietää ja mitä hän “näkee”. 

Visuaalinen narratologia puolestaan antaa lukijalle vapauden omaan tulkintaan ja mah-

dollisuuden nähdä kerrontaa laajemmalle. Lastenkirjallisuudessa on hyvin yleistä, että 

kertoja on määräilevä, kun taas kuvilla pyritään opettamaan epäsuorasti lasta hänen 

omaan tahtiinsa. (Nikolajeva & Scott 2006, 61–62, 119.)  
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Kirjan kuvitusten ja tekstin välinen riippuvuussuhde on suuressa roolissa kertomuksen 

luonteen muodostamisessa. Neutraali esitys ei ole mahdollista kuvituksille, sillä kuvat 

toimivat uudenlaisena ilmaisumuotona tekstin ja lukijan välillä. (Schwarcz 1982, 93–

94.) Kuvitukset voivat kertoa saman minkä tekstikin tai ne voivat laajentaa lukukoke-

musta, mutta kirjan kuvituksilla voidaan myös ilmaista kokonainen tarina. Toisaalta ku-

vitusten rooli voi olla pelkästään koristeellinen ja lukijoita houkutteleva. Kuvitukset, 

jotka tarjoavat runsaan visuaalisen kokemuksen, luovat nautintoa sekä arvostusta. 

(Spink 1989, 65–66.)  Kirjan kuvituksen luonne on yleensä laajentava, sillä kuvien avul-

la pystytään hahmottamaan niin yksityiskohtia kuin kokonaisuuksia, jota itse tekstin 

kautta ei ole mahdollista nähdä (Mikkonen 2005, 56). Kuvitukset liittyvät jollain tapaa 

aina tekstiin ja muokkaavat lukukokemusta. Kuvien avulla voidaan täydentää tekstissä 

esiintyvät aukot tai kuvat voivat myötäillä tekstiä. Voi myös olla tarkoituksenmukaista 

asettaa kirjan kuvitukset ja teksti keskenään ristiriitaiseen asemaan, jolloin syntyy ironi-

nen kontrapunkti. Ironinen kontrapunkti näkyy muun muassa kertojan luonteen muutok-

sena naivistiseksi tai tietoiseksi valehtelijaksi (Nikolajeva & Scott 2006, 62, 119). 

Kuvien ansiosta voidaan tietoisesti kiinnittää katsojan huomio johonkin tiettyyn yksi-

tyiskohtaan, mikä puolestaan vaikuttaa kertomuksen ymmärtämiseen (Mikkonen 2005, 

56). Tämä on mahdollista toteuttaa sommitelman avulla. Kuvat pyritään sommittele-

maan niin, että katse hakeutuu ensin tärkeimpiin elementteihin. Näin epäselvä koko-

naiskuva tarkentuu ja samalla luo selkeämmän kuvan yksityiskohtien ja nähtyjen asioi-

den suhteista. (Mikkonen 2005, 25.) Kuvat antavat siis katseen liikkua kuvapinnalla 

jokseenkin vapaasti, mutta silti johdattelevasti. Kuvitukset voidaankin nähdä ei-manipu-

loivina ja epäkertovina, sillä lopullinen ymmärrys on riippuvainen katsojasta. Toisaalta 

kuvituksista voidaan jättää pois tai tuoda lisää sellaisia elementtejä, jotka ovat irrele-

vantteja itse sanalliselle kertomukselle, mutta voivat silti vaikuttaa tulkintaan. (Nikola-

jeva & Scott 2006, 61–62.)  

Näkökulman käsite laajenee kuvakirjoissa, sillä kuvat näyttävät suoraan lukijalle ja kat-

sojalle kuvittajan ennalta määräämän näkökulman. Katsoja voi lukea kuvaa katseellaan 
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niin oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle kuin kuvaa kierrellen. Nämä erilaiset 

katsomistavat eivät kuitenkaan muuta näkökulmaa, josta katsoja näkee tilanteen. Näkö-

kulmassa voi tapahtua muutos vasta kuvasarjan seuraavissa kuvissa niin suunnan kuin 

etäisyyden osalta. (Nikolajeva & Scott 2006, 117.) Kuvituksissa fokalisaatio voi olla 

sekä ulkoista että sisäistä. Ulkoinen fokalisointi voi olla kuva-alueen rajaamista niin, 

että näemme ympäristöstä tai tilanteesta vain tietyt elementit. Myös kuvissa esiintyvien 

henkilöhahmojen katseella voidaan luoda katsojalle tunne sekä ulkoisesta että sisäisestä 

fokalisoinnista. (Mikkonen 2005, 189.) Etenkin kuvataiteessa voi huomata, että teoksen 

henkilö katsoo suoraan kuvan katsojaa silmiin. Tällainen katse kutsuu kuvan katsojaa 

katsomaan teosta, ja samalla syntyy tunnelma kuin katsoja itse olisi myös osa tilannetta.  

Sisäinen fokalisointi, kuten ajatukset, on mahdotonta esittää kuvin, mutta henkilöhah-

mon joitakin tunnetiloja voidaan tuoda esille esimerkiksi kasvojen ilmeillä, värein sekä 

sivun asettelulla (Nikolajeva & Scott 2006, 118). Myös vaatetus ja reagointitapa voivat 

viestiä henkilön sisäisiä tuntemuksia ja ajatuksia. Eritysesti eläinhahmoilla eleet ja ruu-

miillinen käyttäytyminen ovat tärkeitä sisäisen fokalisoinnin ilmaisijoita. (Arnheim 

1974, 445.) Puheeseen puolestaan voidaan viitata esimerkiksi puhekuplien avulla (Niko-

lajeva & Scott 2006, 118) ja erilaisiin ääniin nuotein, kirjaimin tai sanoin. Huutaminen 

ja kuiskaaminen pystytään erottamaan toisistaan erikokoisella fontilla – mitä hiljaisempi 

ääni on, sitä pienemmällä fontilla teksti on esitetty ja toisin päin. (Schwarcz 1982, 77–

78.) Elokuvissa ja sarjakuvissa lähikuvia hyödynnetään ilmaisemaan puhujaa, mutta las-

tenkirjallisuudessa tämä on hyvin harvinaista vaikka kerronnallinen teksti ja dialogi 

vuorottelevat kuvakirjoissa.(Nikolajeva & Scott 2006, 118). Sisäinen fokalisointi voi 

näyttäytyä kuvituksissa myös kuvan hahmon tai hahmojen välisenä katseen linjana, joka 

on kohdistettu muualle kuin kuvan katsojaa päin (Mikkonen 2005, 189). 

Kuvituksissa on samoja piirteitä kuin teatteriesityksissä ja elokuvissa. Sekä kuvakirjojen 

visuaaliset puitteet että näytelmien kulissit voivat molemmat olla niin symbolisia tai 

realistisia kuin yksityiskohtaisia tai yksinkertaisia. (Nikolajeva & Scott 2006, 62.) On 

kuvittajan oma valinta kuvittaako hän tekstissä olevat troopit realistisesti eli ilman ver-

tauskuvallisuutta vai onko hän huomioimatta metaforan komponentteja, jolloin hän kes-
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kittyy muihin osatekijöihi. Kuvittaja voi myös tuoda troopin kirjaimellisesti esiin 

(Schwarcz 1982, 36), jolloin kuvat voivat saada koomisen vaikutelman.  

Elokuvissa kuten myös kuvituksissa hyödynnetään erilaisia rajauksia ja kuvakulmia, 

jotka voivat vaihdella yleiskuvien, puolikuvien ja erikoislähikuvien sekä useiden ku-

vauksien esittämisen joko yhden sivun tai koko aukeaman välillä. (Nikolajeva & Scott 

2006, 62.) Perspektiivi kuvissa voi vaihdella sammakkoperspektiivistä lintuperspektii-

viin sekä silmän tasolla olevaan perspektiiviin. On tyypillistä, että kuvakirjassa kuvien 

perspektiivit vaihtelevat. Ei ole myöskään harvinaista, jos lastenkirjan kuvituksissa on 

nähtävillä sekaperspektiivi eli yhdessä kuvassa on käytetty useita eri perspektiivejä sa-

manaikaisesti. (Oittinen 2004, 72.) Kuvakirjoissa on tärkeää huomioida henkilöhahmo-

jen koko ja sijainti aukeamalla. Se onko henkilöhahmo kuvattu sivun ylä- vai alareunas-

sa sekä oikealla vai vasemmalla puolella, voi kuvastaa hänen asennettaan muihin henki-

löhahmoihin, luonnetta tai väliaikaista mieltä. (Nikolajeva, Scott 2006, 83.) Tämän li-

säksi henkilöhahmon koko muihin hahmoihin verrattuna on tärkeää huomioida, sillä se 

voi viitata arvoperspektiiviin. Muita isompi koko ilmaisee muun muassa korkeampaa 

asemaa. Jos henkilöhahmo on pieni, voi hänet nähdä merkityksettömämpänä ja alem-

piarvoisena, eikä hän ole välttämättä tärkeä tarinan kulun kannalta. 

Se miten kuvituksissa esitetään eri tapahtumat voivat vaihdella suuresti toisistaan. Mi-

nimaalisessa esityksessä (minimal setting tai reduced setting) keskitytään ilmaisemaan 

lapsille tuttuja ja arkipäiväisiä asioita. Tämän esitysmuodon lähtökohtana on opetuksel-

lisuus, esteettisyys ja ajatus, jonka mukaan koko kuva-alueen näyttäminen on omaksuttu 

tarpeettomaksi. Esittämällä vain valikoituja henkilöhahmoja ja esineitä on pystytty kes-

kittämään lukijan huomio vain tärkeimpiin yksityiskohtiin. Symmetristä esitystä ja kak-

soisesitystä (symmetrical setting, duplicative setting) käytetään erityisesti historiallisissa 

kuvauksissa, jolloin ne tarjoavat katsojalle tietoa arjesta yksityiskohtaisen visuaalisen 

kuvauksensa avulla. Tarkat kuvaukset voivat keskittyä niin interiööreihin kuin exteriöö-

reihin tarkentuen vaikkapa erilaisiin töihin, tehtäviin, leikkeihin tai toistuviin tapahtu-

miin. Nimi esitysmuodolle tulee kuvituksen ja tekstin keskinäisestä vuorovaikutuksesta, 

joka toistuu täysin samana. (Nikolajeva & Scott 2006, 63, 65–69.) 
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Kuvitukset eivät tuo symmetrisessä esityksessä ja kaksoisesityksissä mitään lisäarvoa, 

sillä teksti itsessään tuo ilmi kaiken, mitä kuvat ilmaisevat. Kuvien tarkoituksena on olla 

koristeena ja tarkentamassa kertomuksen sanomaa sekä luoda nostalgista tunnelmaa ai-

kuisille lukijoille, mutta myös opettaa nuorempia lukijoita. Tästä huolimatta kuvat eivät 

ole tarpeettomia, sillä teksti luo tarinalle aina tietynlaisen tunnelman. Lapselle tekstin 

tunnelma voi näyttäytyä jopa vaarallisena ja pelottavana, minkä vuoksi lisätään kuva, 

joka toistaa täysin sanallista esitystä. Voi myös olla, että kuvat ovat tekstiin verrattuna 

puutteellisia, jolloin sanallinen esitys laajentaa kuvaa. Kuvien avulla lapsesta tuntuu 

turvalliselta kohdata tarinassa esitettävät uhkaavat tilanteet, mutta lapselle on myös mie-

lekästä pysähtyä hetkeksi ajattelemaan ja omaksumaan juuri kerrottuja tapahtumia. Täl-

lainen tarinankerronta tarjoaa mahdollisuuden opettaa, sillä lapsi voi etsiä kuvasta ele-

mentit, joita tekstissä kuvataan. (Nikolajeva & Scott 2006, 63, 65–69.) 

Visuaalisen esityksen avulla voidaan siis synnyttää tietynlainen tunnelman tarinaan. 

Esimerkiksi yksityiskohtaisen ja nostalgisen maalaismaiseman vaihtuminen urbaaniin 

ympäristöön voi olla ideologinen vaikutus tai symbolisesti metsä voi kuvata vaaraa ja 

pelkoa. Juuri tällaiset lisätyt ja laajennetut esitykset (enhanced setting, expanded set-

ting) antavat tarinalle ja sen kuvituksille mahdollisuuden elämykseen. Muun muassa 

Beatrix Potterin tarinoissa The Tale of the Pie and the Patty-Pan sekä The Tale of Gin-

ger and Pickles lisätyt ja laajennetut esitykset tulevat esille perinteisissä käytöstavoissa 

ja vanhanaikaisessa vaatetuksessa. (Nikolajeva & Scott 2006, 63, 65–69.) 

Edellämainittuja esityksiä monimutkaisemmat esitykset (more complex setting) ovat 

tärkeitä elementtejä juonen kehityksen kannalta. Kun tutkitaan tarinoiden kehyksiä, jae-

taan esitykset yleensä kiinteisiin esityksiin (integral setting) ja tilanne-esityksiin 

(backdrop setting). Kiinteä esitys on se ympäristö, johon tarina sijoittuu, kun taas tilan-

ne-esitykset eivät ole juonen kannalta kovinkaan tärkeitä tapahtumia. Tilanne-esitykset 

usein sijoittuvat jonnekin muualle kuin varsinainen tarina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, etteikö tilanne-esitykset olisi tarpeellisia ja hyödyllisiä kerronnan kannalta. Kiin-

teän ja tilanne-esitysten kuin myös ympäristöjen muutoksen esitystavat tekevät tarinasta 
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monimutkaisempia. Kertomusten konfliktitilanteita tuodaan usein esille juuri esitystapo-

jen muutoksilla, jolloin lukijan ja etenkin pienen katsojan on helpompi ymmärtää tilan-

teen luonne. Esimerkiksi henkilöhahmon aikuistuminen on huomattavasti uskottavam-

paa vieraassa ympäristössä kuin henkilöhahmon normaalissa ympäristössä. (Nikolajeva 

& Scott 2006, 69–70.) Näin ollen maiseman muutos ilmaisee juonen kehitystä. Toisaalta 

ympäristö voi toimia kuvituksissa pelkkänä tapahtumapaikkana tai sillä voidaan luoda 

tietylainen tunnelma tarinaan. (Schwarcz 1982, 56.)  

Lastenkirjallisuudessa on hyvin yleistä kontrasti maalaismaisen ja kaupunkimaisen ta-

pahtumapaikan välillä. Lapsuus saa romanttisia piirteitä maaseudulla, mikä näkyy lap-

sien kuvaamisella viattomiksi, iloisiksi ja luonnollisiksi. Urbaani ympäristö puolestaan 

näyttäytyy uhkaavana, minkä vuoksi se on hyvä vastapuoli kyseenalaistamaan romanti-

soitua näkemystä. (Nikolajeva & Scott 2006, 71.) Maiseman avulla on myös mahdollis-

ta ilmaista päähenkilön tunteita, kuten vuonna 1978 Mercer Mayerin luomassa kuvituk-

sessa satuun The Beauty and the Beast, jossa päättäväisen hahmon taustana toimii yhte-

näinen vuoristo ja vankat puut. Kun kuvataan Beautyn unta sekä hänen ja prinssin yh-

dessäolemista, on luonto puhjennut täyteen kukkaansa. Puiden oksat saavat laukkaavan 

hevosen jalkojen muodon silloin, kun Beauty kiiruhtaa kotiinsa hevosen selässä. Mai-

semalle annetaan erilaisia tehtäviä sadusta ja kuvittajasta riippuen. Luonnollisen esityk-

sen lisäksi maisema voi toimia sadun todellisena päähenkilönä muuttuvuutensa vuoksi, 

toisinaan luontoa saatetaan ilmaistaan yhdellä elementillä tai koristeellisesti ja keinote-

koisesti kaksiulotteisena. (Schwarcz 1982, 60.) 

Vaikka liikkumattomat kuvat mielletään helposti epäkertoviksi, voivat ne silti olla jos-

sain määrin kerronnallisia (Nikolajeva & Scott 2006, 118). Visuaalinen kokemus syntyy 

niin fyysisen liikkeen, optisen liikkeen kuin hahmottamisliikkeen vaikutuksesta, mutta 

myös kineettisten tekijöiden avulla. Yleensä liikkeen katsotaan tapahtuvan kuvan ele-

mentissä eikä maisemassa. Esimerkiksi verrattaessa kahta kuvaa keskenään, jos yksikin 

kuvan elementti on muuttunut, kuten pienentynyt tai tummentunut, nähdään tämä muu-

tos kyseisen kappaleen liikkeenä. (Arnheim 1974, 379.) Kuvituksissa on tärkeää esittää 

liikkeen kaaren merkittävin hetki (pregnant moment), jolloin tapahtumien kehitys on 
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lukijalla tai katsojalla helppo päätellä mielikuvituksensa avulla. Käytännössä tämä tar-

koittaa elementin kuvaamista sen liikkeen kaaren ääripisteessä. (Mikkonen 2005, 115.) 

