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Jos minutkin haetaan taivaaseen?
Jos pääsisin siellä käymään kerran, kävisin vain ja tulisin heti ta-
kaisin.
Ei taivaaseen niin vain pääse. Pitää kuolla ensin ja jos kuolee, sin-
ne joutuu kokonaan.
(TJN, 30.)

Kuva 1. Tyttö ja naakkapuu, s. 30–31.
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Näin pohtii kuoleman mysteeriä isänsä menettänyt pikkutyttö Riitta Ja-
losen ja Kristiina Louhen kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu (TJN, 2004). 
Kielelliseen kerrontaan liittyvä kuva (Kuva 1) avaa näkymän tarinamaa-
ilman lapsen rajattomaan mieleen, jossa on mahdollista jopa lentää tai-
vaalla. Näin visuaalisen kerronnan avulla tehdään näkyväksi todellisessa 
elämässä näkymättömäksi ja saavuttamattomaksi jäävä yksityinen mieli. 
Toisaalla samassa kertomuksessa tyttö pohtii, kuinka ”kukaan ei näe 
siihen paikkaan, jossa ikävä eniten tuntuu”. Todellisessa maailmassa 
tai tarinamaailman todellisuudessa tytön toteamus pitääkin paikkansa: 
vaikka omia kokemuksia ja tunteita on mahdollista välittää toiselle ih-
miselle kielen avulla, yksityinen mieli on aina lopulta saavuttamaton. 
Lukijan havainto- ja tulkintamahdollisuuksia sen sijaan avartavat ker-
tovan fiktion keinot. Kognitiotieteellistä käsitteistöä tutkimuksessaan 
soveltavan Alan Palmerin (2004, 5) mukaan kertovassa fiktiossa on kyse 
ennen kaikkea fiktiivisen mentaalisen toiminnan esittämisestä. Palme-
rin väitettä on edeltänyt klassisen narratologian tiukimpiin puolestapu-
hujiin kuuluvan Dorrit Cohnin (1978, 5) kuuluisa ajatus, jonka mukaan 
fiktio eroaa todellisesta maailmasta erityisesti siksi, että se paljastaa ku-
vaamiensa henkilöiden sisäisen, kätketyn maailman, johon tosielämässä 
ei ole pääsyä.

Yllä oleva tekstikatkelma ja sitä visualisoiva kuva sisältävät välähdyk-
senomaisen näkymän niihin mahdollisiin maailmoihin, joita tarkaste-
len artikkelissani. Aiheen perusteella olen valinnut analyysin kohteeksi 
teokset, joissa lapsi suree nimenomaan perheenjäsenen, pikkuveljen ja 
isän kuolemaa. Varsinkin aikaisemmin lastenkirjojen aiheena oli usein 
suru, jonka lähes jokainen lapsi joutuu kohtaamaan menetettyään iso-
äidin, isoisän tai vaikkapa oman lemmikkieläimensä (Lehtinen 2004). 
Omien vanhempien tai sisaruksen kuolema on aiheena paljon vaikeam-
pi ja siksi se on ollut myös harvinaisempi. Yhtenä valintaperusteena 
oli löytää kerronnaltaan ja muodoltaan erilaisia kuolemaa käsitteleviä 
kuvakirjoja. Kuvitetussa lastenkirjassa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei 
ole (ENP, 1994) fiktiivisen maailman arkitodellisuuteen sisältyy sadun-
omaisia aineksia, jotka tulevat tarinaan sekä Elisabetin nallen että hen-
kilöhahmo Elisabetin konstruoimien mahdollisten maailmojen kautta1. 
Tyttö ja Naakkapuu on puolestaan selkeästi realistinen kuvakirja2. Vaikka 
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molempien kirjojen teemana on kuolema ja teoksissa on paljon niitä 
yhdistäviäkin piirteitä, suunnilleen samanikäisten päähenkilöiden surua 
ja ikävää kuvataan myös hyvin erilaisilla kerronnallisilla keinoilla.

Yksi artikkelini keskeisistä käsitteistä on kognitiivisen psykologian 
idea mielten lukemisesta (mind-reading), joka kuvaa kykyämme selit-
tää muiden ihmisten käyttäytymistä heidän ajatustensa, uskomustensa, 
tunteidensa ja toiveidensa perusteella. Tästä kognitiotiteteen perusnäke-
myksestä on vakiintunut käyttöön termi niin kutsutusta ”mielen teorias-
ta” (Theory of Mind, ToM), jota on ensimmäisenä soveltanut kertovaan 
fiktioonkirjallisuudentutkija Lisa Zunshine (2003). Zunshinen lähes-
tymistapa perustuu oletukseen, että tulkitsemme fiktiivisiä henkilöitä 
samaan tapaan kuin tulkitsemme ihmisiä tosielämässä. Kertova fiktio 
testaa mielten lukemisen kykyämme ja haastaa lukijaa jopa venyttämään 
tätä kykyä äärimmilleen.

Artikkelissani yhdistyy kaksi teoreettista kehystä, kun liitän mielten 
lukemisen ideaan teorian mahdollisista maailmoista. Yksi kognitiivi-
sen poetiikan osa-alueista soveltaa mahdollisten maailmojen teoriaa 
(possible-worlds theory) sen hahmottamiseen, kuinka lukijat muodostavat 
kertovasta tekstistä mentaalisia malleja niistä maailmoista, joihin ker-
tomukset sijoittuvat. Analysoidessani teoksen Elisabet, nalle ja pikkuveli, 
jota ei ole kerrontaa sovellan mahdollisten maailmojen teorian ajatusta 
niihin mentaalisiin maailmoihin, joita pikkuveljensä menettänyt Elisa-
bet itse fiktiivisenä henkilöhahmona luo. Elisabetin luoman vaihtoehtoi-
sen maailman tarkastelussa tukeudun kirjallisuudentutkija Marie-Laure 
Ryanin (1991, 111–119) malliin mahdollisista maailmoista. 

