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Olipakerran ja senpituinense –satu kertoo, miten sadut syntyvät. Sadunkertojan mustepullossa asuva Olipaker-
ran-tyttö ottaa sulkakynän, kastaa sen yön musteeseen, vaapottaa ja viipottaa sitä ja kiertää paperille sanat olipa 
kerran. Vanhan sadunkertojan silmiin syttyvät valot, hän kirjoittaa sarastukseen asti, kunnes hän vaipuu uneen ja 
nukkuu partapimeässä. Silloin Senpituinense-poika, jolla on kilisevät tossut, piirtää nimensä. Taivaallisen yöju-
nan lyhtynä kuu luo valoaan sadunkerrontaan. Se on mystinen tapahtuma. Pikkuolennot käynnistävät ja päättävät 
sadunkertojan unet.

16-vuotiaana piirretty talo

Kaarina Helakisan oma kuvitus
Kaarina Helakisan satukirja 1964, s. 5



Pohvääri-sadun kuvitusta

Kaarina Helakisan piirros
Kaarina Helakisan satukirja 1964, s. 17

”Pohvääri on semmoinen, jota ei oikeastaan ole ollenkaan, mutta se voi kyllä tulla ja mennä. Sen voi huomata, jos 
katsoo oikein tarkkaan”. Pohvääri on jokuku. Pohvääri tulee onnettoman meningän lohduttajaksi. Lohduttautu-
miskeino on mennä paperiin. 

Prinsessa- ja prinssisaduista

Kaarina Helakisaa on luonnehdittu romanttisen satutyylin uudistajaksi. Hänellä on satuja aivan tavallisista ihmi-
sistä, pikkutytöistä ja pojista. Kellokukkakellon pikkutyttö Anna on aivan tavallinen tyttö. Magdaleena on taval-
linen siinä suhteessa, että hänellä on sukat makkaralla. Antti pantti neliskantti –kirjan Antti on luokkatovereitaan 
kiusaava ja maailmaa nelikulmaiseksi väittävä pojannaskali. Enemmistö satujen hahmoista on kuitenkin satuolen-
toja keijuja, enkeleitä, tonttuja, velhoja, ritareita ym. Prinsessoja ja prinssejä on erityisesti Suuressa prinsessakir-
jassa (1991). 
 Siihen on koottu selityksineen tunnettuja prinsessasatuja. Kaarina Helakisalta on selitykset niiden suo-
siosta, prinsessojen luonteista ja ominaisuuksista, satujen alkuperästä ja vaelluksesta. Niissä toistuvat ”rakkaus 
ja viha, hyvyys ja pahuus, valo ja pimeä, noidat, peikot, haltiat, keijut, kukat, metsät, linnut, puhuvat eläimet”. 
Ennen omaa satuaan Kuninkaantyttären siivet  (1982) hän käsittelee uuden ajan kapinallisia prinsessoja.  Joku 
on pullukka, joku kasvattaa siivet lentääkseen omille teilleen, joku haluaa olla tavallinen ja tehdä tavallista työtä. 
Kulta, valta ja jalokivet eivät enää houkuttele, vaan itsenäisyys ja omat valinnat ovat tulleet tärkeämmiksi.
 Siipisadussa prinsessa taltuttaa vanhempansa ja pakottaa heidät hyväksymään tyttären oman tahdon. Siinä 
lienee sopivaa uhmaa perinteisten prinsessasatujen alistuvalle nöyryydelle. Prinssejä ei yllytetä kapinoimaan 
vanhempiaan vastaan, sillä sadussa Prinssi ja keppihevonen (teoksessa Taikapuu 1968) prinssi alistuu isänsä 
sopivuuskäsitykseen. Prinssi toivoi aluksi joululahjaksi radiota ja kilpa-autoa. Kuninkaan mielestä toive oli so-
pimaton, uuden ajan hassutusta. Niinpä hän ei saa lahjaksi niitä vaan prinssilliseen arvoon sopivammat tavarat. 
Joulu-ukko tuo hänelle ”posliinihuilun soittokoneeksi ja keppihevosen ajopeliksi”. Keppihevonen kertoo jouluyö-
nä salaisuutensa prinssille: liikkeelle lähteäkseen hänelle on laulettava ennen kuulematon laulu. Prinssi rohkaistuu 
soittamaan. Hänellä oli ”pohjimmiltaan hyvä ja avulias sydän”. Lopussa prinssi muuttikin mieltään, onnistunut 
tutustuminen tekee hänestä ja hepasta ystäviä. Keppihevonen ja posliinihuilu tulivat lasten suosikkilahjoiksi. Naa-
purivaltion hallitsijakin oli antanut tyttärelleen joululahjaksi muotieläimen: keppihevosen. Prinssikuvassa ei ole 
ollut samaa muutostarvetta kuin prinsessakuvassa. 
 Sen sijaan sadussa Yhdeksän kultapäistä prinssiä  (1975) kuningattarelle syntyi yhdeksän poikalasta. 
Kotiopettajaksi valittiin tuhattaituri, joka opetti jokaiselle pojalle jonkin hyödyllisen taidon. Yhdestä pojasta tuli 
viljelijä, yhdestä räätäli, yhdestä kalastaja, karjanhoitaja, puutarhuri, kokki, sadunkertoja, maalari ja soittoniekka. 
Kuningatar pökertyi. Pojat lähtivät maailmalle. Maa jäi ilman kruununperillistä. Siitä tuli tasavalta ja pääministe-