Juuri tällainen epätasapaino kuvassa antaa vihiä tarinan ja liikkeen jatkumisesta, jonka 

katsoja mielikuvituksessaan mieltää liikkuvaksi (Oittinen 2004, 74, 76). Illuusio dy-

naamisesta liikkeestä voidaan kuvata staattisilla elementeillä (Schwarcz 1982, 23), ku-

ten vauhtiviivoilla, sumentamalla tai perspektiivivääristymillä. Kuvakirjoissa liike on 

kuitenkin konkreettisesti läsnä sivujen kääntämisellä ja silmien liikkeellä (Oittinen 

2004, 75). 

Samanaikaisiin tapahtumiin viittaaminen tekstissä on epäsuoraa kerrontaa. Tekstissä on 

hankala kertoa kahta tapahtumaa samaan aikaan, sillä tekstissä palataan samanaikaiseen 

tapahtumaan esimerkiksi fraasilla “Samaan aikaan muualla…”. Yhdessä kuvassa voi-

daan näyttää yhtä aikaa useampi rinnakkainen tapahtuma sekä eri paikoissa sijaitsevia 

henkilöhahmoja. Yksi tapa tuoda liike näkyviin kuvassa on kuvata yhdessä kuvassa 

useita peräkkäisiä tai samanaikaisia jaksoja (simultaneous succession tai continuous 

narration/narrative) (Nikolajeva & Scott 2006, 139), mikä on yleistä etenkin kuvatai-

teissa. Kuvassa siis esiintyy sama henkilöhahmo joko kahdessa tai useassa kuvan eri 

kohdassa. Tällaisiin jatkuva kerronta (continuous narration) -tyyppisiin kuviin voidaan 

lisätä nuolia henkilöhahmon eri kuvauksien väliin, jolloin liikkeen suunta nähdään sel-

västi. Kuva, jossa on kuvattu sama henkilöhahmo useaan kertaan, voi olla helposti se-

kava, jolloin k uvan lukeminen vaikeutuu. (Nikolajeva & Scott 2006, 139–141). 

Illuusio liikkeestä luo myös illuusion ajan kulumisesta, sillä liike tapahtuu sekä paikassa 

että ajassa (Schwarcz 1982, 23). Ajan kulumista on mahdollista ilmaista kuvituksissa 

esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelun, auringonnousun- ja laskun mutta myös kalenterin 

tai kellon avulla. On täysin lukijan ja katsojan päättelystä kiinni ymmärretäänkö tällaisia 

vihjeitä. (Nikolajeva & Scott 2006, 139.) 

Vaikka kuva onkin hetkellinen ja sisältää usein yksittäisen tapahtuman, on se silti viit-

teenä laajemmalle kertomuksen ajalliselle kokonaisuudelle. Yksittäinen kuva ei luo ker-

tomusta. Pikemminkin se toimii vihjeenä kerronnalle ja luo virikkeen kertomukselle. 
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Mutta onko mahdollista kertoa tarinaa ilman kieltä? Esimerkiksi elokuvissa kieli ei ole 

edellytys kertomuksen ymmärtämiselle. Tämä kärjistyy erityisesti mykkäelokuvissa, 

mutta niissäkin erityisesti ajan kulkua saatetaan selittää tekstien avulla. (Mikkonen 

2005, 184–145.) On myös kirjoitettu useita tekstittömiä kuvakirjoja, joissa tarina välit-

tyy pelkästään kuvien avulla. Liikkumattomissa kuvissa on elokuviin verrattuna huo-

mattavasti vaikeampaa jakaa tapahtumat kerronnan aikaan ja aikaan, joka on jo kerrottu. 

Tämän vuoksi ongelmaksi muodostuu kuvituksen painotuksen vaikutus kirjalliseen ker-

tomukseen. Kuvan tulkintaan vaikuttaa vahvasti tekstin aiempi tunteminen. Toisaalta 

kuva voi muuttaa kirjallisen kertomuksen merkitystä. (Mikkonen 2005, 184.) Kahden 

kuvan välistä ajan kulumista on myös vaikea havaita kuvituksista juuri niiden jaksottai-

suuden vuoksi (Nikolajeva & Scott 2006, 157). 

Kielen sekä kuvien lisäksi genre ohjaa meitä lukemaan tarinaa, mutta se myös ohjaa ku-

vittajaa kuvitustyössään. Havaintokykyymme vaikuttavat visuaaliset puitteet, jotka pys-

tyvät manipuloimaan tulkintaamme. Esimerkiksi tarinoiden Lumikista sekä Hannusta ja 

Kertusta monien eri versioiden ympäristön luonne vaihtelee goottilaisesta romanttiseen, 

keskiaikaisesta moderniin ja realistisesta groteskiin. Tietynlaisen kehyksen valinnalla 

pystytään johdattelemaan lukemista, mutta se myös asettaa tarinan sosiaaliseen, histo-

rialliseen ja kirjalliseen kontekstiinsa. Vuonna 1982 Hannusta ja Kertusta ilmestyi uusi 

versio Hansel and Gretel, joka esitettiin televisiossa. Tämä uudenlainen teknologia an-

toi mahdollisuuden post-moderniin ja ironiseen luentaan, minkä avulla pystyttiin oh-

jaamaan katsomista kontrapunktisiin yksityiskohtiin. (Nikolajeva & Scott 2006, 75.) 

Siinä missä sanallisen esityksen tapa opettaa on konsekutiivinen , voi kuvitus jättää jäl5 -

jen lapsen mieleen pitkäksikin aikaa, vaikka hän olisi vilkaissut kuvaa vain kerran. Ku-

vasta lapsi voi löytää omakohtaisia merkityksiä kuvittajan tietoisesti sisällyttämien mer-

kitysten lisäksi. (Schwarcz 1982, 170.) Aikuisten rooli onkin yllättävän suuri lastenkir-

jallisuudessa, sillä ilman aikuisen ääneen lukemista lapsi, joka ei vielä osaa lukea, ei 

pääsisi kokemaan tarinaa. Tämän lisäksi aikuisen läsnäolo tuo lapselle turvaa vaikkapa 

 Konsekutiivinen tarkoittaa lauseiden välistä suhdetta, jossa seuraus esitetään syyn aiheuttama5 -
na. Painotus tässä tapauksessa on seurauksessa.

!37



kuvituksessa näkyvältä hirviöltä tai uhkaavalta vaikuttavalta tapahtumalta, sillä todelli-

suuden erottaminen fantasiasta voi lapsesta tuntua hankalalta. (Spitz 1999, 16.) 

4.3 Kuvan ja sanan vuorovaikutus 

Vaikka kirjoitettu teksti ja kuvitettu kuva ovat toisistaan poikkeavia esitysmuotoja, on 

niitä vaikea erottaa toisistaan sekä psykologisesti että kokemuksellisesti. Tämä johtuu 

siitä, että katsoja usein verbalisoi ja näin ollen tulkitsee kuvaa, jota kuvan tekijä usein 

käyttää kommentoidakseen viitattavaa tekstiä. Kun kerromme kuvan luomasta visuaali-

sesta kokemuksesta, käännämme näköaistein kokemamme asian kielellisiksi merkeiksi. 

Tästä huolimatta kuvaa on mahdotonta kuvata kokonaan kielellä. Vastaavasti kaikesta 

kielellisesti ilmaisemaamme ei voi luoda kuvaa. Esimerkkinä erilaista kuvien ja sanojen 

suhteista ovat erilaiset analogiat, kuten vertaukset ja metaforat, symbolit, ikonit sekä 

käännökset ja alkuperäistekstit. Analogioiksi lukeutuu myös unet ja niiden tulkinnat. 

Kuvien ja kirjallisten tekstien välinen vuorovaikutussuhteita on näkyvillä niin abstrak-

tion kuin käytännön tasolla, kuten intertekstuaalisuudessa tai versioinnissa, ja ne vallit-

sevat neljässä eri muodossa: kirjallisen tekstin ja kuvan välillä; verratessa kokonaisia 

tieteenaloja tai merkitysjärjestelmiä; tietyn teoksen rakenteen dynamiikassa, joka on 

vastavuoroista niin kielellisessä että visuaalisissa elementeissä; sekä teoreettisen kirjal-

lisuuden välillä. (Mikkonen 2005, 20–21, 24.) 

Ihminen ei opi katsomista kuin puhumista ja kirjoittamista vaan kuvien käsitteleminen 

on automaattinen toiminto, joka ei ole riippuvainen tiedoista. Tätä havainnoillistaa visu-

aalisen havaintoprosessin ja lukemisen eron ymmärrys. Kun näemme kuvan, on siinä 

olevat asiat ja elementit olemassa itsessään. Kun taas luemme kirjallisuutta, muodostuu 

luetut asiat ensisijaisesti tietoisuudessamme. Kuten englantilainen filosofi Edmund Bur-

ke on kirjoittanut 1700-luvun lopulla, “kuvaava sana ei muodosta optista kuvaa eikä lu-

kija reagoi kirjoittajan sanoihin verkkokalvollaan vaan tietoisuudellaan.” (Mikkonen 

2005, 26.) Visuaalinen lukutaito kehittyy lapsella hyvin varhaisessa vaiheessa – hän 

ymmärtää ensin muodot, minkä jälkeen nämä kuvat alkavat yhdistyä sanoihin. Tosin se, 
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miten luemme kuvien eri elementtejä, on kulttuurisidonnaista, sillä esimerkiksi tekstin 

ja kuvien lukemisen suunta sekä värisymboliikka vaihtelevat kulttuurista toiseen. (Oitti-

nen 2004, 59.) Tietty asiayhteys voi luoda kuvalle merkityksen, joka on välitetty niin 

kielellisesti kuin kuvallisesti. Jos kielelliset merkitykset jätetään pois tästä havaintopro-

sessista, voi kuvan merkitys jäädä välittymättä. (Mikkonen 2005, 25–26.)  

Ruotsalainen tutkija Hans Lund on hahmottanut kuvan ja sanan vuorovaikutuksen mah-

dollisuuksista sekä jakanut kolmeen eri muotoon mahdollisuudet, joita kielellisten ja 

kuvallisten merkkien yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Näistä muodoista ensimmäinen eli 

kuvan ja sanan yhdistelmä tai rinnakkaiselo jakaantuu kahteen osioon, poikkiviittauk-

seen ja varsinaiseen rinnakkaiseloon. Kuvan ja sanan yhdistelmässä kokonaisuuden 

muodostavat kaksi mediaa. Kirjan kuvitus ja kuvakirja edustavat kuvan ja sanan poikki-

viittausta, kun taas postimerkeissä, sanoitetuissa lauluissa, oopperoissa, mainoskuvissa, 

ja liturgioissa kuva ja sana ovat rinnakkaiselossa. Vaikka kuvan ja sanan rinnakkaiselo 

on jaettu kahteen osioon, voi näiden osioiden välillä olla rajatapauksia. Esimerkiksi sar-

jakuvien ja kuvakirjojen kielelliset ja visuaaliset elementit voivat alkaa toimimaan tois-

tensa indekseinä niin, että ne selkeästi omaavat toisilleen osoitetun tehtävän. Kielellinen 

ja visuaalinen aines voivat joko viitata tai luoda tilallisen ja ajallisen yhteyden, mutta 

myös viitata kolmanteen asiaan, kuten tapahtumaan tai kertomukseen.Toinen kuvan ja 

sanan muoto on yhdentyminen, minkä voi havaita esimerkiksi kuvarunossa. Kuvarunos-

sa teksti on saanut visuaalisen ilmeen ja on näin tärkeä osa teosta. Yhdentymistä ovat 

muun muassa myös typografia, kuva-aakkoset ja sanat kuvissa. Kolmas muoto on 

muunnos. Päinvastoin kuin kahdessa aikaisemmassa muodossa, muunnoksessa ei ole 

yhdistetty kuvaan tekstiä tai tekstiin kuvia. Sen sijaan tälle muodolle on tyypillistä imi-

taatio ja kuvan elementteihin viitattaaminen tekstien avulla tai toisinpäin. Esimerkkinä 

muunnoksesta on romaani, joka on kirjoitettu elokuvan pohjalta, tai elokuva, joka on 

tehty kirjallisen teoksen pohjalta. Myös dramaturgia, dramatisointi ja verbaalinen esitys, 

jonka avulla tulkitaan musiikkia, ovat muunnoksia. Nämä eri vuorovaikutuksen muodot 

voivat olla näkyvillä yhdessä teoksessa samaan aikaan. (Mikkonen 2005, 22.) 
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Amerikkalainen taidehistorioitsija ja filosofi Richart Wollheim on luonut käsitteet see-

ing-in ja seeing as havainnoillistamaan visuaalista kokemusta. Käsitteellä seeing-in tar-

koitetaan visuaalisen kokemuksen perusmuotoa, joka syntyy kuvapinnan ja siinä olevan 

elementin havaitsemisesta. Visuaalinen kokemus perustuu erilaisten pintojen ja hahmo-

jen välisestä erottelusta, joista kummastakin ollaan tietoisia samanaikaisesti. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että paperilla olevassa kaksiulotteisessa piirustuksessa eli 

pinnassa havaitaan kuvan etualalla oleva hahmo tai kuvan taustalla oleva poistuva ele-

mentti. Seeing as tarkoittaa jonkin näkemistä jonakin. Jotta tämä voidaan saavuttaa, on 

se jokin täytynyt jo nähdä aiemmin. Tämä edellyttää, että olemme jo aikaisemmin näh-

neet sen, minkä näemme jossain muualla. (Mikkonen 2005, 25–26.) Esimerkkinä jonkin 

näkemisestä jonakin muuna on varjoteatteri sekä pilvien kuvitteleminen näyttävän koi-

raa, autoa tai vaikkapa lohikäärmettä. Emme voisi nähdä pilvissä kuvia, jollemme olisi 

jo tietoisia miltä kyseinen asia näyttää. 

Vuorovaikutuksestaan huolimatta kuva ja sana eivät ole toistensa kaltaisia  Ensinnäkin 

voimme todeta, että kuvallinen ja sanallinen ilmaisu muodostuu toisistaan eroavista 

merkeistä. Kielellinen aines voidaan jakaa pieniin rakenneosiin, kuten morfeemeihin  ja 6

foneemeihin , kun taas kuvan pienimpiä yksiköitä ei voida hahmottaa kielellisen ainek7 -

sen tavoin. Pienin yksikkö, joka voidaan kuvasta löytää, on yksiväriset pikselit. Pikse-

leitä voidaan kuitenkin löytää vain digitaalisista bittikarttakuvista, joita ovat esimerkiksi 

JPEG, GIF ja TIFF. Pikseleitä lukuunottamatta on vaikeaa määritellä kuvasta pienin yk-

sikkö, mutta myös kyseenalaista jakaa kauttaaltaan merkityksellinen kuvapinta yksiköi-

hin.  

Toinen ero liittyy kuvallisen ja sanallisen ilmaisun esitystavan painotukseen – kielessä 

pyritään painottamaan ajallisuutta, kun taas kuvassa pyritään luomaan tilallinen ulottu-

vuus. Nämä kummatkin kuvan ja tekstin puolet ovat nähtävillä kuvakertomuksissa, joi-

den kuvien ymmärtämiseen vaaditaan sarjallista lukemista. Tämä ei tarkoita sitä, että 

kuvat eivät olisi ajallisia tai tekstillä ei olisi tilallisuutta. Kuvien eri elementit tapahtuvat 

 Morfeemi tarkoittaa pienintä kielellistä yksikköä, jolla on merkityssisältö.6

 Foneemit eli äänteet ovat puhutun kielen pienin yksikkö, joka erottaa merkityksiä.7

!40



yhdessä hetkessä, minkä vuoksi ajallinen ero tapahtumien järjestyksen ja esityksen jär-

jestyksen välillä on vaikea tuoda esiin. Teksti puolestaan saa tilallisuutensa lukijan lu-

kukokemuksen avulla. Tästä poikkeuksena on muun muassa runous, tietosanakirjat ja 

dialogit, jotka käyttäytyvät kuvien ajallisuuden tavoin. Kielen ajallisten tasojen eriyty-

minen on hankalaa myös silloin, kun kielen merkitsemistavat eivät ole hallinnassa tai 

kirjoittaja tietoisesti kokeilee niitä. Tällöin vaikeus ymmärtää on kuitenkin lukijan luku-

kokemuksesta riippuvainen. (Mikkonen 2005, 27–30.)  

Kuvan ja sanan eroista huolimatta kummatkin ilmaisumuodot ovat harvoin toisistaan 

riippumattomia. Kuvallinen ja kielellinen ilmaisu ovat saumattomasti toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa muun muassa televisiossa ja elokuvissa, mainonnassa, kuvakirjai-

missa, sarjakuvissa ja konkreettisessa runoudessa. Kokonaisuuden muodostettuaan kuva 

ja sana eivät aina sulaudu yhteen, mutta ilmaisumuotojen erottaminen toisistaan ei silti 

aina ole toimivaa. Esimerkiksi kirkkomaalauksissa, sarjakuvissa ja kirjankuvituksissa 

kuva ja sana muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta niiden erilaisuus luo myös 

oman tehtävänsä. (Mikkonen 2005, 44, 48.)  