Kun analysoin lapsen surun kuvausten sisältöä, temaattisen tulkin-
nan psykologisena taustana ovat trauma- ja kriisipsykologiaan erikoistu-
neen psykologi Soili Poijulan3 (2007) sekä norjalaisen kriisipsykologin, 
Atle Dyregrovin4 (1996) esittämät käsitykset lapsen surusta. Poijulalla 
on pitkä kokemus kriisissä olevien lasten hoidosta, Dyregrov on puoles-
taan perehtynyt lasten surun ja ikävän ilmenemismuotoihin perheissä 
tapahtuneiden kuolemantapausten yhteydessä. Asiantuntijoiden nä-
kemykset lapsen surusta ovat temaattisen kehykseni tiedollisia ulottu-
vuuksia, jotka heijastuvat tulkinnoissani, vaikka en niihin tulkintojen 
yhteydessä systemaattisesti viittaakaan.
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Kuolemasta ja surusta kertomisen erityisyys

Kuolemaa tarinankertomisen, kuvittamisen ja kuvittelemisen näkökul-
masta tarkastellut uskontotieteilijä Terhi Utriainen (1994, 6) toteaa, että 
ihmiset ovat aina ja kaikkialla kertoneet kuolemasta jonkinlaisia tarinoi-
ta. Tehdäkseen tuntematonta tutuksi, ymmärtääkseen kuolevaisuutensa, 
sekä sen julmuuden ja välttämättömyyden, ihminen kertoo kuolemasta 
tarinoita ja piirtää siitä sekä konkreettisia kuvia että mielikuvia. Utriai-
nen haluaa palauttaa mieliin määritelmän, jolla ihminen on luonnehti-
nut itseään eräänlaiseksi tarinoivaksi eläimeksi, joka voi kerronnan ja 
kuvittelun kyvyillään ylittää todellisuuden rajat. Tällaisesta todellisuuden 
rajan ylittämisestä ja häivyttämisestä on kysymys myös artikkelini koh-
deteoksissa.

Perinteisessä sadussa, kansansadussa tai kansansatumotiiviin perus-
tuvassa sadussa kuolema on varsin yleinen tapahtuma. Saduissa kuol-
laan useasti ilman sen suurempaa surua, paha saa yleensä palkkansa ja 
sankari voittaa lopulta kuoleman. (Ruuska 2001, 305.) Satumaailmassa 
suruun ja kuolemaan liittyy lopullisuuden sijaan väliaikainen odotus, 
jota seuraa ratkaisujen sarja kohti suurempaa kasvua. Esimerkki tällai-
sesta symbolisesta kuolemasta on sadussa Prinsessa Ruusunen. Vaikka 
perinteisen sadun kuolema on luonteeltaan symbolinen, se ei kasvatus-
tieteilijä Sinikka Ojasen (1980, 32) mukaan tarkoita sitä, etteikö satu silti 
kertoisi mitään kuolemasta elämän päätepisteenä. Samalla kun satu ker-
too kasvamisesta, se kertoo myös kasvamiseen liittyvästä luopumisesta. 
Elämässä koetut menetykset ja luopumiset muistuttavat osaltaan siitä, 
että itse elämästäkin on jokaisen kerran luovuttava.

Toimittaja Taina Latvala (2008) pohtii Helsingin Sanomien artikkelis-
saan lasten- ja nuortenkirjallisuuden aihepiirien muuttumista rankem-
miksi yhteiskunnan muutoksen mukana. Latvalan artikkelissa tutkija 
ja kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen esittää, että 2000-luvun lasten- ja 
nuortenkirjoissa uutena trendinä on tunteiden korostaminen. Heikkilä-
Halttusen mukaan kirjoissa autetaan lasta tunnistamaan niin positii-
viset kuin negatiivisetkin tunteet. Myös kuolema-aiheisissa lasten- ja 
nuortenkirjoissa painopiste on siirtynyt kuolemasta tapahtumana sii-
hen, miten lapsi kokee kuoleman. Kuolema kuvataan usein käännekoh-
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tana, jonka jälkeen lapsen ja perheen elämä saattaa muuttua paljonkin. 
Tärkeää kuitenkin on, että elämä surusta ja ikävästä huolimatta jatkuu 
tavalla tai toisella. Määrittely sopii erityisesti vuonna 2004 ilmestynee-
seen kuvakirjaan Tyttö ja naakkapuu, jossa lapsen menetyksen ja surun 
kokemus välittyy isäänsä kaipaavan lapsen tajunnankuvauksen kautta. 
Tämä Finlandia Junior -palkittu kuvakirja voidaan nähdä suomalaisten 
kuolema-aiheisten lastenkirjojen jatkumossa uudentyyppisen perin-
teen aloittajana, jossa erilaisten kerronnallisten strategioiden keinoin 
pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle surevan lapsen yksilöllistä 
kokemusta.

Pikkuveli, jota ei ole

Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole (ENP, 1994) on Riitta Jalosen en-
simmäinen lastenkirja. Kirjassa pieni Elisabet-tyttö tekee surutyötään 
nallensa avulla. Kertomus alkaa joulusta ja päättyy jouluun vuotta myö-
hemmin. Ensimmäisenä jouluna Elisabet saa lahjaksi hartaasti toivo-
mansa nallen. Tarinan edetessä vihjeitä poimivalle lukijalle paljastuu 
vähitellen, että nallen tärkein tehtävä on omalta osaltaan lieventää kuol-
leen pikkuveljen jättämää tyhjyyttä. Menetyksen kokenut Elisabet etsii 
nalleleikillään vastauksia syntymän ja kuoleman salaisuuteen. Elisabetin 
surussa ongelmallista on muistojen vähäisyys. Vauvana kuollut pikku-
veli on kuin tyhjä kohta, jota Elisabet yrittää täyttää. Leikissään nallensa 
kanssa hän ikään kuin jälleenrakentaa menettämäänsä isosiskon roolia:

Hän on painanut korvansa nallen sydämen kohdalle ja kuunnellut. 
Sydän on lyönyt, ja välillä tytöstä on tuntunut kuin lyönnit olisivat 
tulleet hänen itsensä sisältä. Hän on ajatellut että nukkuvan nallen 
kanssa voi leikkiä samalla tavalla kuin pienen vauvan kanssa, varo-
vasti ja hiljaisesti. (ENP, 15–16.)

Katkelma mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan Elisabetilla voi olla 
myös joitakin kokemukseen perustuvia muistoja pikkuveljen lyhyen 
elämän ajalta. Nämä tuodaan kerronnassa implisiittisesti esille, kuten 
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yllä olevassa katkelmassa. Tulkitsen, että pikkuveljen vielä eläessä fik-
tiivisessä maailmassa olisi voinut toteutua kuvatun kaltainen tuokio. 
Tätä Elisabet heijastaa leikissään ja käy näin menetystään läpi korvaa-
van kokemisen ja kokemuksen kautta. Elisabetin leikissä nalle herää 
eloon, juttelee tytölle ja opettaa hänelle asioita elämästä ja kuolemasta. 
Nalleleikkiinsä Elisabet peilaa oman elämänsä tapahtumia ja kokeilee 
samalla, kuinka pitkälle todellisuuden raja venyy. Elisabetin leikissä tuo 
raja on ajoittain jopa mahdollista häivyttää. Veljensä menettäneen iso-
siskon surutyö onkin suurimmaksi osaksi leikkiä, jossa tapahtumille on 
todellisuudesta riippumatta mahdollista luoda onnellinen loppu.

