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Kuvitustaiteilija Camilla Mickwitz teki urallaan useita 
animaatio-elokuvia, joiden myötä syntyivät myös 
hänen kuvakirjansa. Mickwitzin tekniikaksi vakiintui 
pala-animaatio, jonka yksinkertaisuus antoi hänestä 
päähuomion itse sisällölle. Tässä näyttelyssä esille 
pääsevät Pikku Kakkosesta tutut hahmot sekä niin 
elokuvissa kuin kirjoissakin seikkailut pikkunoita Mimosa.
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KUVITTAJA CAMILLA MICKWITZ (1937–1989) 

Camilla Mickwitz ryhtyi tekemään tuotantoa lapsille, koska hän tunsi 
itsensä lapseksi aikuisten maailmassa. Mickwitzin tunnistettava ja 
omintakeinen tyyli näkyy niin kuvataiteessa, kirjallisuudessa kuin elo-
kuva-alallakin. Häntä voidaan siis hyvällä syyllä kutsua 1970–1980 
-lukujen suomalaisen lastenkulttuurin keskeiseksi vaikuttajaksi. 

Camilla, omaa sukua Zilliacus, syntyi Helsingissä vuonna 1937. Hänen 
lapsuusvuosiaan väritti sota-ajan epävakaus. Camilla vietti vuoden 
Ruotsissa, jonne hänet oli lähetetty sotalapseksi. Myös samaan 
ajanjaksoon osunut vanhempien ero loi elämään epävarmuutta. 
Piirtämisestä tuli Camillalle pakokeino ja tapa käsitellä vaikeita 
kokemuksia.

Camilla Mickwitz valmistui vuonna 1958 graafikoksi Taideteollisesta 
korkeakoulusta ja suuntasi ensin mainosalalle. Mainokset saivat 
kuitenkin jäädä, kun kiinnostus lastenkulttuuriin vei voiton. Mickwitz oli 
yrittänyt löytää kustantajaa suunnittelemaansa lastenkirjaa varten, 
mutta lopulta kuvat päätyivätkin television kuvasatuun Maggans 
morgonpromenad (1968). Mickwitz teki freelancerina töitä Yleisradion 
ruotsinkielisten lastenohjelmien toimituksessa. Siellä hän tutustui 
pala-animaation tekemiseen, joka vakiintui hänen tekniikakseen.

Kuva oli Mickwitzille ensisijainen tarinankerrontaväline. Hän ei kui-
tenkaan vähätellyt tekstin merkitystä, vaan käytti paljon aikaa sen 
hiomiseen. Hän esimerkiksi kirjoitti kirjojensa tekstit ensin äidinkielellään 
ruotsiksi, ja käänsi ne sitten itse suomeksi. Tällä tavoin käännöksessä 
ei pääsisi syntymään vääriä tulkintoja.
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Mickwitzin teosten aiheet ja ideat kumpusivat lähiympäristöstä, 
esimerkiksi hänen omasta lapsiperhearjestaan. Lasten ja aikuisten 
väliset suhteet kiinnostivat Mickwitziä ja niiden kuvaaminen on 
keskeinen teema hänen tuotannossaan. Värikkäiden kuvitusten avulla 
käsitellään lapsen näkökulmasta esimerkiksi yksinhuoltajaperheen 
arkea, maahanmuuttoa, sukupuolten tasa-arvoa, luonnonsuojelua 
sekä vastuuta ja vapautta. 

Lastenkirjainstituutti sai syksyllä 1989 haltuunsa merkittävän koko-
elman, kun Camilla Mickwitzin omaiset lahjoittivat instituutille tai-
teilijan kellariateljeen jäämistön. Se käsitti muun muassa yli tuhat 
kuvaoriginaalia kirjoihin, animaatioelokuviin, lehtiin sekä erilaisiin 
painotuotteisiin. Mickwitzin tyyli on lumonnut vuosien varrella sekä 
lapset että aikuiset, ja monelle hänen piirrosjälkensä on tuttu etenkin 
Pikku Kakkosen tunnuskuvasta. 

Animaatiot

Camilla Mickwitzin animaatioista suurelle yleisölle tunnetuimmat ovat 
televisiossa yli kolmenkymmenen vuoden ajan nähdyt Pikku Kakko-
sen alkutunnus (vuodesta 1983) sekä Heikot jäät -tietoisku (ensiesitys 
4.4.1986). 

Mickwitz toteutti kaikki elokuvansa pala-animaatiotekniikalla. Hänen 
mielestään yksinkertainen tekniikka antoi päähuomion elokuvan 
varsinaiselle sisällölle. Mickwitz kokeili pala-animaatiota ensimmäisen 
kerran hiiriperheen joulunvietosta kertovassa animaatiofilmissä 
Mösses julafton (Hiirten jouluaatto, 1968). Hahmot muodostuivat 
pahvista leikatuista irto-osista, joita liikuteltiin lasilevyllä.
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Seuraavaksi Mickwitzin kynästä syntyivät kuvat esimerkiksi animaa-
tiosarjaan Max och Murren (Max ja Murre, 1969–1971) sekä Kaninens 
togika dag (Pikku kanin hassu päivä, 1971). Mickwitzin ensimmäinen 
kokonaan alusta asti itse toteutettu animaatioelokuva oli vuonna 1972 
esitetty Ringen (Sormus). Idea satuun syntyi Mickwitzin oman pojan 
leikeistä.