Joseph Schwarcz on jakanut sanojen ja kuvien yhteistyön muodot kuvakirjoissa ja kuvi-

tuksissa kahteen pääkategoriaan, kuvan ja sanan yhdenmukaisuuteen (congruency) sekä 

poikkeamaan (deviation). Näiden alakategoriat ovat luonnollisesti alisteisia pääkatego-

rioille. Yhdenmukaisuuden muodot ovat yksityiskohtaistaminen (elaboration), reduktio 

(reduction), tarkennus (specification), vahvistaminen (amplification), laajentaminen 

(extension), täydentäminen (complementation) ja vuorottelu (alternation). Poikkeaman 

muotoja ovat vastustaminen ja vieraantuminen (opposition, alienation) sekä vastakoh-

taisuus ja kontrapunkti (counterpoint). Esimerkiksi jos kuvakirjan sanallinen ja kuvalli-

nen ilmaus ovat täydentäviä, voidaan huomata tekstin johtavan kuviin ja kuvien johta-

van tekstiin. Kuvien ja tekstien vuorovaikutus voi myös olla symmetrinen, jolloin teksti 

ja kuva ovat toistensalaiset. (Mikkonen 2005, 333, 341.) 

Kuvakirjojen ja kuvitusten tutkimuksessa on käytetty termejä ikonoteksti (iconotext) ja  

imagetext. Ikonoteksti tarkoittaa taideteosta tai muuta esitystä, joka on tehty visuaalisia 
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ja verbaalisia merkkejä apuna käyttäen. Ikonotekstien osia ei pystytä erottamaan toisis-

taan, muuten teos ei olisi enää sama. Tutkija Peter Wagnerin mukaan ikonotekstit ovat 

taideteoksia, jotka ovat intermediaalisia kudoksia. Nämä kudokset syntyvät niin kielestä 

kuin eritasoisien ja eri esitysmuotoihin kuuluvista viittauksista, kuten kirjallisista viit-

teistä, kuvallisista viittauksista, interteksteistä, eritasoisista konteksteista ja merkkien 

suhteesta toisiinsa sekä paikasta merkkijärjestelmässä. (Mikkonen 2005, 49–50.)  

Tekstin sisäisiä elementtejä voidaan tuoda esille kuvituksissa, jolloin niitä kutsutaan 

ikonisisäisiksi teksteiksi (intraiconic text). Vaikka ikonisisäisiä tekstejä luonnehditaan 

epäkerronnallisiksi, ovat ne silti osa kerrontaa. Tämä tulee esiin etenkin silloin, kun 

ikonisisäiset tekstit kommentoivat tai kiistävät sanallista kerrontaa metafiktiivisesti ja 

ovat luonteeltaan tulkitsevia (Nikolajeva & Scott 2006, 117–118). Ikonisisäisissä teks-

teissä sanojen siirtyminen kuvalliseen esitykseen uudelleenmäärittää sen kuinka ympä-

ristö koetaan. Erityisesti modernin maailman tunnuspiirteitä kuvataan verbaalisuuden 

sekamelskana, joka häiritsee aistejamme sekä sekoittaa kokemusperäistä suhdettamme 

ympäröivää maailmaa kohtaan. (ibid, 74–75.)  

Yhdysvaltalaisen Maurice Sendakin 

vuonna 1970 kirjoittamassa ja kuvitta-

massa teoksessa In the Night Kitchen 

intraikoninen teksti ilmenee kaupungin 

rakennuksissa, jotka ovat rakentuneet 

erilaisista keittiövälineistä, kuten vispi-

löistä, suolasirottimista ja sitruunapuris-

timista. Esineissä on kuvattu niiden eti-

ketit teksteineen, jolloin kuvissa syntyy 

varsinaisen tekstin kanssa kilpaileva 

alateksti (subtext). (Nikolajeva & Scott 

2006, 73.)  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5 Kuvakirja syntyy kuvasta ja sanasta 

Kuvakirjalla ja kuvitetulla kirjalla on toisistaan poikkeavia merkityksiä, joskaan erot 

eivät ole kovin selviä. Kuvakirjoista puhutaan silloin, kun teoksen jokaisella aukeamalla 

on vähintään yksi kuva, jolle on annettu niin laadullisesti kuin sisällöllisesti tärkeitä teh-

täviä. Kuvien määrän vähentyessä, ja tekstin tullessa enemmän hallitsevaksi aletaan pu-

humaan kuvitetuista kirjoista. Kuvan ja sanan suhteen kiinteys sekä vuorovaikutus ovat 

selvästi voimakkaampia kuvakirjoissa kuin kuvitetuissa teoksissa, sillä kuvitetuissa kir-

joissa teksti on kuvia alkuperäisempi elementti. Kuvakirjoissa kuvat ovat vähintään yhtä 

tärkeitä ja hallitsevia elementtejä kuin itse teksti, jopa hallitsevampia. (Mikkonen 2005, 

330–331.) 

Kuvakirjassa on tärkeää, että teksti antaa tilaa sekä kuvituksille että lukijan tai kuulijan 

mielikuville. Tällöin teksti ja kuva täydentävät toisiaan luoden samalla kiinnostusta tie-

tää lisää. Kuvakirjoissa on mahdollisuus kertoa tarinaa niin tekstin kuin kuvien avulla, 

mutta myös näiden molempien kautta yhtä aikaa. Jotta kuvia pystyttäisiin katsomaan 

oikein, on tekstin tehtävänä ohjata ja laajentaa visuaalista ainesta. (Mikkonen 2005, 56.)  

Ruotsalainen kuvakirjojen tutkija Ulla Rhedin jakaa kuvakirjat kolmeen toisistaan hie-

man poikkeavaan pääkategoriaan. Ensimmäinen kategoria on kuvitettu kirja eli eeppi-

nen kuvakirja (episka bilderboken). Tässä kuvakirjan muodossa kuvitukset ovat lojaale-

ja ja alisteisia tekstille niin, että tarinan merkittävimmät käännekohdat on tuotu kuviin. 

Usein kuvitetut lastenkirjat ovat muodoltaan eeppisiä kuvakirjoja. Toinen kategoria on 

laajennettu kuvakirja (expanderande bildboken). Nimensä mukaan kuvat laajentavat 

tekstiä tuoden samalla lisäinformaatiota. Laajentavan luonteensa vuoksi laajennetuissa 

kuvakirjoissa on myös suhteellisen vähän tekstiä. Kolmas kategoria on varsinainen ku-

vakirja (genuina bilderboken), jossa teksti ja kuva eivät voisi toimia ilman toista. Tämä 

tarkoittaa, että kuvan ja teksti toimivat ikonoteksinä toisilleen, jolloin teksti tarvitsee 

kuvan rinnalleen kerronnan kannalta. Laajennettu ja varsinainen kuvakirja edustavat 

kuvakirjan modernimpia muotoja (ibid 2005, 332.) On kuitenkin kyseenalaista missä 
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vaiheessa kuvasta tulee niin tärkeä lisä tekstille, ettei näitä voisi erottaa toisistaan. Tässä 

mielessä laajennetun ja varsinaisen kuvakirjan raja on hyvin häilyvä. 

Olipa kuva kuinka hallitseva tai alisteinen tekstille, ei kuva tuskin koskaan voi toistaa 

tarkalleen sitä, mitä teksti sanoo. Kuvat antavat aina visuaalisen muodon kerrotuille 

asioille sekä lisäävät yksityiskohtaisuutta niin hahmoille kuin tilalle. Hierarkia kuvan ja 

tekstin välillä on kuvitetuissa kirjoissa selvästi rajattu, jolloin kuvituksesta tulee erään-

lainen metateksti kuvitetulle tekstille. Kuvat siis laajentavat kuvitettujen kirjojen tekstiä 

helpottaen samalla tekstin seuraamista. Kuvat myös kommentoivat ja samalla luovat 

tekstille uuden tulkinnallisen viitekehyksen. Kuvakirjoissa tämä asetelma on erilainen, 

sillä kuva ja sana mielletään toistensa merkitysten viitekehyksiksi. (Mikkonen 2005, 

330–331.) 

Kuvakirja, kuvitetun kirjan ja kuvittamattoman kirjan lisäksi on tekstittömiä kirjoja, jot-

ka on tarkoitettu erityisesti pienimmille lapsille. Katselukirjojen avulla lapsi saadaan 

sekä viritettyä omaksumaan kuvia, herätettyä tämän uteliaisuus, välittämään tuttuja ja 

tuntemattomia asioita että saadaan hänet kysymään mikä jokin on. Kuva onkin lapsen 

kehitykselle tärkein elementti. Aivan pienimmille lapsille tarkoitetut katselukirjat ovat 

yksittäisiä kuvia eri toimista, eläimistä tai muista esineistä. (Vaijärvi 1972, 49–50.) Van-

hemmille lapsille suunnatuissa tekstittömissä kirjoissa kertomus etenee kuvien välillä, 

jolloin tarinan ymmärtäminen on riippuvainen katsojasta. Katsoja saa kuvista vain vih-

jeitä, joiden välille hänen täytyy itse luoda kausaalinen tapahtumasarja. Jaksottaisuuden 

ymmärtäminen on tärkeää katselukirjoja lukiessa, sillä tarinaa ei voi lukea oikein, jos ei 

pysty näkemään eri kuvasarjoja peräkkäisiksi tilanteiksi (Spink 1989, 60).  

Katselukirjat ovat tärkeässä roolissa lapsen kielelliselle kehitykselle, sillä katselukirjo-

jen lukemiseen tarvitaan aina aikuinen nimeämään ja tunnistamaan kuvan eri elementte-

jä (Vaijärvi 1972, 15). Esimerkiksi Aesopoksen faabeliin pohjautuvassa ja Jerry Pink-

neyn kuvittamassa lastenkirjassa The Lion and the Mouse (2009) on käytetty sanoja ai-

noastaan ilmaisemaan eläinten ääniä. Itse tapahtumasarja täytyy katsojan lukea kuvitus-

ten sisällöstä. Sanattomuus antaa mahdollisuuden täyttää kirjan sivut kauttaaltaan kuvil-

!44



la, jolloin pieni hiiri voi esiintyä jopa kaksinkertaisen omaan todelliseen fyysiseen ko-

koonsa nähden. Teoksen The Lion and the Mouse tunnelma on hyvin vaikuttava, sillä 

vesiväritekniikalla toteutetut laajat, aukeaman kokoiset panoraamakuvat vaihtelevat lä-

hikuvien kanssa. Näin lukukokemuksesta tulee elämys, jossa yksittäiset kuvat voivat 

nousta katsojalle kokonaisuutta tärkeämmiksi elementeiksi. 

Kuvakirjan lajia määrittelevä konventio liittyy kuviin. Aukeamien kokonaisuus ja sivu-

jen kääntäminen luovat niin sanotun kieliopin, kun lukuisat kuvat johdattavat katseen 

aina seuraavalle sivulle. Kuvan ja sanan suhde on eräänlainen jatkumo, jossa erilaiset 

kuvat ja sanat toimivat yhdessä luoden tilallis-ajallisen suhteen. (Mikkonen 2005, 331–

332.) Myös kuvakirjojen näkökulma syntyy havainnoista kuvallisessa ja kielellisessä 

sisällössä. Näitä ovat erityisesti kertova ääni, kielellinen fokalisoija, visuaaliset havain-

topisteet ja vaikutelma näkökulmasta, joka syntyy kuva-alan suhteista. Tärkeää on myös 

tiedostaa muut tekijät, kuten piirrostyyli, värisävyt, mittasuhteet sekä kuvien väliset suh-

teet ja sivusommittelu. (Luonnolliset ja luonnottomat 2010, 303.) Kirjan sivuihin käytet-

ty paperi, kirjaisimien muotoilu ja tekstin fontti sekä kirjan koko, muoto ja materiaali 

ovat muiden tekijöijen lisäksi muovaamassa lukukokemusta (Oittinen 2004, 40).  

Kuvakirjojen sivut ovat näyttämönä kuvituksille, minkä vuoksi kuvakirjoissa taitto on 

tärkeässä roolissa kuvakirjan kokonaisuuden kannalta. Kerrontaa tukevat niin kuvien 

koot, aukeaman sommittelu, värimaailma sekä kuvien kehykset (Mikkonen 2005, 368). 

Esimerkiksi se onko kuvituksilla kehyksiä voi johdattaa kerrontaa huomaamattomalla 

tavalla. Kuvat, joiden reunoilla ei ole kehyksiä, luovat tunnelman, jossa kuvien katsoja 

on kuvan sisällä. Kehystetyt kuvat puolestaan pitävät kuvitukset ja katsojan irrallisina. 

Beatrix Potter on käyttänyt tarinoidensa kuvituksissa niin kehystettyjä kuin kehystämät-

tömiä kuvia. Esimerkiksi The Tailor of Gloucester -sadussa on kehystettyjen kuvien 

avulla pystytty luomaan historiallinen etäisyys tarinan ja lukijan välille. Kuvien ohella 

kuvakirjoissa tärkeässä roolissa on kirjan sivuilla oleva tyhjä tila. Niin kutsuttu negatii-

vi-alue (negative space) eli kirjan sivujen tyhjä alue ympäröi henkilöhahmoja ja esineitä 

kirjan sivuilla. (Nikolajeva & Scott 2006, 62–63.) Positiivi-alueeksi (positive space) 

kutsutaan vastaavasti aluetta, jolla tarina tapahtuu eli itse kuvat. Erityisesti taiteessa on 
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hyödynnetty positiivi- ja negatiivi-alueiden suhdetta niin, että kummatkin alueet luovat 

oman kuvan tai siluetin. (Fussell 2017.) 

Kuvakirjoissa aukeaman peräkkäiset kuvat antavat ymmärtää, että hetket seuraavat toi-

siaan, jolloin syntyy vaikutelma ajallisuudesta ja kausaalisuudesta. Kuvien järjestys voi 

toisinaan olla hankala erottaa, etenkin kun erikokoiset ja selvästi rajaamattomat kuvat 

täyttävät sivuja eikä teksti kerro tapahtumista tarpeeksi. Länsimaissa kuvien lukemisen 

järjestys etenee yleensä kuten tekstin lukeminen: yksi sivu kerrallaan vasemmalta oi-

kealle ja ylhäältä alas sekä myötäpäiväisesti. Jos sivun oikealla puolella on koko ylä- ja 

alareunaa peittävä kuva, luetaan se yleensä viimeisenä. Joissain tapauksissa kuvien jär-

jestys etenee kuitenkin vastapäivään eli oikealta vasemmalle. Aina kuvakirjan sivuja ei 

syystä tai toisesta hyödynnetä näin, sillä kuvituskuvia on voitu sijoittaa sattumanvarai-

sesti. (Nikolajeva & Scott 2006, 147–150.) 

Hyvässä kuvakirjassa sivun etupuoli eli oikean käden sivu (verso) ja sivun takapuoli eli 

vasemman käden sivu (recto) ovat sekä yhteistyössä että jännitteessä keskenään luodak-

seen liikettä, ajallisuutta ja kausaalisuutta. Usein versossa luodaan tilanne, joka saa 

kliimaksin rectossa. Tämän vuoksi verso mielletään turvalliseksi ja recto vaaraa sisältä-

väksi, mikä selittää kotiinpaluun liikettä: kun henkilöhahmo on palaamassa kotiin, liik-

kuu hän oikealta vasemmalle eli vaarallisesta turvalliseen. (Nikolajeva & Scott 2006, 

150–151.) Jos tarinassa siirrytään tutusta ympäristöstä jopa pelottavaan tapahtumapaik-

kaan, on tärkeää luoda lapselle miellyttävä mielikuva teoksesta. William Moebiuksen 

mukaan makuuhuone on tärkeä ensimmäinen ja viimeinen tapahtumapaikka kuvakir-

joissa, sillä se tuo turvallisuuden tunnetta sen jälkeen, kun henkilöhahmo on otettu tu-

tusta ympäristöstä tuntemattomaan. (ibid 2006, 70.) Näin lapselle ei jää viimeiseksi 

mielikuvaksi teoksesta pelottava vaikutelma. 

Sivujen välinen jännite näkyy erityisesti sivun viimeisessä kuvassa, jota kutsutaan si-

vunkääntäjäksi (pageturner). Sivunkääntäjä sijaitsee yleensä sivun oikeassa alalaidassa, 

ja se johdattelee lukijan seuraavalle sivulle tai aukeamalle esimerkiksi oikealle käänty-

neen tai poistuvan henkilöhahmon avulla. Tällainen asento usein ilmaisee tarinan jat-
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kumista seuraavalla sivulla. Sivunkääntäjä voi myös olla verbaalinen, kuten kysymys 

missä jokin on. (Nikolajeva & Scott 2006, 152, 156.) Tästä hyvänä esimerkkinä on Tove 

Janssonin Kuinkas sitten kävikään? Kirja Mymmelistä, Muumipeikosta ja Pikku Myystä 

(1952), jossa sivunkääntäjänä toimii kysymys “Vaan kuinkas sitten kävikään?“ sekä si-

vujen erilaiset reiät, joista katsoja näkee pilkahduksen niin edellistä kuin seuraavaa si-

vua. 