Nallen mahdollinen mieli  
Elisabetin vaihtoehtoisessa todellisuudessa

Toisten mielten lukeminen on erittäin keskeistä teoksen Elisabet, nalle ja 
pikkuveli, jota ei ole kerronnassa. Se voidaankin nähdä sekä teoksen yhte-
nä teemana että kerronnallisena ratkaisuna, jonka avulla kuvataan lap-
sen tapaa käsitellä surua ja kaipausta. Elisabet paitsi tulkitsee nallensa 
tunteita ja ajatuksia tämän ulkoisen olemuksen ja käyttäytymisen perus-
teella, myös samalla koko ajan luo nallen mahdollista mieltä. Prosessin 
tuloksena nalle muuttuu Elisabetin pikkuveljeksi, joka tosin herää eloon 
vain Elisabetin luomassa mahdollisessa tai pikemminkin vaihtoehtoises-
sa maailmassa. Tämän maailman ulkopuolelle, tarinamaailman todel-
lisuuteen jäävät sekä Elisabetin vanhemmat että naapurin Jari-kaveri. 
Näin kertomukseen muodostuu taso, jossa on kysymys fiktiivisen lapsen 
mielikuvituksessa syntyneestä sadun maailmasta: nalle ei fiktiivisessä 
todellisuudessa ”oikeasti” ilmehdi, vaan Elisabet nimenomaan kuvittelee 
sen eläväksi. Nallen puhe on selvin merkki siirtymisestä Elisabetin ja 
pikkuveljen omaan maailmaan, sillä nalle puhuu vain heidän ollessaan 
kaksin: ”Tyttö on onnellinen siitä, että hän kuulee nallen puheen, ku-
kaan muu ei sitä kuule.” (ENP, 27–28.) Näin nallen olemassaolo elävänä 
pikkuveljenä fiktiivisessä maailmassa on täysin riippuvainen Elisabetis-
ta, sillä Elisabet itse tuottaa kuvittelemalla ne nallen eleet ja ilmeet, joista 
hän edelleen päättelee ja tulkitsee tämän mielentiloja.
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Marie-Laure Ryan (1991, 22) kiinnittää huomiota subjektiivisten miel-
ten, sekä todellisten että fiktiivisten, kykyyn luoda mahdollisia maail-
moja. Ryanin (1991, 111–112) malli rakentuu fiktiivisestä aktuaalisesta 
maailmasta (textual actual world), joka muodostuu kaikesta siitä, mikä 
on absoluuttisesti olemassa tekstin universumissa. Fiktiiviselle todelli-
suudelle vastakkaisia ovat ne mahdolliset maailmat, jotka muodostuvat 
henkilöhahmojen mielessä. Nämä Ryan luokittelee seuraavasti: 1) Tieto- 
ja uskomusmaailma, 2) Velvollisuusmaailma, 3) Toivemaailma sekä 4) 
Fantasiamaailma/universumi. Ryan (1991, 113) tarkentaa, että fiktiivisen 
maailman absoluuttiset tosiasiat voivat mahdollisesti olla ristiriidassa 
kertojan kertoman kanssa. Siksi Ryanin mukaan on oleellista kysyä, ke-
nellä on valta määritellä kertomuksen universumissa vallitsevat faktat. 
Ryanin mukaan fiktion aktuaalinen todellisuus muodostuu sen mukaan, 
mitä tekijä, tai kuten Ryan edelleen tarkentaa, implisiittinen tekijä, ha-
luaa lukijan pitävän tosiasioina.

Ryanin konstruktioista tieto- ja uskomusmaailma voidaan ymmärtää 
”kuvana” tekstuaalisesta aktuaalisesta maailmasta, toive- ja velvollisuus-
maailmat puolestaan malleina siitä, millainen tekstuaalisen aktuaalisen 
maailman tulisi olla. Edellisten lisäksi Ryan tuo jaotteluunsa fantasia-
maailmat, joita hän mieluummin nimittää fantasiauniversumeiksi. 
Fantasiauniversumeita Ryan kuvaa mahdollisina maailmoina, joita in-
himillinen mieli rakentaa vaihtoehtoina aktuaaliselle maailmalle. Fan-
tasiauniversumi voi muodostua unista, hallusinaatioista, fantasioista ja 
fiktiosta, jotka rakentavat pakotietä aktuaalisesta maailmasta.

Elisabetin kohdalla on tarkoituksenmukaisinta puhua vaihtoehtoises-
ta maailmasta. Elisabetin mieli luo tätä todellisuutta nimenomaan Rya-
nin (1991, 119) mainitsemana pakona fiktiivisestä aktuaalisesta todelli-
suudesta, jossa monet asiat ovat liian raskaita pienen tytön kohdattaviksi 
ja käsiteltäviksi yhdellä kertaa. Elisabetin vaihtoehtoisesta maailmasta 
muodostuu ensisijaisesti fantasiauniversumi, joka Ryanin mukaan on 
kokonainen, täydellinen maailma. Niissä kertomuksen kohdissa, joissa 
Elisabet elää todeksi isosiskouttaan nallepikkuveljensä kanssa, fantasia-
universumi korvaa tarinamaailman todellisuuden (kuva 2). Ryan (1991, 
111) havainnollistaa asiaa toteamalla, että kun tieto- ja uskomusmaailma 
ehdottaa uutta näkökulmaa saman todellisuuden sisällä, fantasiauni-
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versumin kaltainen upotus siirtää kokijan uuteen todellisuuteen. Juuri 
näin on tapahtunut Elisabetille seuraavassa katkelmassa:

– Nyt minä otan kainaloon aurinkoa, katsos. Elisabet taivuttaa nis-
kaansa sen verran ylös, että pystyy kurkistamaan kainalon pieneen 
kuoppaan.
– Kainalot ovat ihmisten valkoisimpia paikkoja. En minä sitä itse ole 
keksinyt. Äiti keksi kerran, kun otettiin omassa pihassa aurinkoa.
Nalle taisi sanoa, että sillä oli jano. Tyttö vie korvansa aivan nallen 
suun eteen: ”Jano”, kuuluu hiljaisella nallen äänellä. 
– Minä menen ostamaan limsapullon. Sinä saat siitä puolet, hän 
lupaa nallelle ja kaivaa uimakassinsa pohjalta kymmenen markan 
kurttuisen setelin. Ennen kuin lähtee kioskilla käymään, hän peit-
tää nallen kokonaan oman pyyhkeensä alle, ettei nalle saa liikaa 
aurinkoa ja pala. (ENP, 29–30.)

Kuva 2. Elisabet, nalle ja pikkuveli jota ei ole, s. 27.

