MARKUS MAJALUOMAN
JA HANNU TAINAN
KUVITUKSIA

Markus Majaluoma
Markus Majaluoma syntyi Porissa vuonna 1961.
Majaluoma menetti viisivuotiaana molemmat 		
vanhempansa auto-onnettomuudessa. Hän kasvoi 		
vanhempien sisarustensa hoivissa. Majaluoma on 		
kertonut olleensa keskimääräistä pienikokoisempi
lapsi, joka ei pärjännyt urheilussa. Siksi hänen piti
opetella piirtämään. Ensimmäiset sarjakuvansa
Majaluoma teki 10-vuotiaana ja 14-vuotiaana hänestä
tuli koulun lehden piirtäjä.
Markus Majaluoma valmistui Taideteollisesta
korkeakoulusta kuvataideopettajaksi. Majaluoman
ensimmäinen sarjakuvakirja Kapteeni Castello ja
perämies Åberg matkaavat etelään ilmestyi vuonna
1990. Majaluoma on julkaissut sarjakuvia, pilapiirroksia
ja kuvituksia yli 20 lehdessä.

Markus Majaluoma tunnetaan Sinikka ja Tiina Nopolan
Heinähattu ja Vilttitossu -kirjojen kuvituksista. Hän on
ollut kuvittajana yli 50 lastenkirjassa. Majaluoma on
kirjoittanut ja kuvittanut yli 20 lastenkirjaa, joista 		
tunnetuimpia ovat Isä-sarja, jossa Ruusumäkeläiset
ihmettelevät isän ja kolmen vilkkaan lapsen touhuja
sekä Hulda ja Jalmari -kuvakirjat. Majaluoma tekee
suosittua Albi lumiukko -animaatiota yhdessä Mikko
Kunnaksen kanssa. Albi seikkailee myös lasten 		
kuvakirjoissa.
Markus Majaluoman kuvituksille tyypillisiä ovat 		
murretut värit. Henkilöhahmot ovat karrikoituja, 		
persoonallisia ja usein humoristisia. Majaluoman 		
omissa kuvakirjoissa lapset ovat neuvokkaita eivätkä
jää aikuisten jalkoihin, vaan ohjaavat toimintaa 		
haluamaansa suuntaan.
Markus Majaluoma on saanut mm. Rudolf Koivu
-palkinnon 1993, lastenkulttuurin valtionpalkinnon 1997
ja Adventure-palkinnon vuonna 2005. Majaluoman kirja
Hulda kulta, luetaan iltasatu oli Finlandia Junior 		
-ehdokkaana 2010 ja Majaluoman kuvittama, Sinikka
ja Tiina Nopolan kirjoittama Rauhallinen Erkki vuonna
2001. Vuonna 2013 Majaluoma oli Astrid Lindgren
Memorial Award -palkintoehdokkaana.

Hannu Taina
Hannu Taina syntyi ja kasvoi Helsingissä. Hänen
perheensä oli lähtenyt sotaa pakoon Viipurista ja
tullut Helsinkiin evakkona. Hannu vietti lapsuutensa
kaupunkiympäristössä Kallion ja Sörnäisten kaveriporukassa. Kesäksi perhe matkusti maalle Savoon.
Nuorena Hannu oli innostunut sarjakuvista ja 		
elokuvateattereissa esitetyistä nonstop-elokuvista.
Hannu Taina opiskeli Helsingissä Taideteollisen oppilaitoksen graafisella osastolla. Hän työskenteli aluksi
mainostoimistossa ja teki kirjan kansikuvia Suuren
Suomalaisen Kirjakerhon kirjoihin. Kun kuvitustyöt
lisääntyivät, Taina ryhtyi vapaaksi graafiseksi taiteilijaksi
vuonna 1975.

								

Elina Karjalaisen kirjoittaman Uppo-Nallen kuvitusten
myötä Hannu Tainasta tuli tunnettu. Ensimmäinen
Uppo-Nalle kirja ilmestyi vuonna 1977. Taina teki
kuvitusten suunnittelussa tiivistä yhteistyötä
kirjailijan kanssa. He pohtivat yhdessä Uppo-Nallen ulkonäköä ja päätyivät lopulta karvaiseen nalleen, jolla ei ole
vaatteita päällä. Napa on nallen tärkeä yksityiskohta.
Ensimmäiset Uppo-Nalle-kuvitukset olivat 		
mustavalkoisia. Uppo-Nalle-kirjojen kuvituksia Taina
teki pitkälle 1990-luvulle.
Hannu Tainan kuvituksia on palkittu sekä kotimaassa
että ulkomailla. Hän on saanut lastenkirjakuvituksista
Rudolf Koivu -palkinnon kolme kertaa. Bratislavan
kuvitusbiennaalin Grand Prix -palkinto myönnettiin
vuonna 1987 Tainan kuvituksesta Raija Siekkisen 		
kirjaan Herra kuningas. Vuonna 2006 Hannu Taina oli
ehdokkaana kansainvälisen Astrid Lindgrenin
muistopalkinnon saajaksi. Taina on tehnyt kuvituksia
kaikkiaan yli 60 teokseen ja julkaissut omia 		
Matti-pojasta kertovia kuvakirjoja. Lisäksi hän on 		
suunnitellut useita satoja kirjojen kansipäällisiä.