Kertomuksen muuttuminen kuvitusten vuoksi tulee erityisesti ilmi silloin, kun samasta 

teoksesta on julkaistu useita eri kuvittajien kuvittamia versioita. Esimerkiksi Alice's Ad-

ventures in Wonderland (suom. Liisan seikkailut ihmemaassa, 1865) -teoksesta on uu-

delleenpainoksia, joita ovat kuvittaneet alkuperäisen julkaisun kuvittajan John Tennielin 

lisäksi Salvador Dali, Milo Winter, Harry Rountree, Arthur Rackham ja monet muut 

(Book Press 2017). Tämä osoittaa kuvan ja tekstin irrallisuutta kuvakirjoissa, ja että toi-

sen, tässä tapauksessa kuvituksen, voi irrottaa ja vaihtaa (Mikkonen 2005, 336). Vaikka 

teoksen eri versioiden kuvitusten välillä yksityiskohdat saattavat poiketa suuresti toisis-

taan, on kuvittajan tärkeää kuvata tapahtumat yhdenmukaisesti sekä tekstin että eri ver-

sioiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuvittajan tulee luoda taideteoksia, 
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Kuva 12. Salvador Dalin kuvitus luo 
unenomaisen tunnelman.



jotka ilmentävät tunnistettavasti tiettyä hahmoa, eläintä tai maisemaa. (Schwarcz 1982, 

178.) Vertaamalla Tennielin ja Dalín kuvituksia (ks. kuvat 11 ja 12) toisiinsa voidaan 

havaita, kuinka tarinan luoma mielikuva muuttuu. Siinä missä Tennielin kuvitustyyli on 

hyvin yksityiskohtainen ja realistinen vaikkakin fantasianomainen etenkin henkilöhah-

moja kuvatessa, esittää Dalí tapahtumat surrealistisesti. Dalín versio tarinan kuvituksista 

luo hyvin unenomaisen ja hallusinoivan mielikuvan, mikä taas muistuttaa ajattelemaan 

satua täysin fiktiivisenä, nimenomaan unena. 

Kuvakirjoja ja kuvitettuja kirjoja koskevat määritelmät eivät ole kovin yksiselitteisiä – 

voidaan silti puhua kuvakirjasta, vaikka teoksen aukeamilta puuttuisi kuvia tai vaikka 

kuvien hallitsevuus vaihtelisi teoksesta toiseen. Yhden teoksen sisällä kuvan ja sanan 

voimasuhde voi muuttua muuttamatta niiden hierarkiaa. Esimerkiksi tietokirjat voivat 

esittää asian ensisijaisesti visuaalisin keinoin. Tekstin ja kuvituksen erottaminen toisis-

taan voi olla hankalaa, minkä vuoksi kuvakirjojen ja muiden eri esitysmuotoja yhdiste-

levien tekstien kohdalla voidaan puhua yleisesti verbaalis-visuaalisesta kerronnasta 

(composite verbal-visual narration). (Mikkonen 2005, 331.) 
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6 Analyysi 

Beatrix Potterin tarinoille on tyypillistä olipa 

kerran -rakenne , jossa tapahtumapaikkaa tai -8

aikaa ei määritellä. Näin lukija voi vuosikym-

menistä ja vuosisadoista riippumatta kokea ta-

rinan tapahtuneeksi vaikkapa omassa lähimet-

sässä tänään, ensi viikolla tai viime vuonna. 

Poikkeuksena mainittakoon tarina The Tailor of 

Gloucester, joka sijoittuu muita Potterin satuja 

aikaisempaan ajankohtaan, mutta myös tiettyyn 

kaupunkiin. Käsitys historiallisesta tarinasta 

syntyy jo heti tarinan alussa: “In the time of 

swords and periwigs and full-skirted coats with 

flowered lappets – when gentlemen wore ruffles, and gold-laced waistcoats of paduasoy 

and taffeta – there lived a tailor in Gloucester.”  (The Tailor of Gloucester, 39.) Aikaan 9

sidottu vaatetyyli on näkyvillä kuvituksissa etenkin hiirien vaatetuksessa, mutta myös 

vaatteessa, jonka räätäli saa tehtäväkseen valmistaa. Vaatetuksen perusteella voidaan 

päätellä tarinan sijoittuvan esi-viktoriaaniseen aikakauteen, tarkemmin sanottuna re-

gency-kaudelle vuosilukujen 1785 ja 1800 välille. Vaatetuksen lisäksi myös kieli viittaa 

tähän ajankohtaan, sillä esimerkiksi sanat “paduasoy” , “lappet”  ja “pipkin”  olivat 10 11 12

jo 1800-luvun alussa vanhanaikaisia. (Kutzer, M. Daphne 2003, 14.)   

Satu The Tailor of Gloucester poikkeaa myös muista Beatrix Potterin saduista päähenki-

lönsä vuoksi, sillä sadun päähenkilönä toimii ihminen. Kertomus räätälistä alkaa ajan 

 Engl. once upon a time.8

 “Miekkojen ja peruukkien ja pitkien kirjailtujen takkien aikaan – jolloin herrasmiehet käyttivät 9

röyhelöitä ja kultanauhausia liivejä – asui eräs räätäli Gloucesterissä.”

 Paksu silkkikangas, jossa on paljon kirjailua.10

 Naisten eräänlainen huppupäähine.11

 Savinen keittopata, jolla valmistetaan ruokaa suoraan kuuman hiilen tai nuotion yllä.12
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kuvaamisella tarkentuen ensin kaupunkiin sekä katuun, johon tarina sijoittuu, ja siitä 

taas pienempään elementtiin eli räätäliin. Tarinassa kerronta tapahtuu kahdesta eri näkö-

kulmasta vaihtuen tarinan aikana useita kertoja. Tarinan alussa näkökulma on räätälin, 

josta se vaihtuu Simpkinin näkökulmaan ja vaihtuu tarinan lopulla taas räätälin näkö-

kulmaksi. Tarinan sankarina ovat tästä huolimatta hiiret. Myös tarinan The Tale of Mrs. 

Tiggy-Winkle päähenkilö on pieni Lucie-tyttö. 

Sadussa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle päähenkilönä toimii Lucie, jonka näkökulmasta 

tarinaa kerrotaan. Kuten sadussa The Tailor of Gloucester, on tarinan alun tapahtuma-

paikkana toimiva maatila nimetty Little-towniksi. Tarina sijoittuu tuntemattomaan ta-

pahtumapaikkaan, joka aivan tarinan lopulla kohdentuu Cat Bells -nimiseksi mäeksi. 

Lapset pystyvät samaistumaan pieneen Lucie-tyttöön erittäin helposti, sillä hän on ute-

lias ja omatoiminen lapsi, joka ottaa tehtäväkseen etsiä hänen kadonneet kolme taskulii-

naansa ja pinnin. Hän ei pelkää kiivetä kukkulalle ja astua sisään tuntemattomasta oves-

ta. Erityisesti sadun loppu muistuttaa Lewis Carrollin tarinaa Alice’s Adventures in 

Wonderland (1865, suom. Liisan seikkailut ihmemaassa). Kertoja kuitenkin lisää tarinan 

loppuun seuraavan huomautuksen: 

Now some people say that little Lucie had been asleep upon the stile – but then 

how could she have found three clean pocket-handkins and a pinny, pinned with 

a silver safety-pin?  And besides – I have seen that door into the back of the hill 

called Cat Bells – and besides I am very well acquainted with dear Mrs. Tiggy-

winkle!  (The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle, 100.) 13

Emme voi olla varmoja kertojan lisäyksen paikkansapitävyydestä. Myöskään hän ei täy-

sin kiellä Lucien nukkumista, mutta kyseenalaistaa, kuinka Lucie olisi kadonneet esi-

neensä saanut. Onko Lucie edes hukannut nenäliinojaan? Mainitsemalla lukijan epäi-

lyksen unesta kertoja osoittaa tiedostamisensa Carrollin tarinaan ja mahdollisen inter-

 Jotkut saattavat sanoa, että pieni Liisa oli nukahtanut – mutta kuinkas muuten hän olisi löytä13 -
nyt kolme nenäliinaansa ja esiliinsansa, joihin oli kiinnitetty hopeinen hakaneula? Sitä paitsi – 
minä olen nähnyt tuon oven Kissankello Mäen takana – ja sitä paitsi minä olen tutustunut rak-
kaaseen rouva Siiri Sipiseen!
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tekstuaalisuuden. Kertoja pyrkii osoittamaan sadun totuudenmukaisuuden väittäessään 

tuntevansa henkilökohtaisesti rouva Tiggy-winklen. Toisaalta mitenpä kertoja ei kerto-

mansa tarinan henkilöhahmoja tuntisi? 

Tarinan The Tailor of Gloucester lisäksi kertomuksen The Tale of Little Pig Robinson 

alku on muista saduista poikkeava. Tarina The Tale of Little Pig Robinson alkaa kaikki-

tietävän kertojan omakohtaisella muistelmalla: “When I was a child I used to go to the 

seaside for the holidays. We stayed in a little town where there was a harbour and fis-

hing boats and fishermen.”  (The Tale of Little Pig Robinson, 341.) Tämän jälkeen ker14 -

toja siirtyy luomaan mielikuvaa sataman elämästä ja aloittaa kertomuksen ikään kuin 

olisi itse sivustaseuraajana: “There was a white cat called Susan who never missed mee-

ting the boats.”  (The Tale of Little Pig Robinson, 341.) Muissa Beatrix Potterin tari15 -

noissa kertoja ei tule näin vahvasti esille, vaikkakin esimerkiksi tarinassa The Tale of 

Benjamin Bunny kertoja kommentoi tarinaa: “Old Mrs. Rabbit was a widow; she earned 

her living by knitting rabbit-wool mittens and muffetees (I once bought a pair at a 

bazaar). She also sold herbs, and rosemary tea, 

and rabbit-tobacco (which is what we call laven-

der).”  (The Tale of Benjamin Bunny, 56.) Huo16 -

mautuksillaan kertoja asettaa itsensä samaan to-

dellisuuteen, jossa kertomukset tapahtuvat. 

On tyypillistä, että ihmisen rinnalla asuva eläin-

hahmo asuu ihmisen talossa, jossa esineet ovat 

hänelle liian suuria. Puolestaan eläin, joka on il-

man ihmiskontakteja, asuvat juuri hänelle sopi-

van kokoisessa kodissa. Eläimen koko tulee on-

gelmaksi juuri silloin, kun he ovat tekemisissä 

 “Kun olin lapsi, menin usein lomalle merenrannalle. Asuimme pienessä kylässä, jossa oli sa14 -
tama ja kalastusveneitä ja kalastajia.”

 “Siellä oli valkoinen kissa nimeltään Susan, joka oli aina veneitä vastassa.”15

 “Vanha rouva Rabbit oli leski; hän tienasi elantonsa neulomalla kanin karvasta lapasia ja ran16 -
nelämmittimiä (ostin kerran parin markkinoilta). Hän myös myi yrttejä ja ruusunmarjateetä ja 
kanintupakkaa (mitä me kutsumme laventeliksi).”
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ihmisten esineiden kanssa. Sadussa The Tale of Ginger and Pickles viisi hiirtä yrittää 

kantaa yhdessä ihmisten kynttilää sisälle heidän pieneen kotiinsa. Kynttilä on huomatta-

van iso hiiriin verrattuna, minkä vuoksi heillä on hankaluuksia sen kantamisessa. Sekä 

teksti että kuva kuvailevat tätä tilannetta: “After a time Mr. John Dormouse and his 

daughter began to sell peppermints and candles. But they did not keep ‘self-fitting 

sixes’; and it takes five mice to carry one seven-inch candle.”  (The Tale of Ginger and 17

Pickles, 220.) Hiirten ei ole tarkoitus käyttää ihmisten kynttilöitä, minkä vuoksi heillä 

on ongelmia niiden kanssa.  

Tarinoissa käytetään eläinten kokoa määrittämään tietyn esineen ja ympäristön kokoa. 

Tarinassa The Tailor of Gloucester hiirien kokoa käytetään kuvailemaan räätälin säästä-

väisyyttä: “He [tailor] cut his coats without waste, according to his embroidered cloth; 

they were very small ends and snippets that lay about upon the table – ‘Too narrow 

breadths for nought – except waistcoats for mice,’ said the tailor.”  (The Tailor of 18

Gloucester, 39.) Hiirten liivi voi olla kuvaannollinen ilmaus, jolla luonnehditaan kan-

kaan hukkapalojen vähyyttä. Toisaalta kangaspalat, jotka ovat liian pieniä muuhun käyt-

tötarkoitukseen, voivat kirjaimellisesti olla tarkoitettu ommeltavaksi hiirten liiveiksi. 

Lasten on helppo kuvitella kuinka suuresta kankaanpalasta tai kynttilästä on kyse, sillä 

he hahmottavat helpommin eri eläinten kokoja kuin mittayksiköitä. 

Ympäristön kuvaamisessa eläinten kokoa käytetään muun muassa sadussa The Tale of 

Ginger and Pickles, jossa Gingerin ja Picklesin kaupan kerrotaan olevan juuri oikean 

kokoinen nukeille Lucinalle ja Jane Doll-cookille: “It was a little small shop just the 

right size for Dolls – Lucina and Jane Doll-cook always bought their groceries at Ginger 

and Pickles.”  (The Tale of Ginger and Pickles, 211.) Nuket eivät ole ainoita, joita käy19 -

 Jonkin ajan kuluttua herra John Dormouse ja hänen tyttärensä alkoivat myymään piparmint17 -
tukaramelleja ja kynttilöitä. Mutta heillä ei ollut sopivan kokoisia kynttilöitä, ja tarvittiin viisi 
hiirtä kantamaan yhtä seitsemän tuuman kynttilää.

 “Hän (räätäli) leikkasi takkinsa ilman hukkapaloja, ainakin hänen kirjailtujen kankaiden mu18 -
kaan; pöydällä lojui hyvin pieniä kankaanpaloja – ‘Liian kapeita – paitsi hiirien liiveiksi’, sanoi 
räätäli.”

 Se oli pieni kauppa juuri oikean kokoinen nukeille – Lucina ja Jane Doll-cook ostivat aina 19

ruokaostoksensa Inkivääristä ja Pikkelsistä.”
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tetään kuvailemiseen, sillä kaupan myyntipöydän kerrotaan olevan sopivan kokoinen 

juuri kaneille: “The counter inside was a convenient height for rabbits” (The Tale of 

Ginger and Pickles, 211). Näin lapset pystyvät mielikuvituksensa avulla kuvittelemaan 

tapahtumapaikat ja eläimet osaksi tapahtumia.  

Eläinhahmot muistuttavat hyvin paljon ihmisiä esimerkiksi kävelytyylin, ruokailutottu-

musten tai tapojen puolesta, joskin henkilöhahmojen välillä on eroja. Saduissa esiintyy 

niin eläimellisiä eläimiä, ihmismäisiä eläimiä kuin näiden sekoituksia. Ihmismäisyys 

liitetään hyvin usein kiltteyteen, kun taas eläimellisten vaistojen seuraaminen nähdään 

tottelemattomuutena ja tuhmuutena.  

6.1 Ihmismäiset tavat 

Beatrix Potterin saduille on tyypillistä nimetä eläinhahmot helpottaakseen tunnistamaan 

eri yksilöt toisistaan. Tarinan The Tale of Peter Rabbit alussa esitellään neljä pientä ka-

niinipoikasta Flopsy, Mopsy, Cotton-tail ja Peter Rabbit. Nimien asettelu sivulla myötäi-

lee tekstin vieressä olevan kuvan kaniinien järjestystä vasemmalta oikealle. Ilman tätä 
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tekstin visuaalista vihjettä lukija voi helposti luulla kahta kaninpoikasta yhdeksi, sillä 

kummastakin kanista näkyy joko etu- tai takapää (ks. kuva 15.). Petterin ja hänen sisko-

jensa nimet ovat huomattavasti erilaiset – Flopsy, Mopsy ja Cotton-tail ovat lemmikeille 

tyypillisiä nimiä, kun taas Peter mielletään ihmisen nimeksi. Tähän samaan tapaan on 

nimetty satujen The Tale of Tom Kitten ja The Tale of Samuel Whiskers or The Roly 

Poly-Pudding kissanpojat, sillä pesueen uhkarohkein ja huonostikäyttäytyvin kissanpen-

tu on saanut nimekseen Tom Kitten. Hänen siskonsa ovat nimeltään Mittens ja Moppet. 