Camilla Mickwitzin uran käännekohdaksi muodostui Jason-animaa-
tiosarjan saama suosio. Vuosina 1972–1974 ilmestyneen sarjan kolmas 
osa Jasons sommar (Jasonin kesä) valittiin vuonna 1975 parhaaksi 
animaatioelokuvaksi Hollywoodin televisiofestivaaleilla. Mickwitz teki 
elokuvien pohjalta myös kuvakirjat, poikkeuksena elokuvasarjan toinen 
osa Jason och Frans (Jason ja Frans, 1973) jota ei ole tehty kirjaksi. 
Kirjaa Jason muuttaa maasta (1978) ei puolestaan nähty elokuvana.

Myös Mickwitzin kaksi muuta suosittua hahmoa, Emilia ja Mimosa, 
nähtiin ensin animaatioina. Emilia seikkaili animaatioelokuvissa 
vuosina 1976–1979 ja siirtyi myöhemmin kuvakirjan sivuille, sarjan 
ensimmäistä osaa Emilia ja omenapuumetsä (1976) lukuun otta-
matta. Mimosa esiteltiin katsojille samannimisessä elokuvassa 
vuonna 1982. Tämän jälkeen Mickwitzin työtapa muuttui niin, että 
kuvakirjat edelsivät animaatioita. 1980-luvun alussa hän myös siirtyi 
tuottamaan elokuvansa itse. Mimosa esiintyi ruudulla vielä uudestaan 
vuonna 1987, kun kirjasarjan toinen osa Mimosan syntymäyö ilmestyi 
animaatioelokuvana. 



6

NÄYTTELYN TEOKSET

Pikku Kakkosen -tunnus (1983), luonnos
Eri värisistä ja kokoisista hahmoista muodostuva Pikku Kakkosen 
alkuperäinen tunnuskuva on todennäköisesti Camilla Mickwitzin 
tunnetuin työ ja käytössä edelleen. Näyttelyssä on mustavalkoinen 
luonnos tunnuksen kuvasta.

1. Pikku Kakkosen tunnus, luonnos

Heikot jäät -animaatio (1986)

Pikku Kakkosen tunnuksesta tutut hahmot opettavat tietoiskussa, 
miten heikoilla jäillä tulee toimia. Tarina jäihin uppoavasta nallesta on 
valistanut ja kenties hirvittänytkin perheen pienimpiä jo 35 vuotta.
 
 2. Kylmettynyt nalle lämmittelee ympärillään Pikku Kakkosen  
  hahmot, animaatiotausta
 3. Lintu
 4. Nalle
 5. Poika
 6. Kuu, kala, pilvi ja avanto



7

Mimosa-animaatioelokuva (1982)

Lastenkodin aikuisilla on omat piintyneet, hiukan tylsät tapansa. Lapset 
ovat huomanneet, että öisin aikuiset näyttävät erilaisilta. Mimosa on 
pikkuinen noita, joka jätetään korissa lastenkodin ovelle. 

Aikuisten silmissä Mimosa näyttää rauhalliselta, hän vain nukkuu 
tyytyväisenä korissaan. Mutta lapset tietävät, että Mimosan jätti ovelle 
oikea noita. He tekevät Mimosalle luudan ja näkevät, kuinka Mimosa 
käyttää sitä. Hän lentää aikuisten ympärillä, muuttaa haaveet näkyviksi 
ja aikuiset toteuttamaan salaiset toiveensa myös päivänvalossa.

7. Mimosa lentää luudalla

Mimosan syntymäyö -animaatioelokuva (1987)

Pääsiäisyö on vuoden jännittävin yö. Se on Mimosan syntymäyö, ja 
syntymäyön kekkereissä Mimosasta tulee oikea noita. 
Vieraaksi tulevat noidat eivät huomaa päivänsankaria lainkaan. He 
touhottavat omia asioitaan ja havahtuvat vasta, kun Mimosa taikoo 
itsensä näkymättömäksi.

8. Mimosa
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Tehtäviä

1. Mitä hahmoja löydät Pikku Kakkosen tunnuskuvasta? (Teos 1)

2. Katso kannen kuvaa. Miltä hahmoista tuntuu? Keksi ja kerro. (Teos 2)

3. Millaisista osista nalle muodostuu? (Teos 4)

4. Katso teosta 5. Millaisia ilmeitä löydät?

5. Minkä väriset hiukset Mimosalla on? (Teokset 7 ja 8)

6. Minkälaisen animaation sinä tekisit?

7. Piirrä ja leikkaa pahvista hahmoja ja luo niistä oma animaatiosi.

Katso vinkkejä animaation tekoon: 
Pipot liikkeelle Camilla Mickwitzin hengessä - YouTube

http://youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=mgfQj_-zc4w&t=14s