Yllä olevassa esimerkissä Elisabet elää todeksi menettämäänsä isosiskon 
rooliaan. Hän on omassa maailmassaan kuin kuka tahansa pikkutyttö 
viettämässä rantapäivää pikkuveljensä kanssa. Isosiskona hän huolehtii 
pikkuveljen hyvinvoinnista ja osaa myös jakamisen taidon luvatessaan, 
että limsapullo juodaan puoliksi.
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Korvaavia kokemuksia

Teoksessa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole fantasiauniversumi ei jää 
henkilöhahmon ainoaksi mahdolliseksi maailmaksi. Elisabetin mielen 
voi tulkita liikkuvan fantasiauniversumin, tieto- ja uskomusmaailman 
sekä toivemaailman välillä. Henkilöhahmon mentaalinen liikkuminen 
eri maailmojen välillä tapahtuu molempiin suuntiin, ja tästä liikkeestä 
syntyy vaihtoehtoisten todellisuuksien kokonaisuus. Elisabetin vaihto-
ehtoinen maailma ja nallen mahdollinen mieli alkavat rakentua tytön 
mielessä heti jouluaattoiltana hänen avattuaan nallepakettinsa:

Salamavalo välähtää lähellä, nalle säpsähtää, se on katsonut suo-
raan kameraan, mutta tyttö katsoo vain nalleen ja miettii, miten 
kaikki nyt muuttuu, kun nalle on tullut kotiin kaveriksi. Nallen voi 
viedä huomenna ulos, pukea sen päälle villatakin, villaiset sukat ja 
lapaset ja myssyn ja kaulahuivin. Sen voi kietoa vielä viltin sisään 
niin sitten sen ei ainakaan tule kylmä. Nallea voi vetää mahakel-
kassa, eikä se putoa kyydistä kun köyttää sen valjailla kiinni niin 
kuin vauvan. (ENP, 9–10.)

Kun verrataan tätä esimerkkiä edellä kuvattuihin tapahtumiin uima-
rannalla, voidaan huomata, että jouluaaton tilanteessa Elisabet on men-
taalisesti samassa fiktiivisessä todellisuudessa, jossa myös muu perhe 
viettää joulua. Elisabetin pohdinnassa on kysymys henkilöhahmon pyr-
kimyksestä rakentaa omaa subjektiivista tieto- ja uskomusmaailmaa, 
joka mahdollistaa ikään kuin uuden näkökulman jo olemassa olevan 
todellisuuden sisällä. Henkilöhahmon subjektiivinen tieto- ja uskomus-
maailma muodostuu kaikesta tiedosta, jota tämä itse pitää totena. Kun 
tarinamaailman todellisuus käsittää fiktiossa toteutuvat asiat ja tapahtu-
mat, tieto- ja uskomusmaailma sisältää kaiken mahdollisen, tulevan ja 
aiotun, joka edustaa henkilölle osittaista poispääsyä vallitsevasta tilan-
teesta. (Ryan 1991, 116.) Tulkitsen, että juuri näin Elisabet alkaa muo-
dostaa uutta näkökulmaansa todellisuuteen.

Elisabetin mielessään luoma fantasiamaailma toimii hänelle sekä 
pako- että turvapaikkana. Siirtymällä fantasiamaailmaansa Elisabet pys-
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tyy etäännyttämään vaikeita asioita kauemmaksi ja jopa unohtamaan ne 
aina joksikin aikaa. Fantasiauniversumissaan Elisabet voi tehdä kaiken 
todellisuudesta riippumatta ja säädellä menetyksen aiheuttamaa kipua 
antamalla asioiden tapahtua toivomallaan tavalla. Mentaalinen liikku-
minen mahdollisten maailmojen välillä on tarinamaailman lapsen tapa 
käsitellä menetystä juuri sen verran kuin hänen sietokykynsä kulloinkin 
sallii. Menetyksen kipeys nousee pintaan kohdissa, joissa lapsen luo-
ma vaihtoehtoinen todellisuus ja tarinamaailman realiteetit törmäävät. 
Tällainen törmääminen toteutuu seuraavassa esimerkissä, jossa ollaan 
jälleen uimarannalla:

Elisabet kävelee vedessä edestakaisin, tekee käsillä sammakon liik-
keitä niin kuin aikuiset. Hän ui pitkään jalat pohjassa. […]
Tyttö jää seisomaan paikalleen. Lähellä on toinen tyttö, vähän 
isompi. Se uittaa pientä poikaa matalalla, roikottaa poikaa kaina-
loitten alta ja työntää jalkoja veteen. […] Elisabet haluaisi, että ne 
lopettaisivat. Ei hän uittaisi veljeä noin, jos hänellä veli olisi. Hän 
ottaisi vatsan alta kunnolla kiinni ja veli potkisi vettä ja veli roiskisi 
vettä ja nauraisi ja pitäisi varoa, ettei sen suuhun mene vettä. Eikä 
hän päästäisi käsiä irti, vaikka veli painaisi kuinka. (ENP, 31–32.)

Kuten Marie-Laure Ryan (1991, 119) mallissaan kuvaa, henkilön siirtyes-
sä fantasiauniversumiinsa tämä uskoo ja elää todeksi kokemansa tapah-
tumat, ja samalla tarinamaailman todellisuus jää toissijaiseksi. Tähän 
tapaan Elisabetkin on viettänyt rantapäiväänsä. Tytön todellisuutta 
edellä kuvattuun kohtaukseen asti on ollut yhdessäolo, auringonotto 
ja jutteleminen pikkuveljen kanssa. Elisabetin seuraama tilanne ran-
tavedessä nostaa hänen mielensä väistämättä kohti tarinamaailman 
realiteetteja. Turvallisesta fantasiamaailmastaan Elisabet siirtyy tieto- ja 
uskomusmaailman tasolle, jossa hän kuitenkin edelleen elää vaihtoeh-
toisessa maailmassaan. Kun Elisabet miettii, kuinka paljon paremmin 
hän uittaisikaan pikkuveljeään, hän havahtuu jo hyvin lähelle tarina-
maailman todellisuuden pintaa. Tässä kohtaa kertomus haastaa lukijaa 
soveltamaan omaa mielen teoriaansa Elisabetiin, jonka tuntemaa ka-
teutta, haikeutta tai surua ei tuoda kerronnassa eksplisiittisesti esille. 
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Lukijalle tarjotaan kuitenkin vihjeitä, joiden avulla Elisabetin ajatusten 
lukeminen ja sen myötä empaattinen suhtautuminen tytön ikävään tu-
lee mahdolliseksi.