Kuten Peter Rabbitistä, käytetään Tom Kittenistä usein koko nimeä, mutta heidän sis-

koistansa pelkästään etunimeä. Potterin saduissa ero lapsi- ja aikuishahmojen välillä 

tuodaan titteleissä. Lapsia kutsutaan pelkästään etunimellä tai etu- ja sukunimellä, mutta 

vanhemmista henkilöhahmoista käytetään aina erutliitettä rouva, herra tai täti.  

Potterin saduissa on myös henkilöhahmoja, joita ei ole nimetty. Esimerkiksi sadussa The 

Tailor of Gloucester ainoa nimetty hahmo on räätälin kissa Simpkin. Päinvastoin kuin 

muissa kissa-aiheisissa saduissa sadun The Tale of Benjamin Bunny herra McGregorin 

kissa on hyvin eläinmäinen. Se ei esimerkiksi pidä yllään vaatteita tai kävele pelkillä 

takajaloilla. Kissat eivät myöskään puhu, niinkuin monet muut eläimet. Herra McGre-

gorilla on tiedettävästi kaksi kissaa, musta ja ruskea, mutta kummankaan nimi ei ole tie-

dossa. Saduissa McGregorin kissoja kutsutaan yleisesti kissaksi (cat) ja valkeaksi kis-

saksi (white cat).  

  

On Beatrix Potterin tarinoille tyypillistä, että lajista riippumatta eläinhahmot pystyvät 

kommunikoimaan toistensa kanssa – ankka ymmärtää kettua, kissa koiraa ja kani mäy-

rää. Koska ihminen ja ihmismäiset eläinhahmot nähdään toistensa kaltaisina, pystyvät 

myös he puhumaan samalla kielellä. Esimerkiksi tarinassa The Tale of Little Pig Robin-

son eläinhahmot puhuvat useiden eri ihmisten kanssa, ja tarinan The Tale of Ginger and 

Pickles eläinhahmot Ginger ja Pickles pelkäävät joutuvansa tekemisiin oikean elävän 

poliisin kanssa. Sadussa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle pieni Liisa-tyttö pystyy puhu-

maan ja ymmärtämään rouva Tiggy-winkleä ja päinvastoin. Myös monessa muussa sa-

dussa ihminen ja eläin mielletään yhdenvertaisiksi.  
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Sadussa The Tailor of Gloucester eläinten puhuminen ihmisten sekä muiden eläinten 

kielellä selitetään joulun ihmeeksi: “But it is in the old story that all the beasts can talk, 

in the night between Christmas Eve and Christmas Day in the morning (though there are 

very few folk that can hear them, or know what it is that they say).”  (The Tailor of 20

Gloucester, 47.) Jouluyö on taianomainen yö, jolloin eläimet pystyvät kommunikoi-

maan lajista riippumatta, mutta myös ihmisten kanssa. Vaikka tarinan eläinhahmot ovat 

hyvin ihmismäisiä – he ovat pukeutuneet vaatteisiin, kävelevät takajaloillaan, tekevät 

työtä ja ymmärtävät ihmisten puhetta– eivät he kynene puhumaan edes toistensa kanssa.  

Ihmismäiset eläinhahmot valmistavat ruokansa ihmismäiseen tapaan, kun taas luonnol-

lisessa ympäristössä olevat eläimet syövät lajilleen tyypillisesti. Esimerkiksi sadussa 

The Tale of Pie and the Patty-Pan kissa Ribby leipoo hiiri-piirakan ystävälleen Duc-

hess-koiralle. Duchess puolestaan valmistaa salaa itselleen piirakan, jossa on vasikkaa ja 

kinkkua. Ribby itse syö muffineita ja marmeladia. Ribby ja Duchess ovat eläimiä, jotka 

elävät ihmismäiseen tapaan talossa keskellä kylää. Sen sijaan sadun The Tale of Squirrel 

Nutkin oravat tuovat metsässä asuvalle pöllölle ruokia, jotka kuuluvat pöllöjen normaa-

liin ravintoon.  

Sadussa The Tale of Peter Rabbit yhdistyy kaksi edellistä satua, sillä kaniperhe käyttää 

ravintonaan sekä ihmisille tyypillisiä että lajilleen ominaisia ruokia. Metsäjäniksen ra-

vintoa luonnossa on muun muassa erilaiset heinät, havupuiden silmut ja vihannekset, 

mutta Peterin äiti lähtee kauppaan ostamaan leipää ja rusinapullia. Samaan aikaan, kun 

kaniäiti on asioillaan, ovat Peterin siskot keräämässä karhunvatukoita perheelle illalli-

seksi. Peter päättää mennä syömään vihanneksia herra McGregorin kasvimaalle. Kaikki 

kolme tapausta edustavat eriasteista ihmismäisyyttä. Kaniiniäiti kaupassa käynnillään 

muistuttaa eniten ihmistä. Flobsy, Mopsy ja Cotton-tail puolestaan tottelevat ihmismäi-

sesti äitiä ja keräävät myöhempää ajankohtaa varten ruokaa koko perheelle, mutta ovat 

kanimaiseen tapaansa heittäneet vaatteensa päältään. Toisaalta he ovat saattaneet riisua 

vaatteensa, jotta he eivät sotkisi niitä marjojen mehuun. Peter ei tottele äitiään vaan 

 “Vanha tarina kertoo, että kaikki eläimet pystyvät puhumaan jouluaaton ja joulupäivän välise20 -
nä yönä aamuun asti (vaikkakin vain muutama ihminen voi kuulle heidät tai tietää mitä he sano-
vat.”
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kuuntelee omaa vaistoaan ruokaa saadakseen. Hän suuntaa viipymättä ainoaan kiellet-

tyyn paikkaan eli herra McGregorin kasvimaalle. Peterin ihmismäiset rippeet putoilevat 

tuolla reissulla yksitellen vaatteiden myötä. 

Satujen eläinhahmoille on tyypillistä kävellä kahdella jalalla tyypillisen neljän jalan si-

jaan. Esimerkiksi sadussa The Tale of Peter Rabbit voi huomata kuinka vaatteet estävät 

eläinten luonnollisen liikkumistavan. Vaatetettuna Peter Rabbit juoksee herra McGrego-

ria karkuun kahdella jalalla, mutta vaatteet pois saatuaan kykenee hän juoksemaan 

huomattavasti nopeammin. Vaatteet vaikeuttavat liikkumista, erityisesti eläimillä, jotka 

eivät ole tottuneet luonnollisesti käyttämään turkkinsa päällä muuta vaatetusta – vaatteet 

rajoittavat eläinhahmoja fyysisesti. Vaatteet muuttavat eläinhahmoja myös ajatusmallil-

taan ja käytökseltään ihmismäisemmäksi. Sadun The Tailor of Gloucester vaatteisiin 

pukeutuneet hiiret ymmärtävät räätälin puhetta ja tämän ohjeita valmistaa pormestarin 

liivi onnistuen ompelemaan sen, kun taas sadun The Tale of Two Bad Mice hiiret ihmet-

televät nukkekodin syömäkelvottomia muovisia ruokia.  

6.1.1 Vaatteet tekevät hitaan miehen 

Eläimille turkki toimii eräänlaisena vaatteena, mutta Beatrix Potterin saduissa eläimet 

on vaatetettu ihmisten vaatteisiin. Vaatteiden avulla eläimien välille on pystytty luo-

maan eroja niin sukupuolessa kuin sosiaalisessa statuksessa. Tarinassa The Tailor of 

Gloucester vaatteet erottavat henkilöhahmojen sosiaalisen statuksen toisistaan. Esimer-

kiksi räätäli ja Simpkin käyttävät yksivärisiä vaatteita, kun taas hiirten valmistamasta 

liivistä pormestarille ja hiiret omasta hienosta pukeutumistyylistään voidaan päätellä, 

ettei nämä hahmot ole räätälin ja Simpkinin tapaan työläisiä. Sadussa The Tale of Peter 

Rabbit ihmismäinen vaatetus erottaa kaniinit toisistaan ei yksilönä, mutta sukupuolel-

taan. Peter Rabbitillä on päällään vaaleansininen takki ja kengät, kun taas hänen siskoil-

laan on punainen viitta. Tämä jaottelu antaa ymmärtää, että Peterin sisarukset ovat kaik-

ki tyttöjä ja Peter on pesueen ainoa poika. Kuvituksista voi huomata, että rouva Rabbit 

käyttää kotioloissa vaaleansinistä mekkoa ja valkoista esiliinaa. Kun hän menee kaup-
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paan, on rouva Rabbit vaihtanut yllensä kelta-ruskean

alushameen, valkoisen mekon ja punaisen huivin. 

Näin ollen ihmisten tapa jaotella vaatteet arki- ja py-

hävaatteisiin on nähtävillä Beatrix Potterin eläin-

maailmassa. Rouva Rabbitin vaatteiden väristä voi 

myös päätellä, että koska hän on leski, täytyy hänen 

hoitaa kotona äidin roolin lisäksi myös lapsien isän 

rooli. Kaupassa käyminen mielletään puolestaan 

enemmän naisen rooliin kuuluvaksi tehtäväksi, jol-

loin rouva Rabbitillä on yllään punainen viitta 

osoittaakseen naiseutta Peterin siskojen tapaan. 

Peter on liitetty hänen äitiinsä vaaleansinisellä vaatekappaleellaan, mutta myös siksi,

että rouva Rabbit napittaa Peterin takin kiinni. Peter ei luultavasti haluaisi käyttää vaat-

teita. Peterin olemus on jähmeä ja hankala rouva Rabbi-

tin laittaessa takin nappia kiinni, mutta Petteri ei 

myöskään ole huolissaan herra McGregorin puutar-

haan kadonneista vaatteistaan. Petterin äiti puoles-

taan miettii ensimmäisenä Peterin vaatteiden koh-

taloa Peterin saapuessa kotiin uhmakkaalta seik-

kailultaan. Peterin välinpitämätön suhtautuminen 

vaatteiden käyttöön on hyvin ymmärrettävää, sillä ei

ole eläimille luontaista pukeutua takkiin ja ken-

kiin.  

Peter Rabbitin tavoin tarinan The Tale of Tom Kitten (suom. Tommin Roimahousut, 

1907) Tom Kitten -kissanpennun kokemus vaatteistaan on myös hyvin epämiellyttävä, 

sillä hänen äitinsä rouva Tabitha Twitchit pukee kissanpojalleen liian pienet juhlavaat-

teet päälleen. Tästä johtuen Tomin paidan ja housujen napit repeilevät, eikä hän pysty 

liikkumaan kissanpennun tavoin. Toisaalta kyvyttömyys liikkua voi liittyä itse juhla-

vaatteisiin, jotka mielletään epämieluisiksi vaatekappaleiksi etenkin lapsilla.  

!57

teita. Peterin olemus on jähmeä ja hankala rouva Rabbi

vaatteiden käyttöön on hyvin ymmärrettävää, sillä ei

paan, on rouva Rabbit vaihtanut yllensä kelta-ruskean

alushameen, valkoisen mekon ja punaisen huivin. 

Kuva 16. Rouva Rabbitin asu 
kauppaan mennessä.

Kuva 17. Rouva Rabbit laittamassa 
Peterin takkia kiinni.



Herra McGregorin kasvimaalla Peterin vaatteet 

luovat monia vaaratilanteita. Peterin kengät hidas-

tavat kaniinin pakenemista: “He lost one of his 

shoes among the cabbages, And the other shoe 

amongst the potatoes. After losing them, he ran 

on four legs and went faster.”  (The Tale of Peter 21

Rabbit, s. 13.) Peter juoksee herra McGregoria 

karkuun aluksi kahdella jalalla. Hukattuaan ken-

känsä pystyy Peter kanimaiseen tapaan juokse-

maan neljällä jalalla, jolloin pako onnistuu huo-

mattavasti nopeampaa. Kengät ovat ihmismäinen 

tapa, joka hidastaa Peterin pakenemista ja ikään kuin pakottivat Peterin ihmismäiseen 

käytökseen eli kahdella jalalla liikkumiseen. Kun Peter saa kengät jalastaan, on hän 

hieman enemmän eläimen kaltainen, mikä taas mahdollistaa kaniineille tyypilliseen 

juoksutapaan. Toisen vaaratilenteen luo Peterin takki, joka jää napista kiinni lintuverk-

koon. Taas kerran eläimellistä oloitlaa estää ihmismäinen piirre eli takki ja nappi, jonka 

rouva Rabbit oli aikaisemmin napittanut. Vaatteet ovat syy sille, minkä vuoksi Peter on 

jäämäisillään useaan kertaan kiinni ja luultavasti joutumassa kaniinipiiraaseen isänsä 

tavoin. Kun Peter vaatekappale kerrallaan joutuu pakon sanelemana luopumaan vaate-

tuksestaan, pääsee hän pakenemaan vaaraa ja herra McGregoria: 

But presently, as nothing happened, he came out, and climbed upon a wheelbar-

row, and peeped over. The first thing he saw was Mr. McGregor hoeing onions. 

His back was turned towards Peter, and beyond him was the gate! Peter got 

down vey quietly off the wheelbarrow, and started running as fast as he could 

go, along a straight walk behind some black-currant bushes. Mr. McGregor 

caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath 

“Hän hukkasi toisen kenkänsä kaalien sekaan ja toisen perunoiden joukkoon. Kengät hävitet21 -
tyään hän pystyi juoksemaan kaikilla neljällä jalallaan ja menemään nopeammin.”
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Kuva 18. Peter Rabbit juoksemassa 
karkuun herra McGregoria.



the gate, and was safe at last in the wood outside the garden.  (The Tale of Pe22 -

ter Rabbit, 18.) 

Tässä vaiheessa Peterillä on kadonnut kaikki hänen vaatteensa. Pikku kaniinin ruskea, 

luonnollinen turkki antaa suojaa, jotta herra McGregorin olisi vaikeampi huomata Pete-

rin loikkivan tämän ohitse. Aikaisemmin, kun herra McGregor huomaa Peterin, kiinnit-

tää hän huomiota ensimmäisenä kaniinin vaaleansiniseen takkiin. Ilman takkia Peteriä ei 

enää pelota, vaikka herra McGregor on Peterin jäljessä, vaan pujahtaa itsevarmana ai-

dan ali turvaan metsään.  

Vaikka vaatteet luovat vaaratilanteita eläimille, piilottavat ne jäljet eläimellisyydestä. 

Kun herra McGregor sadussa The Tale of Benjamin Bunny palaa takaisin puutarhaansa, 

näkee hän vain pienen pieniä kengänjälkiä mullassa. Hänellä ei ole aavistustakaan, että 

Peter ja Benjamin ovat seikkailleet aiemmin päivällä hänen puutarhassaan varastaen si-

puleita kasvimaalta. Jäljet, jotka kaniinit jättivät, ovat ihmismäisen tavan aikaansaamia. 

Tapa käyttää kenkiä piilottaa siis kanit ihmisen asuun. Vaatteet luovat myös vaikeuksia 

tunnistaa eläintä vaatteiden alta. Erityisesti tämä on huomattavissa sadussa The Tale of 

Jemina Puddle-Duck, jossa päähenkilö Jemina Puddle-duck ei tunnista vaatetettua ket-

tua. Asetelma on sama kuin sadussa Little Red Riding Hood, jossa Punahilkka ei erota 

sutta isoäitinsä vaatteista. Potterin sadussa kettu saa huijattua Jeminan munimaan omaan 

pesäkoloonsa tarkoituksenaan syödä Jeminan munimat munat. Jemina ei aavista ketun 

ilkeyttä juuri ketun tyylikkään pukeutumisen vuoksi ja uskoo tämän hyvyyteen täysin. 

Sadussa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle pieni tyttölapsi Lucie ihmettelee rouva Tiggy-

winklen piirteitä, jotka Lucie mieltää kuitenkin ihmismäisiksi: 

They sat before the fire on a bench and looked sideways at one another. Mrs. 

Tiggy-winkle’s hand, holding the tea-cup, was very very brown, and very very 

 “Kun mitään ei tapahtunut, hän tuli ulos ja kiipesi kottikärryn päälle sekä kurkisti laidan yli. 22

Ensimmäinen asia mitä hän näki oli herra McGregor kastelemassa sipuleita. Hänen selkänsä oli 
Petteriä kohti ja hänen takanaan oli portti! // Petteri laskeutui kottikärryistä hyvin hiljaa ja alkoi 
juosta niin nopeaa kuin pystyi suoraan mustaherukkapensaiden. / Herra McGregor näki hänet 
kulmalla, mutta Petteri ei välittäny. Hän pujahti portin alta ja oli viimein turvassa metsässä puu-
tarhan ulkopuolella.”
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wrinkly with the soap-suds; and all through her gown and her cap, there were 

hair-pins sticking wrong end out; so that Lucie didn’t like to sit too near her.  23

(The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle, 97.) 

Lucie luulee rouva Tiggy-Winklen vaatteiden läpi 

sojottavia piikkejä ihmisten käyttämiksi hiuspin-

neiksi, eikä hän tunnista siililtä ihmisen vaatteil-

ta vaan mieltää siilin erikoiseksi ihmiseksi. 

