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Maija Karma 1914–1999
Maija Karma syntyi ja vietti lapsuutensa Mikkelissä. 
Hänen isänsä työskenteli lennätinteknikkona, ja äiti 
oli työskennellyt rautateillä ennen kuin jäi kotiäidiksi. 
Yhdessä siskonsa ja veljensä kanssa Maija leikki  
kotipihassa ja kävi läheisessä uimalassa. Perheen  
sukunimi oli Gustafson. Vuonna 1931 Maija muutti yh-
dessä sisarustensa kanssa sukunimensä Karmaksi.

Maija Karma oli jo lapsena taitava piirtäjä. Häntä 
kannustettiin piirtämiseen myös kotona. Maija lähti 
Helsinkiin ja opiskeli yliopistossa ensin kasvatusalaa, 
mutta päätyi pian yliopiston piirustuslaitokselle.   
Opinnot jatkuivat Ateneumin piirustuksenopettaja- 
linjalla ja Turun piirustuskoulussa.

Sota teki Maija Karmasta kuvittajan. Turussa hän  
työskenteli lottajärjestössä, teki tilapäistöitä  
Kupittaan keramiikkatehtaassa ja piirsi lottakurssilla 
muotokuvia kurssilaisista. Näiden kuvitusten myötä 
Maija pestattiin lottalehteen kuvittajaksi. Hän sai 
pian lisää kuvitustöitä Suomen Kirjalta ja Valitukselta. 
Karman ensimmäisiä lastenkirjan kuvituksia oli Aili 
Somersalon Tonttujen joulunäyttely vuodelta 1944. 
Maija Karma muutti Helsinkiin vanhempiensa kotiin 
Uudenmaankadulle. Siellä hän asui suurimman osan 
elämästään, lähellä työnantajiaan Otavaa ja WSOYtä.



Maija Karma teki kuvitustöitä sota-ajasta 1990-     
luvulle asti, läpi koko kotimaisen lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden. Hän kuvitti Raul Roineen satuja, Aili 
Konttisen, Aili Somersalon ja Kaija Pakkasen   
tekstejä. Maija Karman kuvittamista Aapelin Vinski- 
kirjoista, Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuusta ja 
Marjatta  Kurenniemen Onneli ja Anneli -kirjoista on 
tullut klassikoita. Suurista ikäluokista alkaen lapset 
ovat saaneet kouluissa lukea Maija Karman   
kuvittamia oppikirjoja. 

Mustavalkokuvituksissa Karman työvälineinä oli  
lyijykynä ja hiili. Värikuvissa Maija Karma käytti 
peitevärejä tai vesivärejä. Maija Karman    
kuvituksissa on varma ja samaan aikaan rento ote, 
huumoria ja ilmavuutta. Kuvista voi tunnistaa eri  
vuosikymmenien suomalaisen lapsen ja lapsuuden.



Topelius: Vattumato
Vattumato on yksi Zacharias Topeliuksen  
rakastetuimmista saduista. Se kertoo kahdes-
ta siskosta, Ainasta ja Tessasta, jotka lähtevät 
metsään poimimaan vadelmia. Tytöt eksyvät 
metsään ja päätyvät vattukuninkaan   
valtakuntaan. Kuningas palkitsee tytöt, koska he 
ovat pelastaneet hänet, kun hän on vattumadon 
muodossa joutunut poimituksi marjan mukana. 

Topeliuksen satu ilmestyi jo 1900-luvun alussa 
Lukemisia lapsille -kokoelmassa. Maija Karma 
kuvitti sadun Otavan vuonna 1984 julkaisemaan 
kuvakirjaan.



Teokset

1. Aina ja Tessa
Vattumato-kirjan kannen originaalikuvitus.
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.

2. Tytöt perkaavat vattuja terassilla
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.
- Hui! huusi Tessa
- Hyi! huusi Aina.
- Mitä nyt? huusi isosisko.
- Mato! huusi Tessa.
- Vatussa! huusi Aina.

3. Metsään!
Akvarelli ja guassi paperille.
Aina ja Tessa lähtivät metsään. 
Kyllä siellä oli kaunista, aivan ihanaa!



4. Vattupensaiden keskellä
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.
Tessa poimi, Aina poimi, Tessa söi, Aina söi.

5. Eksyneet tytöt istahtivat kivelle itkemään,
mutta mitäs kummaa...
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.

6. Yö metsässä
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.
Eikä kestänyt kauan ennen kuin molemmat 
olivat unen helmoissa.

7. Aamukahvit
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.
He eivät olleet ikinä juoneet niin hyvää kahvia.

8. Tytöt tapaavat Vattumadon
Akvarelli ja sekatekniikka paperille.
Tytöt antoivat ukolle kättä ja kiittivät häntä
lämpimästi.



9. Marjojen hilloaminen
Akvarellia ja guassi paperille.
Ja siitäkös alkoi hilloaminen ja marjankeitto, 
niin ettei moista ole ennen nähty...

10. Vattumato ratsastaa jäniksellä
Akvarelli ja guassi paperille.

Lainaukset Topeliuksen kirjasta Vattumato  
(Otava 1984)
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Tehtäviä
1. Montako eri vihreän sävyä löydät kuvista?           
Keksi eri sävyille omat nimet (esim. sammaleen-     
vihreä, sammakonvihreä jne.)

2. Katso kuvaa kaksi. Millaisessa paikassa lapset     
viettävät kesäpäivää? Kerro ja kuvaile.

3. Kuinka kuvista voi päätellä, onko niissä päivä vai 
yö tai ilta? Mikä muuttuu eri vuorokaudenaikoina?

4. Mitä eri eläimiä löydät näyttelyn kuvista?

5. Kuvittele, millaista unta tytöt näkevät nukkues-
saan sängyssä metsän keskellä.

6. Katso Ainaa ja Tessaa eri kuvissa. Miltä tytöistä 
tuntuu seikkailun eri vaiheissa? Milloin he ovat   
iloisia, milloin surullisia tai hämmästyneitä?

7. Kuvaile vattukuningasta ja hänen valtakuntaansa. 
Mitä vattukuninkaalla on päällään? Kuinka hän        
liikkuu? Keksi, millaisia tehtäviä vattukuninkaalla on 
valtakunnassaan.

8. Mitä muita metsän tai puutarhan haltijoita voisi
vattukuninkaan lisäksi olla? Keksi ja piirrä ainakin 
kaksi.