Elisabetin leikissä tarinamaailman todellisuuden ja henkilöhahmon 
luomien maailmoiden törmääminen toistuu kerta kerran jälkeen, ja seu-
rauksena on aina Elisabetin havahtuminen todellisuuteen. Tämän ker-
ronnallisen strategian avulla fiktiivisen lapsen surusta syntyy kuitenkin 
lohdullinen kuva, sillä Elisabetin oloa ja tuntemuksia kuvataan myös 
näiden havahtumisten jälkeen:

Tyttö ottaa kourallisen vettä järvestä, kävelee varovaisesti nallen 
luo, työntää toisella kädellä pyyhkeen syrjään, kaataa vettä nallen 
vatsalle. Pisarat säihkyvät nallen turkin päällä auringossa.
– Toin sinulle järvipisaroita, hän sanoo ja työntää päänsä nallen ma-
han päälle, ja hänestä tuntuu, että taas on hyvä olla. (ENP, 32, kur-
sivointi lisätty.)

Näin Elisabet ottaa haltuun vaikeaa kokemustaan pienissä osissa. Todel-
lisuuteen havahtumisen hetkissä Elisabet luopuu joka kerta uudelleen 
pikkuveljestään ja kasvaa näin kestämään suuren menetyksen kokonai-
suudessaan.

Leikki vie mahdolliseen maailmaan

Sekä kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu että teoksessa Elisabet, nalle ja 
pikkuveli, jota ei ole henkilöhahmojen edessä on surun ja kaipauksen li-
säksi tiedollinen ongelma: kuolema on mysteeri, jonka ratkaisemiseksi 
ei ole olemassa absoluuttista tietoa. Näin henkilöhahmojen kognitiota 
määrittää vahvasti tietämisen rajallisuus, jota korostetaan kertomuk-
sissa: kumpikaan lapsista ei pysty täysin ymmärtämään, millaisia ovat 
luonteeltaan ja merkitykseltään ne tapahtumasarjat, joissa he ovat osal-
lisina.

Koska pikkuveljen elämässä syntymä ja kuolema ovat seuranneet 
ajallisesti toisiaan hyvin nopeasti, Elisabet joutuu pohtimaan asioiden 
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oikeaa järjestystä. Elisabetin ja nallen keskustelussa nousee keskeiseksi 
kysymys siitä, mistä nalle alun perin on tullut. Elisabet haluaa selvittää 
kuoleman salaisuuden ja niinpä hän laittaa nallensa leikisti kuolemaan 
voidakseen kysyä tältä, miltä kuolleena oleminen tuntuu (kuvat 3 ja 4):

Nalle ei kai koskaan oikeasti kuole, tyttö ajattelee, mutta kerran 
nalle voi kuolla leikisti. […] Tyttö levittää lakanan olohuoneen lat-
tialle ja nostaa nallen valkoisen keskelle. Hän tietää, että kuolleet 
puetaan valkoisiin vaatteisiin ja hän muistaa, miten lakanat kuivui-
vat narulla, leijuivat tuulessa kauniisti. (ENP, 35–36.)

Elisabetin leikki tarjoaa hänelle reitin toisentyyppiseen vaihtoehtoi-
seen maailmaan. Tässä maailmassa lapselle vaikea ajatus kuoleman 
lopullisuudesta on mahdollista muuntaa nalleveljen väliaikaiseksi nu-
kahtamiseksi. Jälkimmäiseen kuvaan on vangittu vaikuttava tunnelma 
kuolemasta. Tämän näkymän leikkivä Elisabet on itse rakentanut konk-
reettiseksi koriarkun, nallen ja sanomalehtien avulla. Voidaan ajatella, 

Kuva 3. Elisabet, nalle ja pikkuveli jota ei ole, s. 35.
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että Elisabetin luoma kuva kuolemasta on juuri sellainen konkreettinen 
kuva, jota ihminen tarvitsee tehdäkseen tuntematonta tutuksi.5 

Hän huokaisee ja huojuttelee itseään edestakaisin ja miettii: joko-
han nalle on ollut tarpeeksi kauan, jokohan se osaa kertoa kuole-
masta. […]
– Saa hengittää, hän sanoo ja ottaa nallen syliin ja rutistaa niin 
lujaa, että nalle varmasti tietää tulleensa takaisin tytön luo.
– Nyt sinä tiedät millaista on olla kuollut, tyttö sanoo ja katsoo nal-
lea odottavasti.
Mutta nalle ei kerro mitään. Se alkaa laulaa karhealla äänellä. Lau-
lun sävel on tytölle jotenkin tuttu. (ENP, 37–38.)

Voidaan ajatella, että Elisabetin leikki ”epäonnistuu”, koska kuoleman 
arvoitus ei ratkeakaan. Kerronnallisesti kysymyksessä on kuitenkin 
motivoitu ratkaisu, joka voi toimia mallina lapsilukijalle: vastauksien 
puuttumisesta huolimatta on tärkeää kysellä ja ihmetellä. Tosiasioiden 

Kuva 4. Elisabet, nalle ja pikkuveli jota ei ole, s. 37.
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tietäminen auttaa surussa, mutta on myös tärkeää, että lapsi voi käsitellä 
kuolemaan liittyviä asioita mielikuvituksensa avulla.

Isä, joka oli

Tyttö ja naakkapuu (TJN, 2004) kuvaa pienen tytön elämän käännekoh-
taa, isän kuoleman aiheuttamaa muutosta. Päähenkilöstä, teoksessa ni-
meltä mainitsemattomasta tytöstä käytän nimeä Naakkapuun tyttö tai 
vain tyttö. Tyttö odottaa rautatieaseman naakkapuiden alla äitiään, joka 
on ostamassa matkalippuja. Jos edessä olevalla matkalla kaikki sujuu hy-
vin, äiti ja tyttö muuttavat tulevan talven aikana uuteen paikkaan. Hyvin 
sujuminen tarkoittaa sitä, että äiti saa työpaikan ja uudesta paikasta löy-
tyy sopiva asunto. Tyttö miettii äitiä odottaessaan elämänsä tapahtumia, 
ja muistot isästä nousevat mieleen. Muistot ovat ennen kaikkea kuvia, 
välähdyksiä yhteisistä hetkistä isän vielä ollessa elossa. Itse tapahtumi-
nen on Naakkapuun tytön tarinassa lähes olematonta. Kerrottu hetki on 
kestoltaan vain muutamien minuuttien pituinen, se aika, joka äidiltä 
kuluu matkalippujen ostamiseen.