Teokset
Markus Majaluoma
Heinähattu, Vilttitossu ja tanssiva konstaapeli
Sinikka ja Tiina Nopola (Tammi 2003)
1. Heinähattu ja Vilttitossu kirjoittavat kosiokirjettä
Kirjesalaisuus on tehty rikottavaksi, vesiväri ja tussi
2. Postia poliiseille, vesiväri ja tussi
3. Kriketti on tarkkaa touhua, vesiväri ja tussi
4. Heinähattu ja Vilttitossu raskaan päivän jälkeen, vesiväri ja
tussi
Heinähattu ja Vilttitossu saavat asua viikon Alibullenin neitien
luona, kun vanhemmat ovat ihmissuhdekurssilla. Vilttitossu
innostuu morsiusneitona olemisesta – vain morsian puuttuu.
Niinpä hän kirjoittaa kosintakirjeitä kylän poliisille. Päätyvätkö
kirjeet kuitenkaan oikeaan osoitteeseen?
Olavi ja Aapo (Tammi 1996)
5. Merirosvojen kellari, vesiväri ja tussi
Olavi ottaa Aapo-vauvan mukaan kauppareissulle. Mutta Olaville
käy hassusti: hän hukkaa pikkuveljensä! Olavi lähtee etsimään
veljeään ja pian selviää, että niin kissat, koirat kuin merirosvotkin
ovat halunneet ryhtyä lapsenvahdeiksi.
Olavi ja Aapo, merten urhot (Tammi 1998)
6. Valmiina seikkailuun, vesiväri ja tussi
Olavi ja Aapo pääsevät yöksi sukulaissedän ja -tädin laivaan.
Yöllä Laivakoira herätää pojat. Aallot kuljettavat heidät hurjaan
seikkailuun, johon liittyy merirosvoja ja aarrekartta.

Sekä kuvitus- että kirjanäyttelyiden laina-aika on yksi kuukausi, ellei toisin
sovita. Lastenkirjainstituutti vastaa näyttelyiden vakuutuksista. Tilaaja
vastaa postimaksuista/rahdeista molempiin suuntiin. Lisätietoa kuvitus- ja

Hannu Taina
Utelias fauni
Raija Siekkinen (Otava 1989)
7. Kansikuva, vesiväri
8. Istuva mies ja fauni, vesiväri
Faunien suku elää metsän kätkössä luolassa iloiten, laulaen ja
toisilleen tarinoiden. Ihmiset suuttuvat faunien ilonpidosta ja
varustautuvat faunijahtiin. Faunit vetäytyvät vuorille ja niistä
tulee arkoja. Pikkuinen fauni on rohkea ja lähtee kaupunkiin
selvittämään, millaisia ihmiset oikein ovat. Fauni löytää pahan
ihmisen, tyhmän ihmisen ja lopulta viisaan ihmisen.
Uppo-Nalle ja erakko
Elina Karjalainen (WSOY 1987)
9. Uppis ja lampaat, vesiväri
Korttioriginaali
10. Uppo-Nalle ongella, vesiväri
Uppo-Nalle laulujen laineilla
Elina Karjalainen (WSOY 1986)
11. Uppo-Nalle purjehtii patarummulla, tussi
Uppo-Nalle ja Nukku-Ukko
Elina Karjalainen (WSOY 1982)
12. Uppo-Nalle seisoo hämärässä illassa, tussi
Uppo-Nalle on ajelehtinut vuoden meressä, kun se viimein
ajautuu rannalle ja kohtaa Reetan. Reetan ja Laulavan
Lintukoiran kanssa Uppo-Nalle kokee monenlaisia seikkailuja.
Autiolla saarella Uppo-Nalle tapaa partaisen erakon, joka kerää
yrttejä ja parantaa eläimiä. Unessa nalle vierailee 		
Nukku-Ukon luona. Kokemuksistaan Uppo-Nalle kirjoittaa
hilpeitä ja pohdiskelevia runoja.

Tehtäviä
1. Katso Markus Majaluoman kuvituksia. Millaisia värejä ja
millainen tunnelma kuvissa on?
2. Mitä itse kirjoittaisit kosiokirjeeseen? Kuka lähettäisi sen
ja kenelle? Kerro tai kirjoita.
3. Katso kuvaa 3. Keksi ja kerro, kuinka Heinähatun ja Vilttitossun krikettipeli etenee?
4. Katso kuvaa 5. Aapo on menossa merirosvojen kellariin.
Mitä sieltä tulee vastaan? Keksi ja kerro.
5. Katso kuvaa 6. Millainen miehistö merirosvolaivalla on?
Mikä on kenenkin tehtävä?
6. Katso kuvaa 7. Mitä eläimiä löydät kuvasta?
7. Katso kuvaa 8. Mitä pikkuinen fauni ja viisas ihminen
juttelevat? Kerro tai kirjoita.
8. Katso Uppo-Nallea kuvissa. Onko se leikkinalle vai elävä
nalle? Miksi?
9. Katso kuvaa 11. Uppo-Nalle purjehtii patarummulla.
Mistä muista soittimista voisi rakentaa kulkuneuvoja? Piirrä
oma soitinkulkuneuvosi, vene, auto tai lentoväline.
10. Vertaile mustavalkoisia tussipiirroksia ja värillisiä
akvarelleja. Mitä asioita eri tekniikat tuovat esiin? Mitkä
asiat korostuvat värikuvissa, mitkä tussipiirroksissa?
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