Erikoinen satu on Pohvääri.



riksi tuli entinen mylläriräätälikokki. Lihava kuningatar alkoi pelata jalkapalloa ja laihtui. Hän ryhtyi linjavaunun 
kuljettajaksi. Pojat kävivät usein katsomassa häntä ja lähettivät lahjoja. Kaikki olivat tyytyväisiä ja sadulla oli 
onnellinen loppu. Sanomaksi voisi päätellä, että valta ei välttämättä tuo onnea. Tavallinen ihminen voi olla onnel-
lisempi ja tyytyväisempi kuin kuninkaallinen.

Aikakertomus täynnä sanaleikkejä

Kellokukkakello (1981)  alkaa sanaleikillä ”Yhteen aikaan — — oli aika paljon aikaihmisiä, joilla ei ollut aikaa.” 
Kuvakirja kertoo kellosepän leskestä, Sofiasta, jota paikoin kutsutaan kukkapäärouvaksi kukkahattunsa vuoksi. 
Aikaa yritetään voittaa, säästää ja tallettaa. Joku säästää sitä lippaaseen, joku sukanvarteen. Pikkutyttö menee 
soittamaan ovikelloa ja tulee vanhan rouvan asuntoon. Yhdessä huoneessa on vain kukkia ja kelloja. Kukat ovat 
kelloja. Kellot ovat kukkia.  Päivää varten on päivänkakkaroita, yötä varten unikoita ja kaikkea aikaa varten kello-
kukkia. Rouva ja tyttö menevät kaappikellon ovesta ihmeelliseen Aikamaahan. He näkevät itsensä ja lähiomaisen-
sa eri ikäkausilta. Aikamatka muistuttaa Liisan seikkailuja ihmemaassa mutta suureneminen ja
pieneneminen johtuvat ajasta eivät nautitusta juomasta. Unen ja valveen raja on hämärtynyt. Tyttö kysyy lähdön 
alussa, näkeekö hän unta. Vanha rouva vastaa siihen lyhyesti, että ei pidä ihmetellä.