Teoksessa Tyttö ja naakkapuu kouluikäisellä tytöllä on jo käytössään 
enemmän ajattelun välineitä kuin häntä muutamaa vuotta nuoremmal-
la Elisabetilla. Kun Elisabetin mahdolliset maailmat rakentuvat konk-
reettisesti leikin keinoin, Naakkapuun tyttö konstruoi mahdollisia tai 
vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja mielikuvituksensa avulla. Sekä kielel-
lisessä että kuvallisessa kerronnassa liikutaan eri aikatasoilla. Toisaalta 
niissä kuvataan ulkoista todellisuutta sellaisena kuin se on kerronnan 
hetkellä rautatieaseman naakkapuiden alla. Yksi taso kohoaa todelli-
suuden yläpuolelle ja irrottautuu kerrotusta hetkestä, jolloin sekä ver-
baaliset että visuaaliset kuvat ovat tytön mieleen nousevia kuvia. Näis-
sä kuvissa liikutaan tytön yksinäisestä arjesta kotona ja koulussa isän 
kanssa koettuihin yhteisiin muistoihin. Mielikuvien avulla tyttö voi 
kurkistaa myös siihen toiseen todellisuuteen, jossa isä matkaa taivaalla 
perheen veneellä. Seuraava kuva on kuva tytön mielen kuva-albumista, 
joka piirtää näkyville yhden konkreettisen kuvan kuolemasta ja tuon-
puoleisuudesta:
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Äiti sanoi eilen illalla isän olevan lähellä merta. Se varmasti 
tarkoittaa sitä, että isä seuraa venettä. En minä tiedä, lenteleekö isä 
taivaalla, mutta sieltä isä seuraa minua ja äitiä, ja minua enemmän 
koska olen lapsi.
Taivaalla voi kai sitten olla yhtä aikaa monessa paikassa.
Isä näkee, että minä olen nyt aseman puitten alla ja äiti on osta-
massa junalippuja. (TJN, 13.)

Isän venematkaa tähtitaivaalla esittävän kuvan (kuva 5) näen toimivan 
ennen kaikkea kuvana, jonka tärkein tehtävä on ylittää meille annetun to-
dellisuuden rajat ja mahdollistaa kurkistamisen siihen maailmaan, johon 

Kuva 5. Tyttö ja naakkapuu, s. 12–13.
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emme arjessamme pääse katsomaan. Kertova fiktio antaa näin mahdolli-
suuden päästä kuvitteellisesti kokemaan asioita, joihin ihmisellä ei tosi-
elämässä ole pääsyä. Jälkiklassista narratologiaa edustava kirjallisuuden-
tutkija David Herman (2007, 256–257) ottaa esille  kvalian käsitteen (lat. 
yks. quale, mon. qualia), jonka avulla mielenfilosofiassa  on kuvattu, miltä 
tuntuu kokea erilaisia mielentiloja. Kvalia vastaa kysymykseen, millaista 
olisi olla joku ihan toinen. Kvaliaa käytetään useimmiten luonnehtimaan 
mentaalisten tilojen laadullisia, kokemus- tai tunneperäisiä ominaisuuk-
sia, joita filosofi Thomas Nagel (1974) puolestaan kuvaa aistimuksena tai 
tuntemuksena siitä, millaista on kokea tietoisia kokemuksia jonakin muu-
na kuin itsenään. Sekä Elisabetin että Naakkapuun tytön tarinan kohdalla 
voidaan kysyä, viekö menetyksen kokeneen lapsen tajunnankuvaus luki-
jaa yhtään lähemmäksi sitä, miltä fiktiivisen maailman surevasta lapsesta 
tuntuu ja mitä hän kaipauksessaan kokee.

Artikkelin alussa lainaamassani tekstikatkelmassa tyttö pohtii mah-
dollisuutta päästä käymään taivaassa. Kuva tytöstä lentämässä kattojen 
yläpuolella (kuva 1) on yksi teoksen kolmesta kuvasta, jossa matkaa teh-
dään taivaalla. Kun ajattelen todellista lukijaa kuvan katsojana, oletan, 
että juuri tämänkaltaisessa kuvassa voi toteutua edellä esitelty ajatus 
kvaliasta. Kerronnallisen kvalian toteutuminen on kuitenkin lukija- ja 
tilannesidonnainen asia. Kysymys siitä, tarjoavatko kuvakirjan sanoin 
ja kuvin esitetyt kuvaukset surevan lapsen tajunnasta lukijalle mahdol-
lisuuden samastua kokevan henkilöhahmon tunteisiin, riippuu kunkin 
lukijan yksilöllisistä ominaisuuksista ja tilanteesta, jossa tarinamaail-
man todellisuus kohdataan. Taivaalla lentävää tyttöä esittävässä kuvassa 
visuaalinen kerronta ehdottaa tällaista mahdollisuutta. Samastumisen 
kautta lukija ja kuvan katsoja voi pohtia kysymystä, miltä tuntuisi, jos 
voisi lentää taivaalla. Kuvassa visualisoidaan välähdys mahdollisesta 
maailmasta, jota minäkertoja sanallistaa aukeaman kielellisessä kerron-
nassa: ”Jos minäkin pääsisin taivaaseen? Jos pääsisin siellä käymään 
kerran, kävisin vain ja tulisin heti takaisin.” (TJN, 30.)

Kielellisin keinoin esitetyssä tytön pohdinnassa ei ole sinänsä mitään 
sellaista, mitä ei voisi palauttaa todellisessa elämässä kuolemaa pohtivan 
lapsen mietiskelyyn. Tytön sisäisen puheen voi tulkita ajatteluksi, joka on 
odotuksenmukaista juuri tämänkaltaisessa tilanteellisessa ja diskursiivi-
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sessa kehyksessä6. On tavallista, että lapsille puhutaan taivaasta, vaikkei 
taustalla olisikaan uskonnollinen selitys ihmisen kuolemanjälkeisestä 
elämästä. Tyttö ei epäilekään sitä, etteikö isä olisi taivaassa. Sen sijaan se, 
mitä taivaassa oleminen tarkoittaa, on tytön uskomusten ja olettamusten 
varassa. Kun tyttö itse konstruoi mielikuvituksensa avulla mahdollisia ta-
pahtumakulkuja ja vaihtoehtoisia maailmoja, äiti puolestaan auttaa tyttöä 
tämän surussa antamalla rakennusaineita hänen ajattelulleen. Näin tyttö 
pystyy muodostamaan omia käsityksiään kuolemaan liittyvistä suurista 
kysymyksistä tukeutuen siihen, mitä äiti on hänelle asioista kertonut.