Vaatteettomuus tuo eläimiä lähemmäs alkuperäis-

tä tilaansa. Eläinten ollessa vaatetettuja ovat he 

olemukseltaan enemmän ihmisten kaltaisia. 

Sadun The Tale of Peter Rabbit ensimmäisessä 

kuvituskuvassa (ks. kuva 15) kanit eivät ole vaatetettuja, jolloin he seisovat kanimaiseen 

tapaan neljällä jalalla. Näin luodaan tunnelma tavallisista metsäneläimistä – pitkäkorvis-

ta, joina me ihmiset villit kaniinit näemme. Seuraavassa kuvassa kaniinit seisovat ih-

mismäisesti takajaloillaan ja ovat pukeutuneet mekkoon, viittaan tai takkiin. Kaniineille 

takajaloilla seisominen ei ole kummallista, sillä ne tutkivat 

ympäristöään ja haistelevat ilmaa takajaloilla seisten. 

Kahdella jalalla käveleminen ja etenkin juokseminen 

ei ole millään lailla lajille tyypillistä, sillä pienikin 

kävely tapahtuu pomppien. Kun Peter on menettänyt 

takkinsa ja kenkänsä seikkailtuaan herra McGregorin 

kasvimaalla, on hänet kuvitettu seisomaan etukäpälät 

rintakehän edessä. Vastaavasti vaatetettuna Peterin 

etukäpälät ovat ihmismäisesti vartalon sivulla. 

Myös hänen kävelytyylinsä muuttuu neljällä jalalla 

kävelemisestä kahdelle jalalle.  

 He istuivat penkilö tulen edessä ja katsoivat poikittain toisiaan. Rouva Siiri Sipisen käsi, joka 23

piti teekuppia, oli hyvin hyvin ruskea ja hyvin hyvin ryppyinen saippuavedestä; ja kaikkialta 
hänen leningistä ja myssystä pilkotti läpi hiuspinnejä; tämän vuoksi Liisa ei halunnut istua liian 
lähellä häntä.
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Kuva 19. Rouva Tiggy-Winklen piikit.

Kuva 20. Peter muistuttaa taval-
lista kaniinia ilman vaatteitaan.



Peterin tavoin sadun The Tale of Little Pig Robinson possun Robinsonin ulkonäkö muut-

tuu ihmismäisestä eläimelliseksi kadotettuaan vaatteensa. Tarinassa vaatetettu Robin-

son-possu kävelee kahdella jalalla aina laivalle nousemiseen asti, mutta kun hänet on 

kidnapattu laivalle sekä lihotettu herkullisilla ruoilla, ovat Robinsonin vaatteet kadon-

neet. Hän myös seisoo neljällä jalalla aikaisemman kahden jalan sijaan. Vaatteiden ka-

dottua on Robinsonista tullut paljon enemmän sikamaisempi kuin aiemmin. Tämä muu-

tos Robinsonin olemuksessa johtuu vaatteiden menettämisen lisäksi myös siitä, että lai-

van perämies ottaa Robinsonin lemmikikseen, jolloin Robinson menettää vastuun itses-

tään sekä hänelle asetetuista tehtävistä. Hän ei ole enää itsenäinen possu vaan ihmisen 

huomassa oleva eläin. Sikaa pidetään laivalla vain yhdestä, hyvin yleisestä syystä – jotta 

hänestä saataisiin valmistettua juhlalounas laivan kapteenille. 

Muutos ihmismäisyydessä eläimellisyyteen on nähtävillä myös monissa muissa Potterin 

saduissa, kuten kertomuksessa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle ja The Tailor of Glouces-

ter. Tarinassa The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle rouva Tiggy-winkle kävelee takajaloillaan 

ja on pukeutunut paitaan, hameeseen, esiliinaan ja myssyyn, mutta tarinan lopulla rouva 

!61

Kuva 21. Vaatteet tekevät eläimistä enem-
män ihmistä muistuttavan.

Kuva 22. Robinson on hyvin porsasmainen 
ilman vaatteitaan.



Tiggy-winkle muuttuu tavalliseksi, neljällä ja-

lalla kipittäväksi siiliksi. Vaatteet piilottavat 

rouva Tiggy-winklen eläimellisen ulkonäön. 

Hieman ihmislasta Lucieta lyhyemmäksi ku-

vattu siili on pukeutunut esiliinaan, hameeseen, 

paitaan ja myssyyn, ja hän kävelee takajaloil-

laan. Mutta aivan sadun lopussa, kun rouva 

Tiggy-winkle on muuttunut takaisin neljällä 

jalalla kipittäväksi siiliksi. Rouva Tiggy-winkle 

vaikuttaa myös olevan kutistunut. Kuvituksesta 

emme pysty päättelemään onko Tiggy-winkle 

pienentynyt normaalin siilin kokoiseksi, mutta 

teksti täydentää tietoamme:  

“She was running running running up the hill – and where was her white frilled 

cap? and her shawl? and her gown – and her petticoat? And how small she had 

grown – and how brown – and covered with PRICKLES! Why! Mrs. Tiggy-

winkle was nothing but a HEDGEHOG.”  (The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle, 99–24

100.)  

Kun rouva Tiggy-winkle on pukeutunut ihmisten vaatteisiin, on hän sekä lajiaan isoko-

koisempi että lähestyttävämpi. Kun rouva Tiggy-winklen vaatteet katoavat, vaikuttaa 

hän lajinsa kaltaisesti pieneltä metsäneläimeltä, mutta jopa uhkaavalta kaikkien hänen 

piikkiensä vuoksi. Toisaalta, koska Lucie on astunut Tiggy-winklen ja muiden eläinten 

maailmaan, on hän itse voinut kutistua seikkailunsa aikana ja kasvanut erkaannuttuaan 

rouva Tiggy-winklestä. 

 “Hän juoksi juoksi juoksi ylös mäelle – ja missä oli hänen valkoinen röyhelömyssynsä? Ja 24

hänen hartiahuivinsa? ja hänen leninkinsä – ja hänen alushameensa? Ja miten pieni hänestä oli 
tullutkaan – ja miten ruskea – ja PIIKIKKÄÄKSI! No mutta! Rouva Siiri Sipinen ei ollut muuta 
kuin SIILI.
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Kuva 23. Rouva Tiggly-winkle on vain 
siili vaatteidensa alla.



Sadussa The Tailor of Gloucester Simpkin-kissan vaatteettomuus kuvastaa sekä hänen 

statustansa räälälin kumppanina, että hänen eläimellisyyttään. Simpkin menettää vallan  

räätälistä omalla itsekkäällä käytöksellään. Tämän muutoksen voi huomata sadun kuvi-

tuksessa, sillä kissan vaatteet katoavat tarinan aikana. Kun kissalla on pyydystettynä 

hiiriä astioihin, on hänellä päällään pitkä takki ja saappaat. Simpkin on tällöin hiiriä 

voimakkaampi hahmo, sillä hänellä on valta hiirten elämästä. Kissalla on myös valta 

räätäliin, sillä Räätäli luottaa Simpkiniin tärkeissä asioissa, kuten silkkilangan ostami-

sessa vähäisillä rahoilla. Kun räätäli on päästänyt hiiret pois vaarasta, ja kun hiiret ovat 

päättäneet auttaa räätäliä tämän työssään, on Simpkin kuvattu pelkästään turkissaan. 

Hänen kävelytyyli myös vaihtuu kahdelta jalalta kävelemisestä neljälle jalalle. Räätäli ei 

ole enää yhtä riippuvainen kissastaan, jolloin Simpkinin rooli räätälin elämässä muuttuu 

pienemmäksi – tavalliseksi kotikissaksi. 

Vaikka osa eläinhahmoista kapinoi vaatteiden käytön vuoksi, voi etenkin sadussa The 

Tale of Benjamin Bunny huomata, kuinka vaatteet ovat eläimille tärkeä elementti. Peter 

on hyvin allapäin kadotettuaan vaatteensa herra McGregorin puutarhaan, minkä vuoksi 

hän on käärinyt ympärilleen punaisen taskuliinan. Vaikka edellisessä sadussa Peter jou-

tuu vaaratilenteisiin juuri vaatteidensa vuoksi, kaipaa hän vaatteitaan ja hakee turvaa 

punaisesta taskuliinasta. Taskuliina muistuttaa hyvin paljon sisarusten punaisia viittoja 

sekä rouva Rabbitin yllä pitämää punaista viittaa. Hän on hyväksynyt vaatteet osaksi 

omaa itseään ja käyttää niitä yhtä kiltisti kuin siskonsa ja äitinsä. Peter Rabbitillä on ris-

tiriitaisia tuntemuksia vaatteita kohtaan, mutta hän on silti lähes poikkeuksetta kuvattu 

pukeutuneena vaatteisiinsa. Hänen sisarukset ovat usein pelkässä kaninturkissaan kuvi-

tusten taustalla. Kenties tämä on tapa pitää Peterin sisarukset tarinassa taka-alalla, sillä 

heidän turkkinsa piilottaa kaniinit lukijan katseelta samankaltaisesti kuin Peterin turkki 

piilottaa hänet herra McGregor katseelta. 

Vaikka vaatteet eivät selvästi kuulu eläinten luontaiseen käyttäytymiseen, ymmärtävät 

he eri vaatteiden merkityksen ja tärkeyden, mikä käy ilmi erityisesti sadussa The Tale of 

Benjamin Bunny: “Little Benjamin sat down beside his cousin, and assured him that Mr. 

McGregor had gone out in a gig, and Mrs. McGregor also; and certainly for the day, 
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because she was wearing her best bonnet”  (The Tale of Benjamin Bunny, 58). Benja25 -

min Bunny tunnistaa rouva McGregorin myssyt toisistaan ja tietää niiden merkityksen. 

Tämän lisäksi Benjamin on myös tietoinen vaatteiden olevan juuri ihmisille kuuluva 

tapa, vaikka eläinhahmot sadusta toiseen käyttävät ihmisille kuuluvia vaatteita. Benja-

min kutsuukin kanien päällä olevia vaatteita ihmisten vaatteiksi: ”It spoils people’s clot-

hes to squeeze under a gate; the proper way to get in, is to climb down a pear tree”  26

(The Tale of Benjamin Bunny, 59). Tästä huolimatta kaniinit noudattavat ihmisten lailla 

tätä ihmisille kuuluvaa tapaa. 

Sadusta The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle voi huomata, että eläinhahmojen vaatteet kuvas-

tavat eläimille luonnollisia piirteitä. Esimerkiksi Sally Henny-pennylle kuuluvat keltai-

set pitkät sukat, sillä kanojen jalat ovat luonnostaan keltaiset. Värillisten kissojen väri-

tykselle on tyypillistä, että heidän tassunsa ovat valkoiset, mikä muistuttaa meitä ihmi-

siä sukista. Tabby-kissalle tarvitseekin vain silittää hänen valkoiset sukkansa, sillä kissat 

tunnetusti puhdistavat itse itsensä. Rouva Tiggy-winklen pesulassa on käynyt myös 

lampaiden villatakit eli toisin sanoen taljat sekä monen muun eläimen turkit. Eläimien 

vaatetus siis vaihtelee ihmisvaatteista heidän turkkeihinsa ja luonnollisiin piirteisiinsä, 

jotka he vain riisuvat ja pukevat taas ylleen. Näin eläimien oma turkki ja piirteet rinnas-

tetaan ihmisten vaatteisiin. 

6.1.2 Ihmisen äly, eläimen mieli 

Vaatii ihmisen kaltaista älykkyyttä suoriutua ihmisten askareista, kuten kaupassa käyn-

nistä, pyykkien pesemisestä tai työnteosta, mutta Beatrix Potterin eläinhahmoille on ta-

vallista toimia ihmisten tavoin. Eläinhahmot ovat tyypillisesti älykkäitä ja nokkelia, ku-

ten Peter ja Benjamin sadussa The Tale of Benjamin Bunny vieraillessaan herra McGre-

 “Pieni Penna istui serkkunsa viereen ja vannoi herra ja rouva McGregorin menneen ulos rat25 -
taillaan, ja varmasti koko päiväksi, sillä rouvalla oli päässään parhain myssynsä.”

 “Portin alta sulloutuminen pilaa ihmisten vaatteet; sopiva tapa päästä sisään on kiivetä pääry26 -
näpuuta pitkin.”
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gorin puutarhassa. Kaniserkukset käyttävät muun muassa taskunenäliinaa kuljettaakseen 

mahdollisimman paljon vihanneksia mukanaan. 

Then he [Benjamin] suggested that they should fill the pocket-handkerchief 

with onions, as a little present for his Aunt. […] Benjamin on the contrary, was 

perfectly at home, and ate a lettuce leaf. He said that he was in the habit of co-

ming to the garden with his father to get lettuces for their Sunday dinner. […] 

The lettuces certainly were very fine.  (The Tale of Benjamin Bunny, 61) 27

Aikakäsitys, kuten viikonpäivien erottaminen, on täysin ihmisten luomaa. Etenkin Ben-

jamin Bunnyn perheelle sunnuntait merkitsevät muista päivistä poiketen hienompaa ate-

riaa, jolloin tarjolla on maukkaita luonnon antimia. Ajatusmalli jokasunnuntaisesta hie-

nosta perheateriasta juontuu ihmisten kulttuurista. Eläimet eivät erota päiviä toisistaan, 

vaan heidän vaistot kertovat heille mikä vuorokauden- ja vuodenaika milloinkin on. 

Muita ihmismäisiä tapoja on lapsien rankaiseminen. Eläimet rankaisevat poikasiaan lä-

hinnä näykkien, mutta herra Benjamin Bunny rankaisee Benjaminia ja Peteriä tarttuen 

näitä korvista ja lyöden kävelykepillään takapuolelle – eli entisaikaisilla tavoilla ran-

gaista lapsia. 

Sadussa The Tale of Peter Rabbit ja The Tale of Benjamin Bunny käy ilmi, että eläin-

hahmojen täytyy tienata elantonsa ihmisten tapaan työtä tekemällä – kuinkas muuten-

kaan rouva Rabbit voisi ostaa kaupasta lapsilleen leipää. Esimerkiksi rouva Rabbit myy 

kutomiaan lapasia ja rannelämmittimiä sekä rosmariiniteetä, yrttejä ja kanintupakkaa eli 

laventelia. Sadun The Tale of Little Pig Robinson porsaat joutuvat puolestaan myymään 

ensin omaisuuttaan, jotta pystyvät ostamaan tarvitsemiaan käyttötavaroita. Eläimille 

rahankäyttö on luonnotonta, sillä eläimillä ei ole luonnossa talousjärjestelmää. Raha on 

ihmisten järjestelmä, jossa hyödykkeiden ja palveluiden arvo määritellään palvelemaan 

taloudessa tapahtuvaa vuorovaikutuksellista vaihdantaa. Talousjärjestelmä on nähtävillä 

 Sitten hän (Benjamin) ehdotti, että heidän pitäisi täyttää taskunenäliina sipuleilla yllätykseksi 27

hänen tädilleen. […] Benjamin sitä vastoin oli kuin kotonaan ja söi salaatinlehteä. Hän sanoi, 
että hänellä oli tapana tulla isänsä kanssa puutarhaan keräämään salaatteja sunnuntain päivälli-
sille. […] Salaatit olivat taatusti hyviä.
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sadussa The Tale of Ginger and Pickles, jossa raha aiheuttaa ongelmia sadun päähenki-

löille.   

Sadussa The Tale of Ginger and 

Pickles Ginger ja Pickles ovat 

kauppiaita pienessä kyläkaupassa, 

jotta he saisivat kerättyä rahaa tar-

peisiinsa, kuten veroihin. Kannat-

tamattoman yrittäjyyden vuoksi 

kaverukset joutuvat vaihtavat am-

mattiaan. Gingerin ja Picklesin 

kauppa ei toimi kovin vakaalla 

pohjalla, sillä asiakkaat eivät maksa ostoksiaan. Tämä johtuu siitä, että Gingerin ja 

Picklesin kaupasta voi ostaa luotolla. Rahattomuudesta tuleekin Gingerille ja Picklesille 

ongelma, sillä Pickles ei voi maksaa vuotuista koiraveroaan. He päättävät yhdessä sul-

kea kaupan, ja lähteä etsimään uutta tapaa elättää itsensä. Gingeristä kertoja tietää tämän 

muuttaneen kaniiniyhdyskunnan lähelle ja hänen näyttävän tanakalta ja hyvinvoivalta. 

Teksti ei kerro syytä tähän, mutta kuvituksesta voimme päätellä Gingerin metsästävän 

kaneja ruoakseen. Pickles puolestaan on ryhtynyt riistainvalvojaksi. Kauppaa kylässä 

pitävät myös kissa Tabitha Twitchit ja kana Sally Henny-penny.

