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Auvo Taivalvuon kuvitusaineisto 

Rajavuodet: 1966–2000 

Suunnittelija: Auvo Taivalvuo (1935-) 

Tiivistelmä aineiston sisällöstä ja suunnittelijasta 

Kuvittaja, kuvataitelija Auvo Taivalvuo työskenteli uransa alkupuolella 1950-luvulla Martti ja Helena 

Kuusankosken Fauni-nimisessä yrityksessä Järvenpäässä. Taivalvuo piirsi Faunissa suosittuja peikko-

hahmoja, jotka esiintyivät esimerkiksi sarjakuvissa, lyhytelokuvissa, tekstiileissä ja kirjoissa. Saivatpa 

peikot oman Peikkopuistonkin. 

Taivalvuon ehkä tunnetuin piirroshahmo on osuuspankkien Hippo. Osuuspankit julkaisivat runsaasti 

erilaista Hippo-materiaalia ja Taivalvuo kuvitti vuosien ajan lasten Hippo-lehteä. Toinen Taivalvuon 

luoma satuhahmo on muurahaistyttö Caru, joka seikkaili kirjoissa ja omassa tv-sarjassa. Ohjelmaa 

esitettiin TV 1:n lastenohjelmissa ensimmäisen kerran vuosina 1980–1981. Televisiosarjaan tehtyjä 

piirroksia on käytetty myös Arabian koristelautassarjan kuvituksena. Lisäksi Taivalvuo on kuvittanut 

useita Anni Swanin satuja, kuten Vuorenkuninkaan poika, Kesätarina Joulu-ukosta ja Aaltojen salai-

suus. 

Taivalvuo itse pitää kuvittajan uransa tärkeimpinä töinään Luonnonsuojeluliitolle piirrettyjä sieni- ja 

kasvijulisteita, säästöpankeille ja vakuutusyhtiöille tehtyjä luontojulisteita sekä eri suuryhtiöille laa-

dittuja kone- ja laitekuvia. 

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Millä kuvittamisen keinoilla Auvo Taivalvuo on luonut Hippo-hahmolle persoonan?  

• Miten Hippo-kuvitukset tuovat esille 1970–90-lukujen graafisen suunnittelun tyyliä?  

• Millaisia kuvituksen aiheita ja elementtejä on käytetty lapsille suunnatuissa kuvituksissa 

aiemmin, ja millä tavoin kuvituksen aihepiirit ovat muuttuneet ajan saatossa?  

Aineiston kuvaus 

Aineisto koostuu Auvo Taivalvuon kuvitusaineistosta, joista suuri osa on digitoitu. Aineisto soveltuu 

parhaiten kandidaatintyön aineistoksi tai osaksi pro gradu -tutkielman aineistoa. 
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Aineistomuodot 

Auvo Taivalvuon aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Designarkistosta, joka sijaitsee Mikkelissä 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston 

YKSA-tietokannasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl/hyllymetri Tiedostomuoto 

Kuvitustyöt 506 kpl tiff 

Caru-muurahainen 114 kpl tiff 

Satukirjojen kuvitukset 132 kpl tiff 

Hippo  234 kpl tiff 

Fauni-peikot 26 kpl tiff 

Muu tuotanto 99 kpl tiff 

Tehdas- ja laitepiirustukset 5 kpl tiff 

Muut originaalit 37 kpl tiff 

Luontoaiheet ja maisemat 57 kpl  tiff 

Painotuotteet 4 kpl tiff 

Säästöpankin julisteet 4 kpl tiff 

Taiteellinen tuotanto 9 kpl tiff 

Puhallustekniikalla tehdyt teokset 5 kpl tiff 

Grafiikka  4 kpl tiff 

 

Designarkistossa olevia ei digitoituja aineis-
toja 

Määrä/Selite Aineistotyyppi 

Työnäytteet  1 arkistoyksikkö piirustus 

Puhallustekniikalla tehdyt teokset 2 arkistoyksikköä piirustus 

Grafiikkavedokset 1 arkistoyksikkö piirustus 

Retussitekniikka-kurssin harjoitustyöt ja ma-
teriaalit 

2 arkistoyksikköä piirustuksia ja ma-
teriaaleja 

Julisteet 1 arkistoyksikkö julisteita 

Esiteet ja muut painotuotteet 1 arkistoyksikkö esitteitä ja tarroja 

Paulig tehdaskuvat 1 arkistoyksikkö piirustus 

Metsä-Serlan tehdaspiirustukset 1 arkistoyksikkö piirustus 

Hippo-kuvituksia 2 arkistoyksikköä piirustus 

Caru-muurahainen piirustukset 1 arkistoyksikkö piirustus 
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Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta arkiston nimellä: Auvo Taivalvuo 

Arkiston tunnus: 11856 

Arkistoyksiköt:  

• 9,16,17,36,51 Caru-muurahainen kuvitukset  

• 10–15 Satukirjojen kuvitukset  

• 19,23,27,37,38,39,40,44,45,46 Hippo-kuvitukset  

• 18,48,49 tehdas- ja laitepiirustukset  

• 20,26,29 Muut originaalit, 

• 21,22,47,50 Luontoaiheet ja maisemat  

• 35 Työnäytteet 

• 24,25,41 Painotuotteet  

• 28,32,34 Puhallustekniikalla tehdyt teokset  

• 31,33 Grafiikkavedokset 

Linkki YKSA-arkistotietokantaan Auvo Taivalvuon arkistoon  

 

Aiheesta muualla 

Auvo Taivalvuon arkistoesittely 

 

Elkan Aikakoneen artikkeli Fauni-peikoista 

 

Elkan Aikakoneen artikkeli Caru-muurahaisesta 

 

Caru-muurahainen sarjan otteita Ylen Elävä arkistosta 

 

mailto:designarkisto@elka.fi
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/153796332575900/?view=list&history=1&ref=results&_displayStart=0&_sort=3,desc
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/153796332575900/?view=list&history=1&ref=results&_displayStart=0&_sort=3,desc
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/auvo-taivalvuo
https://www.elka.fi/aikakone/index.php/2021/02/25/fauni-peikot/
https://www.elka.fi/aikakone/index.php/2020/04/15/caru-muurahainen/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/27/erilainen-muurahaistytto-caru-seikkailee
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Esimerkkikuvia 

 

mailto:designarkisto@elka.fi


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

mailto:designarkisto@elka.fi


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

 

mailto:designarkisto@elka.fi