Lapselle vaikein menetys on vanhemman kuolema. Kun vanhempi 
katoaa lapsen maailmasta, olemassaololta häviää pohja. Oma tuttu perhe 
”häviää” samanaikaisesti, koska se joutuu kuoleman vuoksi epätasapai-
noon. Perheenjäsenten roolit muuttuvat, ja tasapainon palautuminen 
kestää pitkään. (Poijula 2007, 108.) Useimmat lapset kieltävät vanhem-
pien kuolemaan liittyvän lopullisuuden. Vanhemman kuolema on niin 
perinpohjainen tapahtuma, että lapsi saattaa alkuvaiheessa etääntyä to-
dellisuudesta. Lapsi ei kuitenkaan katkaise yhteyttä todellisuuteen vaan 
omaksuu tosiasiat vähitellen sen mukaan, minkä verran hänen tietoi-
suutensa kestää. Lapsi voi myös suojella itseään kieltämällä tapahtuneen 
joko mielikuvituksessaan, ajatuksissaan tai jopa arkipäivän tilanteissa. 
Tavallisia ovat myös kokemukset vainajan läsnäolosta. Nämä kokemuk-
set ovat usein niin todenmukaisia, että lapsen on vaikea tajuta kaiken 
tapahtuneen vain hänen mielikuvituksessaan. Läsnäolon kokemus voi 
olla hyvin pelottava, jos lapselle ei selitetä sen olevan surussa aivan nor-
maalia. (Poijula 2007, 112; Dyregrov 1996, 33.) Erityisesti Naakkapuun 
tytöllä on surussaan useita kokemuksia isänsä läsnäolosta. Seuraava 
esimerkki kuvaa tytön kuvittelemaa kohtaamista isän kanssa (kuva 6). 
Tyttö muistelee yksinäistä iltapäivää, jolloin hän ”näki” isänsä vastapäi-
sen talon ikkunassa. Kokemus on ollut niin todenmukainen, että tyttö 
on jopa kokenut isän kuulevan hänen puheensa:

Vähän aikaa sitten minä olin kyllä näkevinäni isän vastapäisessä 
kerrostalossa. Tulin kotiin koulusta ja menin ikkunalle katselemaan. 
Näin isän viidennen kerroksen ikkunassa. Puhuinkin isälle jotakin 
tavallista koulusta ja minusta tuntui, että isä kuuli. (TJN, 14.)
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Kohtaamistilanteeseen sisältyy useita symbolisia merkityksiä. Ikkuna-
lasin voi tulkita toimivan konkreettisena rajana tytön ”tämänpuoleisen” 
ja isän tuonpuoleisen elämän välillä. Ikkuna toimii näin vertauskuvana 
näkymättömälle rajalle elämän ja kuoleman välillä. Tytön mielikuvituk-
sen avulla tuo raja on mahdollista hetkeksi häivyttää, ja lapsi voi saada 
lohduttavan kokemuksen yhteydestään kipeästi kaipaamaansa isään. 
Kun lukijalle tilanne näyttäytyy ensisijaisesti lapsen mielikuvituksen 
tuottamana kuvitteellisena kohtaamisena, tarinamaailman kokevalle 
henkilöhahmolle välähdyksenomainen tuokio on ollut hänen todelli-
suuttaan kokemuksen hetkellä. Mielikuvituksensa avulla tarinamaail-
man lapsi pystyy venyttämään ja osittain jopa häivyttämään todellisuu-
den rajoja. Kuviteltu jutteluhetki isän kanssa on riipaiseva kuva tytön 

Kuva 6. Tyttö ja naakkapuu, s. 14–15.
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ikävästä ja yksinäisyydestä, mutta lohtu löytyy siitä, että tyttö voi kokea 
saavansa yhteyden isäänsä. Tulkitsen, että tällainen käväisy vaihtoeh-
toisessa todellisuudessa tarjoaa hengähdystauon surun ja kaipauksen 
keskellä ja auttaa tyttöä taas kappaleen matkaa eteenpäin hänen ikä-
vässään.

Lopuksi ja lohduksi

Olen tarkastellut lapsen surun ja ikävän esittämistä teoksissa, joissa 
lähtökohtana on suuri menetys. Kuvitetussa lastenkirjassa Elisabet, 
nalle ja pikkuveli, jota ei ole pieni Elisabet on menettänyt vauvapikku-
veljensä, kuvakirjan Tyttö ja naakkapuu haikean tarinan muodostaa 
isänsä kuolemaa surevan tytön yksinpuhelu. Näiden kahden lyyrisen 
ja hiljaisen kertomuksen pinnan alla vaikuttavat moninaiset kielellisen 
ja kuvallisen kerronnan keinot, joiden avulla esitys lapsen surusta ja 
kaipauksesta muodostuu. Inhimillisessä kokemuksessa suru ja ikävä 
ovat kokonaisvaltaisia tunteita ja tuntemuksia, joilla on vaikutuksensa 
niin lapsen tajuntaan kuin fyysiseen kokemukseenkin. Naakkapuun 
tyttö osaa tämän kuvata ilman kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä-
kin: ”Minä tiedän ikävän. Se on sellaista, jonka tuntee joka puolella 
itsessään. Eniten se tuntuu vaatteiden sisällä, mutta minä en tarkalleen 
tiedä missä.” (TJN, 11.)

Juuri tästä syystä lapsen suru on temaattisesti erittäin haastava tut-
kimuskohde: surun voi tuntea kaikkialla hahmottamatta kuitenkaan 
ikävälle tarkkaa paikkaa. Itse olen etsinyt surua ja ikävää pääasiassa 
fiktiivisen lapsen mielestä, ja siksi tajunnankuvaus on yksi analyysini 
painopistealueista. Tytön ja naakkapuun minäkertojan ajatuspuhe mah-
dollistaa pääsyn seuraamaan lapsen mielenliikkeitä. Elisabetin surussa 
vierailu fiktiivisen henkilön rakentamassa vaihtoehtoisessa maailmassa 
näyttää lukijalle pienen lapsen tavan leikkiä itsensä surusta irti. Mo-
lemmille lapsille toisten mielten lukeminen on yksi keino muodostaa 
käsitystä kuolemasta. Elisabet soveltaa mielen teoriaansa pääasiassa 
nalleensa, Naakkapuun tyttö äitiinsä, jolta hän saa rakennusaineita 
ajattelulleen.
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Kuolema ja siihen liittyvä suru ovat lastenkirjan aiheina erittäin vaati-
via. Riitta Jalosen kerronnalle tyypillinen aukkoisuus ja Kristiina Louhen 
pelkistetty kuvitus jättävät runsaasti tilaa lukijan tulkinnoille. Katson, 
että tämä on tarkoituksenmukainen ratkaisu erityisesti kuolema-aiheen 
käsittelyssä. Suru on aina surijansa näköinen, eikä oikeita tapoja surra 
ja ikävöidä ole mahdollista osoittaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että se-
littämisen ja vastausten antamisen sijaan kohdeteoksissa kysellään ja 
pohditaan paljon. Tarinamaailman lapset pohtivat kuoleman arvoitusta 
kysyen, mikä kuolema on, miltä se tuntuu ja mitä ihmiselle tapahtuu 
kuoleman jälkeen. Kertomuksissa useimmat kysymykset jäävät ilman 
vastausta, ja lasten on yksinkertaisesti suostuttava epätietoisuuteen ja 
siihen, että kuoleman arvoitus jää vaille ratkaisua. Päähenkilölasten ky-
sely ja pohdinta voivat kuitenkin antaa todelliselle lukijalle arvokkaan 
mallin siitä, että kyseleminen ja pohtiminen on vastausten puuttumi-
sesta huolimatta tärkeää.