Beatrix Potterin satuhahmoilla ei ole kauppiaiden lisäksi tiedettävää ammattia tai aina-

kaan ne eivät ole kovinkaan näkyvillä saduissa paitsi tarinassa The Tale of Mrs. Tiggy-

Winkle, jossa seurataan rouva Tiggy-winklen työpäivää. Lucie, joka tulee yllättäen rou-

va Tiggy-winklen luokse, ei säikähdä pyykkiä pesevää siiltä vaan ymmärtää heti rouva 

Tiggy-winklen olevan pesijätär. Tarinan aikana rouva Tiggy-winkle pesee ja silittää 

muille metsäneläimille kuuluvia tekstiileitä sekä jakaa ne omistajilleen. Lucie seuraa 

kaikkea tätä sivusta ja auttaa tarvittaessa. Lapselle ominaiseen tapaan Lucie kyselee 

rouva Tiggy-winkleltä mikä mikäkin vaate on ja sattuuko se olemaan hänen kadonnut 

taskuliinansa.  
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Kuva 24. Ginger-kissa pyydystämässä kaniineita.



Monissa Potteirn tarinoissa eläinten niin kutsuttu ammatti eli elämäntehtävä on varsi-

naista ammattia enemmän näkyvillä. Eläimet, jotka asuvat ihmisten luona saavat kaiken 

tarvitseman ihmisiltä, sillä heidän roolinsa on joko olla ihmisten palvelijoina tai lem-

mikkeinä. Eläinhahmon lemmikin rooli näyttäytyy esimerkiksi saduissa The Tale of Je-

mina Puddle-Duck, jossa maatilan eläimiä hoitaa ihminen. Eläimet eivät pyri seikkaile-

maan, vaan he viettävät aikaansa maatilalla. Toisaalta maatilalla eläimillä on tietyt teh-

tävät, joita suorittamalla eläimien voidaan nähdä ansaitsevan hoitoa eli palkkaa – leh-

mien työ on tehdä maitoa, kanojen munia ja paimenkoirien paimentaa eläimiä. Koska 

maanviljelijän vaimo ei anna Jeminan munia, haluaa hän tehdä oman osansa ja karkaa 

munimaan.  

Eläin on ihmisen palvelijana esimerkiksi sadussa The Tailor of Gloucester, jossa kissa 

Simpkin toimii räätälin palvelijana. Simpkin muun muassa hoitaa heidän kotiaan räätä-

lin ollessa pajallaan ja on kyllin viisas käymään räätälin puolesta kaupassa sekä hoita-

maan sairasta räätäliä. Simpkin muistuttaa ihmislasta, sillä hän on pienikokoinen ja kä-

velee tarinan kahdella jalalla. Ihmismäisyydestä huolimatta hänen eläimen vaisto näyt-

täytyy halussa pyydystää hiiriä. Luonteeltaan Simpkin on äkkipikainen. Kun Simpkin 

huomaa räätälin päästäneen tämän pyydystämät hiiret kahvikupin alta vapauteen, päät-

tää Simpkin piilottaa räätälille tärkeän langan kummemmin miettimättä siitä koituvia 

seurauksia.  

Toinen kissa, joka toimii ihmisten palvelijana on Susan tarinassa The Tale of Little Pig 

Robinson. Susan on vanhan kalastajan vaimon Betsyn kissa ja hänen tehtävänä on pitää 

sairaasta emännästään huolta muun muassa hakemalla isäntänsä laivalta sillejä. Vaikka 

Susan on kykenevä itsenäiseen työskentelyyn, on hän silti riippuvainen ihmisistä: hän ei 

esimerkiksi osaa laittaa takkaan hiiliä ja hämmentää pataa. Sama asetelma on myös tari-

nassa The Tailor of Gloucester, jossa räätälin kissa Simpkin huolehtii kodista räätälin 

ollessa töissä, mutta myös hoivaa räätälistä tämän sairastuttua. 

Ihmiselle työnteko on eläimiä luonnollisempi asia. Vaikka sadun The Tailor of Glouces-

ten räätäli on köyhä, pyrkii hän ahkeralla työnteolla saamaan elannon itselleen ja kissal-
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leen. Hänen hyväntahtoisuutensa palkitaankin tarinan lopussa menestymisellä. Sadussa 

hiiret tekivät räätälille kuuluvan työn korvaukseksi heidän henkensä pelastamisesta. 

Muita työskenteleviä ihmisiä, joille ei anneta tarinoissa huomiota, ovat muun muassa 

maanviljelijä ja hänen vaimonsa sadussa The Tale of Jemina Puddle-Duck ja sadun The 

Tale of the Pie and the Patty-Pan kuvituksessa taka-alalla näkyvä posteljooni.  

Sadussa The Tale of Ginger and Pickles esiintyy 

poliisi, mutta kuten Lucina ja Jane Doll-cook, 

on poliisi nukke. Poliisi-nukke esiintyy myös 

sadussa The Tale of Two Bad Mice (1904, Kaksi 

tuhmaa hiirtä). Hän on ruumiinrakenteeltaan 

hyvin pienikokoinen, mutta erittäin pitkä. Inki-

vääri ja Pikkelsi eivät kuitenkaan näe häntä oi-

keana auktoriteettisenä poliisina vaan oikea val-

ta on oikealla elävällä poliisilla eli ihmisellä: 

“‘Do you think that he has gone fetch a real live 

policeman? I am afraid it is a summons,’ said 

Pickles. ‘No,’ replied Ginger, who had opened 

the envelope, ‘it is the rates and taxes £3 19 11 

¾.’”  (The Tale of Ginger and Pickles, 218.) Vilauksen tästä oikeasta elävästä poliisista 28

voimme nähdä yhdessä kuvituksessa, jossa Ginger ja Pickles katsovat kauppansa ovelta 

ulos kohti siluettimaista poliisia. Hänen selkänsä on kohti kauppaa, mistä voimme pää-

tellä hänen kävelevän poispäin kaupasta.  

6.2 Kumppanuksina eläin ja ihminen 

Beatrix Potterin saduissa henkilöhahmoina ei monestikaan toimi ihminen omassa fyysi-

sessä olotilassaan vaan eläinhahmot muistuttavat enemmän tai vähemmän ihmistä. Ih-

 “‘Luuletko, että hän on lähtenyt hakemaan ihka oikeaa poliisia? Pelkään, että tuo on haaste,' 28

sanoi Pikkelsi. ‘Ei,’ vastasi Inkivääri, joka oli avannut kirjekuoren, ‘se on lasku kunnalli- ja val-
tionveroista, 3 puntaa, 19 shillinkiä ja 11 ¾ penniä.’”
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minen voi myös näyttäytyä kuvituksissa taustalla, kuten tarinassa The Tale of the Pie 

and the Patty-Pan, tai eläinhahmojen puheessa, kuten tarinassa The Tale of Ginger and 

Pickles. Jos ihminen on vahvasti osa tarinaa, on hän eläimille joko vihollinen tai kiltti ja   

lähestyttävä hahmo. Saduissa The Tale of Peter Rabbit ja The Tale of Benjamin Bunny 

ihminen on eläimille vaarallinen vihollinen, jonka kohtaamista tulee välttää.  

Sadun The Tailor of Gloucester räätäli nähdään 

vanhana, väsyneenä ja köyhänä henkilönä, jota 

kohtaan lukija tuntee myötätuntoa. Kuten sadun 

hiiret, myös itse lukija haluaa auttaa heiveröistä 

ja köyhää miestä. Puolestaan Glousesterin ku-

ningas, jota ei näytetä kuvituksissa tai kuvailla 

tekstissä lainkaan, nähdään huomattavasti ylem-

piarvoisempana ja enemmän hyvinvoivalta kuin 

räätäli. Räätälille ei nimetä tarinassa, vaan häntä 

kutsutaan nimityksellä “tailor” . Vaikka räätälin 29

rooli tarinassa on tärkeä, ei häntä kuvailla tari-

nassa lähes lainkaan. Käsityksen hänestä lukija 

saa kuvituksissa, mutta esimerkiksi hänen kasvojaan ei näytetä – räätälin kasvot ovat 

joko aina piilossa tai hänet on kuvattu niin pieneksi, ettei sivuprofiilissa ole mahdollista 

näyttää yksityiskohtia. Räätälin kuvailu tekstissä on hyvin suppeaa: “he himself was 

very, very poor – a little old man in spectacles, with a pinched face, old crooked fingers, 

and a suit of thread-bare clothes.”  (The Tailor of Gloucester, 39.) Yhdessä teksti ja 30

kuva antavat ymmärtää räätälin olevan räätälin vanha mies kyyryisen ryhtinsä ja val-

koisten hiustensa vuoksi. Toisaalta räätäliä kuvaillaan enemmän kuin yhtäkään eläintä 

Potterin saduissa. 

Ihminen on usein läsnä eläinhahmojen elämässä tavalla tai toisella. Ihmisen läsnäolo 

näkyy etenkin silloin, kun eläinhahmot, jotka elävät ihmisten keskuudessa, eivät osaa 

 Suom. räätäli29

 Suom. “Hän itse oli hyvin, hyvin köyhä – pieni, silmälasipäinen vanha mies, jolla on riutuneet 30

kasvot, vanhat koukkusormet ja nukkavieru puku.”
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toimia itsenäisesti askareissa, jotka ovat haastavia pienille lapsille. Tällaisia ovat esi-

merkiksi  tulenteko ja padan hämmentäminen. Kuitenkin sadun The Tailor of Gloucester 

hiiret pystyvät selviytymään hankalasta tehtävästä. Hiiret sadussa ovat eräänlaisia hyviä 

haltiattaria, sillä tarinan hiiret pystyvät kulkemaan kaikissa Glousesterin kaupungin ta-

loissa sekä kuulemaan asukkaiden murheet. Kun tekee hyvän teon heille, tulee itse pal-

kituksi. Hiiret pystyvät olemaan kaikkialla läsnäolevia näiden pikkuriikkisten porras-

käytävien ja ovien avulla. Talojen asukkaat eivät ole tietoisia näistä pienistä hyvänteki-

jöistä. Nämä hyväntahtoiset hiiret auttoivat myös sairasta räätäliä ompelemaan Glouses-

terin pormestarin hääliivin valmiiksi, sillä tämä on auttanut pienet hiiret Simpkinin jär-

jestämästä pinteestä aikaisemmin. Hiiret ryhtyvät tuumasta toimeen ilman pelkoa työn-

teosta. Hiirien tekemän palveluksen avulla räätäli pääsee nousemaan sosiaalisessa hie-

rarkiassa, jolloin myös hänen hyvinvointinsa kasvaa. Koska Simpkin käyttäytyy ahnees-

ti ja haluaa edesauttaa vain omaa hyvinvointiaan pyydystämällä hiiret ruuakseen, säilyy 

Simpkinin asema räätälin palvelijana. Hänen voimakas ja uhmakas vaikutuksensa räätä-

liin kuitenkin hiipuu. Nämä sadun pienimmät henkilöhahmot ovatkin yllättäen suurim-

pia sankareita, kun taas sadun suurin ja voimakkain henkilö paljastuukin heiveröisim-

mäksi. Toisaalta hiiret eivät olisi voineet auttaa räätäliä tämän tehtävässä ilman, että rää-

täli olisi ensin auttanut hiiriä. 

Vastaavasti eläimet, jotka asuvat ilman kontaktia ihmisiin, pystyvät selviytymään arjesta 

ilman ihmisen apua. Tällöin eläinhahmoista korostuu erilaiset roolit, kuten äitiys, isyys 

ja lapseus. Sadussa The Tale of Peter Rabbit rouva Rabbit on äidillisen huolehtivainen, 

kun taas sadussa The Tale of Benjamin Bunny herra Benjamin Bunnyllä on isällisen ran-

kaiseva rooli. Lapset, kuten Peter ja Benjamin ovat puolestaan uhmakkaita ja seikkai-

lunhaluisia.  

Toisinaan eläin voi ottaa ihmisen roolin, vaikka ympärillä on tiedettävästi ihmisiä. Sa-

dussa The Tale of the Pie and the Patty-Pan voidaan huomata erään kuvituskuvan taus-

talla toimivan posteljooni-ihminen. Hän on vastikään tuonut Duchess-koiralle kirjeen 

Ribby-kissalta. Sadussa eläinhahmot elävät siis ihmisten lailla ihmisten keskuudessa. 

Eläinhahmot asuvat ihmisten taloissa ja ovat vaatetettuja kuin ihmiset. Vaatteettomuus 
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ei tarkoita luonnollisesti käyttäytyvää eläintä. Sadussa Duchessilla on kaulassaan vain 

vaaleansininen rusetti, jota tuskin näkee mustan karvapeitteen alta. Tästä huolimatta 

Duchess kulkee kahdella jalalla. Hän juoksee neljällä jalalla vain päästäkseen nopeam-

paa määränpäähänsä. Duchess kuvataan usein etukäpälät rintansa päällä, mutta hän lä-

hes aina pitelee jotain tavaraa kädessään. Päinvastoin kuin Duchess, on Ribby pukeutu-

nut mekkoon. Hänen olemuksensa on ihmismäinen. Hän paitsi siivoa ja laittaa ruokaa, 

mutta myös tarjoaa Duchessille herkkupalan, jolloin Duchess käytös Ribbyä kohtaan on 

koiramaisen kerjäävä. “‘Oh yes, please! my dear Ribby; and may I have a lump upon 

my nose?’ ‘With pleasure, my dear Duchess; how beautifully you beg! Oh how sweetly 

pretty!’ Duchess sat up with the sugar on her nose and sniffed […]”  (The Tale of The 31

Pie and the Patty-Pan, 112.) Ribby selvästi nauttii roolistaan kouluttaessaan Duchessia 

istumaan. Hän on sadussa asemassa, joka ihminen on koiralle. Tätä tukee puolestaan 

myös se, että juuri Ribby on kutsunut Duchessin luokseen teelle ja piirakalle. Ribbyllä 

puolestaan on oma ruokansa, aivan kuten ihmisillä ja eläimillä on oma ruokansa. Huo-

limatta pyrkimyksestään käyttäytyä kuin ihminen on Duchessin käytöksessä edelleen 

eläimellisiä piirteitä, jotka tulevat esiin koiran alitajunnasta. Duchess-koiran lisäksi sa-

dussa esiintyvällä harakalla on eläimellisiä piirteitä, vaikka hän sadussa on lääkärin roo-

lissa. Luonnolliseen harakan asuun pukeutunut tohtori Maggottylle toistaa jatkuvasti 

harakkamaista nauruaan "ha! HA!”. Ihmisten tapaan harakka ei ole kuitenkaan lentoky-

kyinen, vaan pomppii liikkuakseen. 

Huolimatta ihmisten vaikutuksesta eläinhahmojen rooliin ja käyttäytymiseen pidetään 

eläinhahmoja saduissa ihmisen kaltaisina yksilöinä. Rinnastus näkyy etenkin sadussa 

The Tale of Ginger and Pickles, jossa oranssista Ginger-kissasta ja Pickles-terrieristä 

käytetään yhdessä nimitystä people . Beatrix Potterin tarinoissa henkilöhahmoja ei ku32 -

vailla tekstissä, vaan henkilöhahmo paljastuu joko ihmiseksi tai eläimeksi vasta kuvi-

tuksissa. Ihmiset ja eläimet sekoittuvat näin samaksi joukoksi, mutta ihmiset nähdään 

 “‘Oi kyllä, kiitos! rakas Ribby; ja voisinko saada palan nenälleni?’ ‘Tottakai, rakas Duchess; 31

kuinka kauniisti kerjäätkään! Voi kuinka suloisen kauniisti!’ Duchess istui sokeri nenänpäällään 
ja haisteli […]”

 Suom. kansa, ihmiset.32
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silti ruokakunnan ylimpänä. Vaikka sadussa The Tale of Ginger and Pickles eläinhahmot 

eivät ole välittömässä yhteydessä ihmiseen, on ihminen silti läsnä sadussa:  

They [Ginger and Pickles] came out of the back parlour. There was an envelope 

lying on the counter, and a policeman writing in a notebook! […] “Bite him, 

Pickles! bite him!” spluttered Ginger behind a sugar-barrel, ‘he’s only a German 

doll!” […] At length on his [Pickles] last little rush – Pickles found that the 

shop was empty. The policeman had disappeared. “Do you think that he has 

gone to fetch a real live policeman?”  (The Tale of Ginger and Pickles, 217–33

218.) 

Vaikka eläinhahmot rinnastetaan ihmisiin, on ihmisnukke eläimiä heikompi osapuoli. 

Poliisi-nukke tarinassa The Tale of Ginger and Pickels ei pelota Ginger-kissaa tai 

Pickles-koiraa, mutta ihminen on jopa eläinhahmoja huomattavasti voimakkaampi hen-

kilö – onhan ihminen lemmikkien, kuten kissan ja koiran, isäntä, mutta lemmikit voivat 

helposti tuhota ihmisten leluja. Myös sadussa The Tailor of Gloucester eri henkilöhah-

mojen välillä on havaittavissa hierarkia: räätäli on pormestaria alempiarvoisempi henki-

lö, kun taas Simpkin on hiiriä korkea-arvoisempi tämän pyydystäessä pieniä jyrsijöitä 

kahvikupin alle. Räätälin ja hiirten sosiaalinen asema kokee sadun aikana muutoksen, 

sillä yhteistyöllä ja ahkeruudella he pystyvät nostamaan sosiaalista statustaan.  