Haaveilla voi — haaveesta on myös helppo luopua

Mies joka halusi nähdä koko maailman  (2001) alkaa pienen, vähäverisen ja luisevan miehen kuvauksella. Hänellä 
oli unelmana nähdä koko maailma. Kun hän saa arpajaisvoiton, hän päättää toteuttaa haaveensa. Hän varustautuu 
perusteellisesti matkaa varten ostamalla runsaasti filmiä kameraansa (hänen pitää todistaa muille näkemäänsä). 
Hän hankkii matkapuvuston kaikkia säitä varten. Hän ostaa kaikki aikataulut ja varaa matkaliput. Valmistelut 
kestävät syksyyn, jolloin mies huomaa, että on toivotonta päästä näkemään joka paikkaa. Kun syksyn lehdet jo 
putoilevat, hän oivaltaa, että ne hän ehtisi lukea ennen joulua. Se ei ollut toivotonta puuhaa. Hän kutsui naapurit 
kotiinsa juhlimaan joulua. Hän jakoi marsipaanimaapalloa vieraille, samoin matkaliput. Itsellään hän piti vain 
yhden lipun. Sillä hän matkusti joulun jälkeen vuorelle, jolta näkyi kauas silmänkantamattomiin. Se riitti hänelle. 
Unelma tuli todeksi. Maisemaa katsoessaan mies ajatteli: ”Tämän täytyy nyt olla koko maailma. Minä näen sen 
nyt. Ja jollei tämä ole koko maailma, niin eipä lie hänestä väliksikään. Koko maailmasta.” Satu kertoo ihmisen 
haaveilusta: siinä on usein liian korkeita tavoitteita, todellisuudessa joutuu tyytymään vähempään. Mies ratkaisi 
ongelmansa luopumalla liiallisuuksista ja tyytymällä omaan selittelyynsä.

Onnen etsintää

Ihmeellinen maalari on vuodelta 1984. Se on kirjassa Pilviäidin perilliset (1989), jonka takakannessa kerrotaan, 
että Kaarina Helakisa oli jo 12-vuotiaana voittanut lastenlehden satukilpailun. Jos saduista pitäisi valita yksi mie-
lisatu, se olisi varmaan monelle Ihmeellinen maalari. Se leikittelee onnistuneesti ihmisen haaveilulla, suorastaan 
suurilla unelmilla, varmaan moneen kolahtaa keisarin valtaunelma, sen toteutumisella leikittely ja arkipäivään 
sopeutuminen. Kolmilukua on käytetty puhutteluissa, ihmisten kohtaamisessa ja tapahtumien kertautumisessa.
Suuressa kaupungissa asui pieni mies, joka oli hyvin yksinäinen. Hän oli maalari Sutinen. ”Hyvää huomenta, 
kello”, mies sanoi herätyskellolleen, mutta ei saanut vastausta. Puurokuppi ja saappaat jättivät myös vastaamat-
ta miehen tervehdykseen. Hän luki runokirjasta, että on olemassa jossain kaukana Onnellisten saari. Niinpä hän 
päätti lähteä sinne. Hän hyvästeli herätyskellon ja puurokupin, jotka eivät vastanneet, ja huusi päivää saappaille, 
jotka hän otti matkaansa. Hän lähti autolla, mutta kun joki tuli vastaan, hän vaihtoi auton veneeseen. Hän haaveili 
rupeavansa keisariksi. Saarella hän tervehti kellotornia, savupiippua ja ikkunaluukkuja mutta ei saanut vastausta. 
Paikka ei ollutkaan onnellisten saari. Niinpä hänen oli soudettava eteenpäin. Uudella saarella hän tapasi yksinäi-
sen majakanvartijan Valosen. Hänkin halusi lähteä keisariksi jonnekin. He löysivät uudelta saarelta vielä kalastaja 



Vatasen. Kun he kolmisin tulivat saareen, Sutinen huusi pelloille päivää. Isännät vastasivat tervehdykseen. Volo-
tinen tervehti kukkasia. Emännät vastasivat takaisin. Vatanen huuteli päivää linnuille ja lapset vastasivat. Silloin 
miehet tunsivat tulleensa onnellisten saarelle. Siellä ei ollut kuitenkaan töitä keisarille, mutta kalastajaa, majakan-
vartijaa ja maalaria tarvittiin.
 Satu on vaellustarina ja onnenetsintäsatu. Onni löytyy omasta työstä ja sen merkityksen löytämisestä. Ke-
nenkään ei tarvitse jäädä asumaan ”mykkien maahan”. Jos kokee, että ympäristö ei vastaa eikä halua edes yrittää 
ymmärtää, on ihmisellä lupa lähteä etsimään parempaa asuinpaikkaa. Hänen on lähdettävä ”etsimään onneaan”. 
Ihmeellisen maalarin miehet löysivät sen tyytymällä uuden saaren asukkaiden vastauksiin ja omaan työhönsä.