Artikkelini kohdeteoksissa fiktiivisen maailman lapset surevat oman 
perheenjäsenensä kuolemaa. Todellisessa elämässä lapsi kohtaa ensim-
mäisenä todennäköisimmin isovanhempiensa kuoleman, ja kokemus 
tästä menetyksestä saattaa olla suhteellisen yleinen lapsen kaveripiirissä. 
Sen sijaan sisaruksen tai oman vanhemman kuolema on paljon harvi-
naisempaa, ja saman kokenutta vertaistoveria saattaa olla vaikea löytää. 
Voidaankin pohtia oman perheenjäsenen kuolemaa käsittelevän kirjan 
ja tarinamaailman surevan lapsen mahdollisuutta toimia eräänlaisena 
kirjallisena ja kuvallisena vertaistukena. Omaa menetystään sureva lapsi 
voi peilata tunteitaan lukemaansa. Samastuessaan fiktiivisen henkilön 
suruun lapsi oppii ymmärtämään paremmin sekä omia että toisen ih-
misen tunteita. Fiktiivinen ”kohtalotoveri” ja tämän surun, ikävän ja 
toipumisen seuraaminen tarinamaailmassa voi tarjota lohduttavan ko-
kemuksen siitä, että tällaisen kuvitteellisen kaverin surusta voi löytää 
monia omasta surusta tuttuja piirteitä.

Lapsen kyky lohduttaa itseään nousee esiin kummassakin kertomuk-
sessa. Pikkuveljensä menettäneelle Elisabetille leikki nalleveljen kanssa 
antaa mahdollisuuden elää todeksi menetettyä isosiskon roolia tytön 
itse luomassa vaihtoehtoisessa maailmassa. Naakkapuun tytölle tuovat 
lohtua kuviteltu jutteluhetki kuolleen isän kanssa sekä kaunis mielikuva 
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isän taivasmatkasta. Olennaista molempien lasten surun kuvauksessa 
on lapsen kyky elää toiveikasta ja hyvää arkea surun ja ikävän keskellä, 
ilman että surua pitäisi yrittää selittää pois. Parhaimmillaan kuolemaa ja 
surua käsittelevä kirja voikin kertoa lapsilukijalle, että onnellista ja hyvää 
elämää voi elää myös suuren menetyksen jälkeen.

viitteet

1 Useissa kuolemaa käsittelevissä kuvakirjoissa surevan lapsen luomia mahdollisia tai 
vaihtoehtoisia maailmoja kuvataan osana fiktiivisen lapsen surutyötä. Margareta Thunin 
ja Cris af Enehjelmin Enkelimuksussa (Ängelungen 1990) pikkuveljensä kuolemaa sureva 
Veera ottaa avukseen sadun mahdolliset maailmat. Mikaela Sundströmin ja Linda Bon-
destamin kuvakirjassa Linnea ja äiti enkeli (Linnéa och änglarna 2003) äitinsä menettänyt 
Linnea saa lohtua kuvitellessaan äitinsä ”taivaisia” kahvihetkiä Peppi Pitkätossun äidin 
kanssa. Ruotsalaisen Ulf Starkin kirjoittamassa ja Anna Höglundin kuvittamassa kuvakir-
jassa Min syster är en ängel (1996) lapsen suru saa samoja piirteitä kuin teoksessa Elisa-
bet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole. Päähenkilö Ulf suree isosiskoaan, joka on kuollut äidin 
mahaan jo ennen syntymäänsä. Kertomuksessa on kysymys nimenomaan Ulfin kaipauk-
sen kokemuksesta, sillä hän on ainoa perheenjäsen, jolle enkelisisko näyttäytyy. Samoin 
kuin Elisabet, myös Ulf suree asioita, joita vaille kuollut sisarus on jäänyt. Lopulta Ulf 
ikään kuin leikkii itsensä irti siskon ikävästä ja rakentaa Elisabetin lailla leikissään kaiken 
sen, mitä hän olisi voinut kokea isosiskonsa kanssa.

2 Sirke Happonen (2007, 52) arvelee, että Suomessa kuvakirjojen luokitteluun on käytetty 
eniten Ulla Rhedinin jäsennystä kolmeen pääryhmään: eeppisiin, laajentaviin ja varsinai-
siin kuvakirjoihin. Rhedinin väitöskirjassaan Bilderboken. På väg mot en teori (1992) käyt-
tämä jaottelu perustuu kuvituksen ja tekstin suhteeseen sekä kuvittajan intentioon. Kai 
Mikkonen (2005, 332) puolestaan tähdentää, että kuvitetun kirjan ja kuvakirjan välinen 
ero ei ole tarkka. Yhtenä määrittävänä rajana kuvakirjalle hän näkee kuvituksen, jossa 
kuvat ovat selvästi alisteisia sanalliselle tekstille ja näin ollen siitä ”irrotettavia”.

3 Soili Poijula on trauma- ja kriisipsykologiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti, 
jolla on Suomessa ainutlaatuinen asiantuntemus kriisityön menetelmien kehittämises-
tä. Poijulan teos Lapsi ja kriisi: selviytymisen tukeminen (2007) on ensimmäinen suoma-
lainen teos lapsen auttamisesta kriisitilanteessa.

4 FT Atle Dyregrov on toiminut Bergenissä, Norjassa sijaitsevan Kriisipsykologian keskuk-
sen johtajana sen perustamisesta 1988 lähtien. Dyregrovin kliininen työ on keskittynyt 
mm. lasten surun ja trauman hoitamiseen.

5 Vrt. Utriainen 1994, 6.
6 Monika Fludernik (1993, 398–408) käsittelee tajunnankuvausta ennen kaikkea tyypillis-

tämisenä ja skematisaationa. Fludernikin teorian taustalla on prototyyppiajattelu: millai-
nen puhe tai ajattelu on odotuksenmukaista tietyissä tilanteellisissa ja diskursiivisissa 
tai kerronnallisissa kehyksissä.
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