Myös tarinan The Tale of Little Pig Robinson ihmishahmot ihailevat Robinson-possua 

juuri tämän makean lihan vuoksi. Useat vastaantulijat ilmaisevat tämän huutelemalla 

Robinsonille vihjailevia kommentteja halustaan syödä Robinson. Lopussa Pound of 

Candles -laivan kokki saa Robinsonin houkuteltua laivalle aikeenaan valmistaa siasta 

syntymäpäivälounaan laivan kapteenille. Robinson ei ole ainoa henkilöhahmo, jonka 

ihminen haluaa syödä. Tarinoissa The Tale of Peter Rabbit ja The Tale of the Flopsy 

 He (Ginger ja Pickles) tulivat takahuoneesta. Tiskillä oli kirjekuori, ja poliisi kirjoitti muisti33 -
kirjaansa […] “Pure häntä, Pickles! pure häntä!” sopersi Ginger sokeritynnytin takaa. “hän on 
vain saksalainen nukke!” […] Vihdoin ja viimein hän (Pickles) rauhoittui , sillä kauppa oli tyh-
jä. Poliisi oli kadonnut. “Luuletko, että hän meni hakemaan ihka oikeaa poliisia?
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Bunnies herra McGregor on iloinen mahdollisuudestaan valmistaa kaneista kanipiirak-

kaa. 

6.3 Eläinten luonnollinen käyttäytyminen

Kertomusten eläinhahmot käyttäytyvät sekä ih-

mismäisesti että eläimellisesti. Eläimellinen 

käytös nähdään tottelemattomana ja pahana, 

kun taas ihmismäisyys nähdään suositeltava-

na ja hyväkäytöksisyyttä osoittavana. Sa-

dussa The Tale of Peter Rabbit Flobsy, 

Mobsy ja Cotton-tail kuvaillaan kilteiksi 

pieniksi pupuiksi ja Peter huonosti käyttäy-

tyväksi. Peteriä ei kiinnosta kerätä karhun-

vatukoita, vaan hänen äitinsä poissa ollessa 

Peter tekee juuri sen, mikä on kiellettyä – 

menee herra McGregorin puutarhaan syömään vihanneksia. Peterin käytös on kaniineil-

le luontaista, sillä kaniinit syövät juuri sitä minkä makeimmaksi maistavat silloin kun 

heillä on nälkä, eivätkä kerää oravien lailla ruokaa varastoon kuten Peterin sisarukset.  

Tämä Peterin huono käytös johtaa rangaistukseen. Rouva Rabbit laittaa Peterin sänkyyn 

tämän huonovointisuuden vuoksi ja keittää Peterille kamomillateetä joko iltapalaksi, 

lääkkeeksi ylensyöntiin tai rangaistukseksi Peterin tottelemattomuudesta seikkailusta. 

Äitinsä tarjouksesta huolimatta Peter ei ole kovinkaan halukas ottamaan äitinsä tekemää 

kuumaa juotavaa vaan pienen lapsen tavoin pyrkii piiloutumaan peiton alle ikään kuin 

juoma olisi pahanmakuista lääkettä. Peterin sisarukset saavat iltapalaksi maitoa, kar-

hunvatukoita ja leipää. Peterin huonovointisuus johtuu kielletystä teosta, jolloin sekä 

vaatteiden hukkaaminen, sairastuminen että eri iltapala kuin tämän sisaruksilla voidaan 

nähdä rangaistuksena. 
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Ihmisen omistama kasvimaa merkitsee tarinassa The Tale of Peter Rabbit kaniinille vaa-

rallista aluetta. Metsä puolestaan merkitsee turvaa, vaikka saduissa monesti metsä miel-

letään vaaralliseksi ja yllätyksiä täynnä olevaksi tapahtumapaikaksi. Kuvituksissa kodin 

ulkopuolella olevat tilat kuvataan avariksi. Vastapainona tälle on kaninkolo, joka tuntuu 

ahtaalta ja pieneltä, mutta myös lämpimältä ja turvalliselta. Toisaalta voidaan nähdä, 

ettei syy Peterin vaaratilanteisiin ollut herra McGregorin puutarha tai mikään muukaan 

tila vaan hänen vaatteensa, joiden seurauksena Peter joutuu lähelle vaarallisiin tilantei-

siin. Peter ja Benjamin joutuvat sadussa The Tale of Benjamin Bunny herra McGregorin 

kasvimaalla kiipeliin eläimellisten vaistojensa vuoksi. Kun Peter haluaisi vaatteet saatu-

aan lähteä takaisin metsään, haluaa Benjamin nauttia kasvimaan antimista vielä tovin. 

Tämän seurauksena he törmäävät hyvin eläimellisesti käyttäytyvään kissaan, jota hou-

kuttelee sipuleiden tuoksu saaden serkukset ansaan korin alle. Myös tarinassa The Tale 

of the Flopsy Bunnies kaniininpoikaset joutuvat herra McGregorin saaliiksi syötyään 

herra McGregorin puutarhan vihanneksia tämän joutomaalta.

Erityisesti sadussa The Tale of Gin-

ger and Pickles eläinten välinen 

hierarkia on läsnä, sillä kanien ker-

rotaan pelkäävän Picklesiä. Pelko 

juontaa luultavasti juurensa terrie-

rien alkuperäiseen käyttötarkoituk-

seen, jossa terriereitä on käytetty 

kanien metsästykseen. Myös kau-

passa asioivat hiiret pelkäävät Gin-

geriä, mikä ei ole ihme, sillä kisso-

ja puolestaan on käytetty hiirien pyydystämiseen. Kissa Ginger onkin kiinnostunut met-

sästämään hiiriä, minkä vuoksi hän ei halua palvella hiiri-asiakkaita. Tähän liittyvä ku-

vituskuva tukee oletusta, että Ginger on kiinnostunut hiirien jahtaamisesta. Mustaval-

koisessa piirroskuvassa Ginger katsoo piilosta laatikoiden takaa, kun kolme pientä hiirtä 

astelevat ulos kaupasta. Eläinluonto tulee esiin niin Gingerillä kuin Picklesillä, mutta he 

kummatkaan eivät halua noudattaa tätä, sillä siitä seuraisi rangaistus – asiakkaat siirtyi-
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sivät kylän toiseen kauppaan, jonka kauppiaana toimii Tabitha Twitchit. Tabitha-kissa ja 

hänen kauppansa esiintyy myös sadussa The Tale of  The Pie and The Patty-Pan. 

Ginger usually requested Pickles to serve them [mice], because he said it made 

his mouth water. “I canonot bear,” said he, “to see them going out at the door 

carrying their little parcels.” “I have the same feeling about rats,” replied 

Pickles,“ but it would never do to eat our customers; they would leave us and to 

to Tabitha Twitchit’s.” “On the contrart, they would go nowhere,” replied Gin-

ger gloomily.  (The Tale of Ginger and Pickles, 212.) 34

Saalistaminen aiheuttaisi siis kaupan maineen sekä asiakkaiden menetystä. Lopetettuaan 

kaupan, seuraavat kumpikin ystävykset omaa eläimellistä vaistoaan – Pickles ryhtyy 

riistanhoitajaksi, sillä terrierit ovat jalostettu metsästämiseen, ja Inkivääri rupeaa met-

sästämään kaneja ruoakseen. 

Omaa eläimellistä vaistoaan, kuten metsästystä, käyttävät eläimet nähdään varkaina ja 

luonteeltaan ilkeinä. Saduissa, kuten The Tale of Puddle-Duck sekä The Tale of Mr. Tod  

(1912, Tarina herra Reposesta) kettu herra Tod nähdään ilkeämielisenä eläimenä, joka 

tulee häätää pois. Herra Tod seuraa omaa vaistoaan houkuttelemalla Jeminan omaan pe-

säänsä munimaan. Eläimet, jotka hankkivat ruoan metsästäen, eivät siis työskentele ja 

ansaitse näin ravintoaan. He ottavat muista välittämättä ja saalistavat ruokansa luonnos-

ta. Näin ollen eläimen luontainen käyttäytyminen nähdään sopimattomana käytöksenä. 

Herra Todille vaatteet ovat vain valepuku, jonka avulla Jemina ei tunnista ilkeämielistä 

kettua, vaan uskoo tämän karismaan ja hyvyyteen. 

Sadussa The Tale of Peter Rabbit herra McGregor näkee Peter Rabbitin luonnollisen, 

eläimellisen käyttäytymisen ihmismäisenä. Kun herra McGregor näkee Peterin omalla 

kasvimaallaan, kutsuu hän Peteriä varkaaksi kuin tämä olisi ihminen eikä kaniini. Eläi-

 Inkivääri yleensä pyysi Pikkelsin palvelemaan heitä [hiiriä], koska hän sanoi hiirten tuovan 34

veden hänen kielelleen. “En voi kestää”, hän sanoi, “näkemästä heitä astuvan ovesta ulos kanten 
heidän pieniä pakettejaan.” “Ajattelen samoin rotista,” vastasi Pikkelssi, “mutta emme voisi 
syödä asiakkaitamme, he jättäisivät meidät ja menisivät Tabitha Twitchitille.” “Päinvastoin, he 
eivät menisi minnekään,” vastasi Inkivääri synkästi.
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men luonto käskee syömään silloin kun on ruokaa tarjolla, eikä heillä ole käsitettä 

omasta ja toisen omaisuudesta. Tässä tapauksessa herra McGregorin kasvimaa on pul-

lollaan purtavaa, jota Peter ei kykene näkemään kenenkään omaisuudeksi vaan kaikkien 

saatavilla olevaksi. Näin ollen Peter vain tottelee eläimellisiä vaistojaan ja syö minkä 

suuhunsa sai. Varas ottaa tietoisesti ja luvatta jotain, mikä ei hänelle tietoisesti kuulu. 

Peter Rabbit on henkilöhahmo, joka haluaa käyttäytyä eläimellisesti. Hänen äitinsä pyr-

kii kasvattamaan lapsensa ihmismäiseen rooliin, jossa ruoka ostetaan kaupasta ja vaat-

teet kuuluvat kaniinin asuun. Myös tarinoiden The Tale of Tom Kitten ja The Tale of Sa-

muel Whiskers or The Roly Poly-Pudding kissanpentu Tom Kitten kasvatetaan saman 

mallin mukaan, mutta Peterin lailla Tom haluaa totella hänen eläimellisiä vaistojaan. 

Kummatkin henkilöhahmot nähdään saduissa uhmakkaina ja tuhmina lapsina – he ka-

dottavat, sotkevat ja rikkovat vaatteensa, ovat vastentahtoisia pukemaan vaatteita ylleen 

sekä seikkailevat kielletyissä paikoissa henkensä uhalla. He eivät tottele äitiensä anta-

mia ohjeita, vaan tekevät sen minkä viihdyttävimmäksi kokevat.
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7 Lopuksi 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkin Beatrix Potterin satujen eläinhahmojen ihmismäi-

siä piirteitä. Rajasin tutkimukseni koskemaan vain kuutta Potterin satua kuvituksineen: 

The Tale of Peter Rabbit, The Tailor of Gloucester, The Tale of Benjamin Bunny, The 

Tale of Mrs. Tiggy-Winkle, The Tale of Ginger and Pickles sekä The Tale of Little Pig 

Robinson. Käytin myös muita satuja esimerkkeinä. Satujen tutkiminen tapahtui kolmes-

ta eri näkökulmasta: 1) kuinka eläimet muistuttavat käytökseltään sekä olemukseltaan 

ihmistä, 2) kuinka ihmisen ja eläimen suhde näyttäytyy tarinoissa sekä 3) miten eläin-

hahmojen luonnollinen käyttäytyminen ilmenee saduissa ja vaikuttaako eläinten luon-

nollisen käyttäytymisen puutteellisuus henkilöhahmoihin. Tutkimusmenetelminä käytin 

narratologista tekstianalyysiä ja kuva-analyysiä. Teoriaosuudessa kartoitettiin visuaali-

sen ja verbaalisen aineksen kerronnallisia keinoja sekä kuvan ja sanan suhdetta lasten-

kirjallisuudessa, mutta myös kuvakirjan muotoa. Tutkimuksessa tutustuttiin pääpiirteit-

täin lastenkirjallisuuden historiaan 1700- ja 1800-luvun Englannissa sekä kolmeen 

englantilaiseen aikalaissatuun. 

Analyysi sijoittuu kuudenteen lukuun. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelin eläinhah-

mojen ihmismäisen käytöksen ilmenemistä. Perehdyin tarkemmin vaatteisiin sekä eläin-

ten ihmismäiseen älyyn. Ihmismäisyys näkyy Beatrix Potterin satujen eläinhahmoilla 

monin tavoin. Henkilöhahmojen piirteisiin kuuluu vaatetus, joka erottaa eläimet toisis-

taan sekä sukupuoleltaan että sosiaaliselta statukseltaan. Tarkemmin eläinhahmot erote-

taan nimien avulla. Nimet antavat myös vihiä hahmojen ihmismäisyydestä. Eläinhah-

mot, jotka kapinoivat ihmismäisyyttä, on nimetty ihmismäisin nimin, ja heistä käytetään 

usein etunimen lisäksi myös sukunimeä. Eläimistä, jotka ovat lapsia ja hyvätapaisesti 

käyttäytyviä, käytetään pelkästään etunimeä. Puolestaan aikuisista käytetään nimen li-

säksi titteliä, kuten herra, rouva tai neiti. Eläinhahmojen ihmismäisyys nähdään tarinois-

sa hyvätapaisuutena. Puolestaan eläimet, jotka pyrkivät käyttäytymään luonnollisten 

viettien mukaan, mielletään ilkeiksi. 
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Ilmeisimpiä eläinten ihmismäisiä tapoja ovat vaatteiden käyttö sekä kahdella jalalla kä-

veleminen. Vaatteet rajoittavat eläinten luonnollista liikkumista, minkä vuoksi he joutu-

vat kävelemään takajaloillaan. Vaatteiden puute puolestaan antaa eläinhahmoille mah-

dollisuuden luonnollisuuteen, joka näkyy muun muassa kävelytyylinä, käytöksenä ja 

eläinlajille tyypillisenä ääntelynä. Koska vaatteet eivät ole osa eläimiä, aiheuttavat ne 

monia hengenvaarallisia tilanteita eläimille. Toisaalta vaatteet piilottavat eläinten luon-

nolliset piirteet ja saavat eläimet muistuttamaan ihmisiä. 

Toisessa alaluvussa tutkin eläimen ja ihmisen suhdetta, jossa huomasin eläimien olevan 

joko ihmisistä riippumattomia tai ihmisten keskuudessa olevia. Eläinhahmot, jotka elä-

vät ilman ihmiskontakteja, pystyvät selviytymään arjesta ongelmitta. Puolestaan eläi-

met, jotka ovat tavalla tai toisella kytköksissä ihmisiin, eivät osaa toimia jokaisessa ti-

lanteessa itsenäisesti vaan tarvitsevat ihmisen avun. Monesti eläinhahmo toimii palveli-

jana ihmiselle, jolloin tämä auttaa ihmistä yksinkertaisissa askareissa, kuten kaupassa 

käynnissä tai kodin huolehtimisesta. Vaikka ihminen on eläimelle kumppani, on ihmi-

nen eläimelle myös pahin vihollinen. Ihminen on eläintä voimakkaampi yksilö, joka ha-

luaa käyttää eläintä ravintonaan.  

Kolmannessa alaluvussa pohdin, kuinka eläimien luonnollinen käytös tai sen puutos tu-

lee ilmi eläinhahmoissa. Ihmismäiset tavat rajoittavat eläimiä luonnollista käytöstä. 

Eläinten luonnollinen käyttäytyminen mielletään usein huonokäytöksisyytenä, sillä 

eläinhahmot kapinoivat ihmismäisiä tapoja. Tämä näkyy muun maussa tottelematto-

muutena sekä uhmana. Erityisesti vaatteiden käyttö aiheuttaa heille ongelmia, sillä ne 

koetaan epämiellyttäviksi. 

Tämä tutkimus on tutkinut pääsääntöisesti kuutta eri Beatrix Potterin satua, joista voi 

huomata yhdenmukaisuuksia eläinhahmojen ihmismäisyydessä sekä käyttäytymisessä. 

Eläinhahmot ovat sekoitus ihmistä ja eläintä – he ovat ihmisen kaltaisia hahmoja, joilla 

on eläimellisiä haluja. Toisaalta juuri kysymys siitä ovatko eläimet ihmisiä vai eläimiä 

asettaa heidät ristiriitaisuuteen oman minuutensa kanssa. Beatrix Potterin sadut ovat hy-
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vin moniulotteisia, minkä vuoksi syvällisemmän pohdinnan aikaansaamiseksi täytyisi 

perehtyä ainoastaan muutamaan satuun kerrallaan.  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